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Zprávy obecního úřadu

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abych vám jménem Zastupitelstva obce Dobratice, 
zaměstnanců obecního úřadu i jménem svým, popřála klidné sváteční 
dny a do nového roku 2021 pevné zdraví, lásku, rodinnou pohodu 
a přátelské mezilidské vztahy.  

Alena Kacířová, starostka 

Uzavření ObecníhO 
úřadU dObratice

Oznamujeme občanům,  
že Obecní úřad Dobratice bude 

v době od 21. 12. 2020  
do 31. 12. 2020 uzavřen. 

Oznámení SmvaK OStrava, a.S.,  
O změně ceny vOdnéhO Od 1. ledna 2021 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2021 takto:

voda pitná (vodné):   47,87 Kč (včetně 10% dPh).
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených 
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Obecní Kalendáře na rOK 2021 
Nové obecní kalendáře jsme se snažili doručit do všech domácností, avšak ne všechny občany jsme zastihli doma k jejich 
předání. Pokud jste kalendář nedostali, zastavte se pro něj na obecní úřad. Děkujeme.

POPlatKy
POPlatKy za OdPady 
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území obce Dobratice, činí na rok 2021 částku 
ve výši 520,- Kč pro poplatníka. Poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván 
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 konce měsíce září 2021.

POPlateK za PSa
Sazba poplatku za psa pro rok 2021 činí 100,- Kč, za jednoho, 
druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Poplatek za 
psa je splatný do konce měsíce září 2021.

Poplatky je možné 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 platně 
převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.

Žádáme občany, aby poplatky pro rok 2021 uhradili až v daném roce, preferujeme platbu převodem na účet.
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reKOnStrUKce bUKOvicKé míStní KOmUniKace byla dOKOnčena

Cílem rekonstrukce této místní ko-
munikace nebylo jen prosté položení 
asfaltového koberce na stávající po-
vrch, ale také vytvoření podmínek pro 
její snazší průjezdnost. Komunikace je 

historicky úzká, její parametry nevyho-
vovaly zvýšenému počtu vozidel míst-
ních obyvatel i příjezdu do areálu PZ 
Nošovice. Její rozšíření v celé délce však 
nebylo možné, proto měl projektant za 
úkol vytipovat co nejvíce míst pro zřízení 
výhyben, umístit zpomalovací prahy, 
navrhnout snížení rychlosti. 

Po zpracování projektové dokumen-
tace a získání stavebního povolení pro-
běhlo výběrové řízení na zhotovitele, ve 
kterém podala nejnižší nabídku společ-
nost Strabag a.s. 

Do procesu vstoupila ještě společ-
nost C2 NET, se kterou jednáme ve věci 
rozšiřování optické sítě postupně pro 
celou obec. Zrekonstruovat komuni-
kaci bez toho, že by byl 
pod něj položen optický 
kabel, jsme nechtěli. Pro-
to byla bukovická míst-
ní komunikace nejdříve 
ještě více rozkopána a do 
výkopu položen optický 
kabel. Než mohly být za-
hájeny práce na vlastní 
rekonstrukci, bylo nutné 
chvíli vyčkat, než povrch 
po výkopech sedne.  

Práce zahájila společ-
nost Strabag v polovině 
září, ukončeny byly ve 

druhé polovině listopadu. Běžný po-
stup zkomplikovalo deštivé počasí, kte-
ré způsobilo silné podmáčení podloží 
v místech, kde měly být založeny vý-
hybny, a bylo potřeba vymyslet, jak do-
sáhnout potřebných hodnot únosnosti. 

Vše se nakonec podařilo vyřešit, 
optický kabel je položen, vybudovány 
výhybny, položen nový asfaltový po-
vrch, umístěny retardéry i nové doprav-
ní značky, které snižují rychlost po celé 
délce na 30 km/h. 

Věříme, že výsledek kompenzuje ob-
čanům obtíže, které v průběhu výstavby 
trpělivě snášeli.  Za to děkujeme.

Text: Alena Kacířová,  
starostka, foto: I. Spratková  

Obec dObratice je SOUčáStí Sítě Obcí, Které Se finančně POdílejí 
na PrOvOzU adámKOvy vily v rašKOvicích 
A co to pro obec a její občany znamená?

Ale snad nejdříve k tomu, co to je 
Adámkova vila. Správný název Adám-
kova vila, Domov se zvláštním reži-
mem, zapsaný ústav. Sídlí již několik 
let, jak vyplývá z názvu, v Adámkově 
vile v Raškovicích, mnozí ji třeba zna-
jí z minulosti jako restauraci. Nyní se 
v ní kolektiv obětavých lidí stará o 37 
klientů, kteří již potřebují každodenní 
trvalou všestrannou péči, kterou jim 
jejich rodiny už nemohou zajistit. Pro-
voz a péči zajišťují zdravotní sestry, 
pracovníci přímé péče, sociální pracov-
nice, dochází lékař. Ředitelkou zařízení 
je paní Lenka Janečková.  A protože 
činnost je velice hezky popsána na je-
jich webových stránkách, dovolím si je 
tady citovat: 

Poslání domova se zvláštním režimem
Posláním DZR je poskytovat zdravot-

ně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc 
seniorům, kterým psychický a fyzický stav 
neumožňuje život v jejich přirozeném pro-
středí a jejichž rodinní příslušníci nejsou 
schopni tuto péči zajistit. Služba je plá-
novaná individuálně, dle přání a potřeb 
uživatele, s ohledem na respektování 
jejich maximální samostatnosti, důstoj-
nosti, soukromí a intimity.

Poskytovat bydlení, stravu, podporu 
a péči mužům a ženám, kteří se v důsled-
ku snížených orientačních a rozumových 
schopností ocitli v nepříznivé sociální si-
tuaci, kterou není možno řešit podporou 
osob blízkých nebo terénní, či ambulantní 
sociální službou.

Poskytovat kvalitní pobytovou so-
ciální službu zaměřenou na podporu 

schopností uživatelů, udržení a rozvoj 
sociálních kontaktů. Zachovávat u uži-
vatelů optimální míru samostatnosti, ne-
závislosti a odpovědnosti za své chování, 
jednání, rozhodování, čímž přispějeme 
k prožití plnohodnotného života.

Respektovat svobodnou vůli uživa-
telů ve výběru aktivit, respektovat jejich 
rozhodnutí, aby měli co nejvíce zacho-
ván pocit přirozeného života v příjemném 
a bezpečném domácím prostředí.

Zaměstnanci Adámkovy vily však 
dělají mnohem více, zajišťují terénní 
službu, tj. pomáhají potřebným v jejich 
domácím prostředí, starají se o ně ještě 
i před vlastním přijetím do Adámkovy 
vily, a to jak po stránce zdravotní, tak 
sociální.   

Naše obec je součástí Sdružení obcí 
povodí Morávky. V budoucnu by měla 
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„bezPečný dOmOv“ POd hlavičKOU adámKOvy vily
Pilotní projekt: cílem projektu je 

zavedení bezpečnostních SOS tlačí-
tek Senzoor občanů ze spolupracují-
cích obcí: dobratice, dobrá, Krásná, 
morávka, nošovice, Pražmo, raško-
vice (v některých obcích již je testo-
vací tlačítko využíváno např. raško-
vice, Pražmo, ale i jiné obce mimo 
sdružení obcí povodí morávky) 

zájemcům z výše uvedených obcí 
jsme připraveni předat testovací SOS 
tlačítka Senzoor pro zvýšení bezpeč-
nosti starších osob v jejich domácím 
prostředí.   

naším cílem je podpořit seniory 
v jejich snaze o aktivní a bezpečný 
život.  

Cílem je umožnit seniorům zů-
stat co nejdéle doma a zároveň zvýšit 
pravděpodobnost, že si senioři přivo-
lají pomoc v případě, že např. upad-
nou v koupelně – tlačítko na ruce či 
na krku může reálně snížit rizikovost 
v náhlé nepříznivé situaci. Jde přede-
vším o rychlou reakci ze strany rodiny 
či osobní asistence. Cílem je vzbudit 
v pečovaném pocit jistoty v krizové si-
tuaci, kdy by se mohlo stát, že zůstane 
sám a bez poskytnutí pomoci. Pomoc 
poskytuje buď rodina, asistent sociál-
ní péče (např. soused, sousedka) nebo 
v případě osamocených občanů pra-
covník osobní asistence.  

na jaKém PrinciPU tlačítKO 
fUngUje: 

SOS tlačítko lze použít na přivolání 
pomoci tím, že ho na dvě sekundy stisk-
neme. V té chvíli se postupně rozešle 
na předem zadaná telefonní čísla (max. 
pět - rodina, přátelé, sousedi, Adámko-

va vila apod.) zpráva 
o stisknutí tlačítka 
a současně začne 
centrála obvolávat 
v zadaném pořadí 
tato čísla. V případě, 
že je hovor centrály 
se zprávou o volání 
o pomoc přijat, jsou 
o tom ostatní osoby 
informovány SMS. 
Pokud hovor nikdo 
nepřijme, jsou o tom 
rovněž informovány 
všechny kontaktní 
osoby.  

SOS tlačítko pro 
přenos dat využívá nízkoenergetic-
ké bezdrátové rádiové sítě, a proto 
tlačítko nevyžaduje žádné dobíjení, 
baterie vydrží rok. Rádiový signál má 
širší pokrytí než běžné signály mobil-
ních sítí a taktéž vysokou prostupnost 
v budovách, garážích, sklepech či au-
tech. V případě, že by přeci jen bylo 
stisknuto tlačítko na místě, kde signál 
není k dispozici, odešle se zpráva s vo-
láním o pomoc okamžitě, jakmile je 
signál obnoven. Dostupnost tlačítka je 
ze strany centrály kontrolována něko-
likrát denně.  Pokud nastane výpadek, 
je situace prověřena technicky a kon-
taktován buď držitel tlačítka, nebo 
hlavní kontakt. 

PrOč realizOvat PrOjeKt „bez-
Pečný dOmOv“ 

Kdykoliv může klient jedním zmáčk-
nutím SOS tlačítka oznámit větší či 
menší nouzi, například pád nebo akut-
ní zdravotní komplikace. 

co získá klient: 
• větší pocit bezpečí 
• bude samostatnější a nezávislejší 
• získá dobrého pomocníka, pokud 

má nějaký zdravotní problém 
• získá rychlejší pomoc v případě kri-

zové situace 
• po hospitalizaci se rychleji vrátí do 

běžného života 
• získá samostatnost a zmenší obavy 

svých blízkých 

 ceník k jednání: 
Pořizovací cena SOS tlačítka je do 
1480,- Kč (o ceně stále jednáme). 

měsíční platba za služby je 70,- Kč. 
jednorázová pořizovací cena je 
1480,- Kč. Obsahuje: 
• Zařízení SOS tlačítko 
• Baterii s výdrží 1 rok (uvnitř tlačítka) 
• Základní příslušenství (pro zavěšení 

na krk nebo umístění na ruku) 

Adámkova vila sloužit především těmto 
obcím, případně dalším, které se budou 
na jejím provozu finančně podílet. 

A co to znamená pro naše občany? 
jednoduše - budou mít přednost. Někdy 
se stav pomalu zhoršuje, až najednou 
rodina zjistí, že už babička nebo dědeček 
nemohou být sami a není nikdo, kdo by 
se o ně mohl trvale starat anebo již vyža-
dují odbornou péči, kterou rodina zajistit 
nezvládne. Někdy přichází zhoršení náhle 
a je potřena situaci řešit rychle. 

Provoz obdobných zařízení zajiš-
ťují zpravidla větší města, ale tady se 

sdružily menší obce, aby svým občanům 
zabezpečily jistotu péče, v případě po-
třeby. Běžné čekací doby u obdobných 
zařízení jsou v řádu měsíců i let. 

Také Adámkova vila je trvale obsa-
zena plným počtem klientů, ale vytváří 
pořadník, kde budou mít občané zú-
častněných obcí přednost a mezi nimi 
pak bude rozhodovat potřebnost podle 
zdravotního stavu.

Pokud zvážíte, že by někdo z vaší 
rodiny, občan Dobratic, mohl služby 
Adámkovy vily potřebovat, doporučuje-
me s předstihem vyplnit a podat Žádost 

o přijetí, kterou naleznete v sekci do-
kumenty www.adamkovavila.cz. Také 
si zde můžete přečíst více o provozu 
a prohlédnout fotografie. 

V Adámkově vile vládne srdečná ro-
dinná atmosféra, ke klientům se zde 
chovají laskavě, pečují o ně s úctou, 
zajišťují program i rehabilitace. Ve spo-
lečnosti a s milou péčí tady může být 
klientům i lépe, než samotným doma. 
Proto se zastupitelstvo naší obce roz-
hodlo, že bude činnost Adámkovy vily 
pro své občany podporovat. 

   Alena Kacířová, starostka
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školství
šKOlní zPrávičKy 

Je listopad a stále 
jsme na distanční vý-
uce. V prostředí Teams 
pracujeme, učíme se, 
povídáme si, tvoříme 
a točíme videa. Pomalu 
si začínáme zvykat na 
nové prostředí výuky 

a opět přichází nová zpráva: „1. ročník 
a 2. ročník se vrací na prezenční výuku 
a následně po dvou týdnech přicházejí 
zbývající ročníky“. Od 30. listopadu jsme 
zpět ve škole a pokračujeme v prezenč-
ním vzdělávání za dodržení pravidel 
týkajících se epidemiologické situace 
COVID-19. V následujících příspěvcích se 
můžete dozvědět, jak toto období v dis-
tanční výuce prožívali naši žáci. 

• Příspěvek – žáci čtvrté třídy
- „Já jsem rád, že jsme se vůbec učili. 

A taky to, že jsem se naučil něco nové-
ho.“ – Dominik

- „Byla jsem velmi smutná, že nemůže-
me jít do školy. Jsem ráda, že jsme to 

všichni zvládli i přes nějaké komplika-
ce.“ – Zuzana

- „No, někdy to drhlo a vypínal se zvuk, 
ale za to jsme mohli mít u sebe zvířa-
ta. Ve škole je to lepší, přímý kontakt, 
ale nemůžeme mít u sebe zvířata.“ 
– Eliška

- „On-line výuku jsem měl rád. Mohl jsem 
být v pyžamu a nemusel jsem vstávat 
tak brzo“. – Vojta

- „Nelíbilo se mi, že pořád někdo někoho 
vypínal.“ – Sofie

- „Mně se nelíbilo, když jsme nebyli ve 
škole, ale nemusel jsem brzo vstávat.“ 
- Matyáš

• Příspěvek – žáci třetí třídy
Víte, co to je distanční škola?

To jsi doma a přitom pracuješ jako ve 
škole. Máš mnohem více učitelů – paní 
učitelku přes email a on-line, rodiče, 
prarodiče. Máš sice rychle udělány úko-
ly, ale musíš se hodně snažit, abys to 
zvládl.

Distanční výuka u nás třeťáků pro-
bíhala už mnohem lépe než na jaře. 
Všichni jsme uměli používat emaily a pl-
nit zajímavé úkoly paní učitelky, která 
s námi cestovala po Evropě. Dověděli 
jsme se mnoho nového, vyrobili si su-
venýry z videí, vyzkoušeli a ochutnali 
nové recepty. Bylo to bezva. Ani jsme 
nezaostávali ve výuce. Pozornost byla 
zaměřena především na matematiku, 
český jazyk a anglický jazyk. Dokonce 
nás začalo bavit rapovat vyjmenovaná 
slova, točili jsme videa, fotili fotografie 
našich úkolů, zážitků a receptů. Stavěli 
hrady z kostek. Byly to hrady z evrop-
ských zemí.  Občas jsme si četli pohádky 
ze zahraničí, zpívali a poslouchali videa. 
Také zůstal prostor na tělocvik, byla to 
vždy správná challenge (výzva) nejen 
pro nás, ale i pro sourozence.

Myslíte, že jsme se měli dobře? Sedíš 
si v pokojíčku, nikam nemusíš, pohoda. 
To se pletete, chybí ti kamarádi. Spolu-
žáky vidíš jen přes kameru, občas se ti 
sekají, občas je slyšíš s ozvěnou, a to 
není ono.

Takže jsme rádi, že už je škola 
DOOPRAVDICKÁ a probíhá prezenční 
výuka. Hurrááá, máme tu kamarády. 
Můžeš se s nimi pobavit, posmát.

Připojuji se k dětem, jsme rádi, že 
můžeme opět společně zasednout do 
školních lavic a pokračovat v prezenč-
ní výuce. Čeká nás, to nejhezčí období 
celého roku VÁNOCE. Je pravda, že v le-
tošním roce se budou konat úplně podle 
jiného scénáře, ale my si to s dětmi ne-
necháme ujít. Společně zdobíme školu, 
vyrábíme vánoční přáníčka, učíme se 
a povídáme si o nastalé situaci.

Přeji všem pohodové a klidné prožití 
vánočních svátků v rodinném kruhu.

Mgr. Karla Peterková,  
ředitelka školy

 

Přejí žáci a zaměstnanci 
ZŠ a MŠ Dobratice

Poplatek 70,- Kč za služby na 30 dnů 
zahrnuje: 
• Možnost spravovat až 5 příjemců, 

kteří budou dostávat SOS zprávy 
• Nonstop provoz Senzoor centrály, 

která zpracovává SOS zprávy  
• SMS oznámení s žádostí o pomoc  

• Automatické hovory s žádostí o po-
moc 

• Potvrzující SMS o přijetí hovoru s žá-
dostí o pomoc 

• Každých 8 hodin hlášení o funkčnosti 
zařízení Senzoor centrále 

• Kontrolu stavu baterie s upozorně-
ním na nutnost její výměny 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte: 
Bc. Radka Pechová Černohorská, 
Tel: +420 724 379 168  
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ať nám nechybí 
StOlOvání 
U SPOlečnéhO 
StOlU!  

Drazí přátelé, přiznejme si, že napětí, 
které ve společnosti není jen vůči sou-
časné situaci, ale také vůči té budoucí. 
Ve společnosti vyvstávají převážně otáz-
ky vzhledem k ekonomické situaci. Vác-
lav Havel řekl, „že naděje, to není nějaký 
optimismus, že něco dobře dopadne, ale 
přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu 
na to, jak to dopadne“. Na současnou 
situaci se tedy dívám realisticky a říkám 
si, že Pán Bůh nám nikdy neslíbil, že se 
nám vždycky bude dařit dobře, ale že 
bude vždycky s námi. V tom je základ 
naší naděje, že ani v těch těžkých chví-
lích nejsme sami.

Nyní je nás v kostele málo, ale lidé jsou 
si (i přes dvou metrové rozestupy) sobě 
blíž. Lidé opravdověji prožívají bohosluž-
by, jsou blíže Bohu. Cítím a vnímám, že 
lidé během podzimu se rádi zastavili na 
chvíli ztišení v kostele. Jsou vděční, že 
jakési tajemno může promlouvat do ticha 
jejich duše. Věřím, že tato situace nás 
může znovu spojit. Každé gesto dobroty 
je v těchto dnech mimořádně důležité. 
Ale, i když do kostela v minulosti někteří 
přišli jen jednou v roce, o Vánocích na půl-
noční, vždy jsem je přivítal a pochválit za 
to, že přišli. A k přání požehnaných Vánoc, 
rád s úsměvem dodávám, kdybychom se 
už neviděli, také vám přeji krásnou letní 
dovolenou.

Tento rok o svátcích bude jistě čas 
společné přípravy, modlitba i kapr 
a salát, ale hlavně bude více času na 

společné povídání. Dárky jsou jen sym-
bolické, o tom to přece není. Když sly-
ším, že si někdo bere půjčku na dárky, 
jsem rozhozený. Půjčky jsou přece na 
řešení životní nouze, ale na dárky? To 
se mi zdá nesmyslné. Spousta lidí už 
přestala přemýšlet o tom, jestli jsou ty 
věci hezké nebo potřebné, hlavně že 
jsou stále dražší a je jich víc. Tím ztrácejí 
Vánoce původní smysl. Díváme-li se na 
Vánoce jako na svátky narození Ježí-
še Krista, tak jeho příchod na svět byl 
darem pro celé lidstvo. A pokud tento 
dar chceme napodobit a připomenout 
dárkem, tak nesmíme zapomínat na to, 
že to byl dar z lásky. A na lásku se nedá 
půjčit. Ta musí být od srdce.

Proč se stále více uchylujeme k ma-
terialismu? Pozoruji, že vládne v ob-
lasti duchovna obrovská nevzdělanost 
a spousta předsudků. Lidé nemají zá-
kladní vzdělání, což se projevuje třeba 
při návštěvě galerií, kde bez znalosti 
biblických příběhů nedokážete poro-
zumět většině děl. U nás se podceňuje 
základní humanistické vzdělání, kte-
ré by mělo patřit k běžnému vybavení 
člověka. Touha po duchovnu tu určitě 
je. Jenom se podívejme, jak u nás bují 
ezoterická literatura. Vzrůstá touha po 
jakémsi pseudoduchovnu, lidé se ohlí-
žejí po buddhismu, hinduismu. Dokonce 
i televize zařazují do svých programů 

různé vědmy a kartářky, které věští bu-
doucnost z křišťálové koule. Lidé se pídí 
po věcech astrologických, astrálních, 
to znamená, že touha tu je, ale mnozí 
neví, kde hledat. Lidé neznají bibli, proto 
v ní hledají něco, co tam není. To není 
učebnice geologie či astronomie, ale 
zvěst o Bohu. Takzvaný vědecký svě-
tový názor dříve hlásal, že věda a víra 
se vylučují, ale mnoho velkých vědců 
minulosti i současnosti dobře ví, že věda 
a víra nejdou proti sobě, ale procházejí 
vedle sebe jako dvě rovnoběžky.

Jako odkaz k nadcházejícím vá-
nocům bych rád vyzdvihl, to co nám 
mnohdy chybí - společné jídlo, neboť 
ono spojuje rodinu. Podívejme se do 
kteréhokoliv skanzenu a nahlédněte 
tam do starých domů. Vždycky byl nej-
důležitějším kusem nábytku stůl, kolem 
kterého se rodina scházela. Velké rodin-
né stoly se z našich domovů pozvolná 
vytrácejí, stoly ztratily na důležitosti. 
Dnes je nejdůležitější obývací pokoj, 
který je uspořádán tak, aby odevšad 
bylo vidět na televizi, jejíž uhlopříčka je 
stále větší. Často další televize je umís-
těna v kuchyni. Stůl už není důležitý, 
byl odsunut stranou, protože dnes už 
se nekomunikuje. Ke komunikaci dnes 
místo stolu, potřebujeme mobil. Když 
jsem byl malý, každý večer se naše rodi-
na sešla u stolu, aby si u jídla, a mohl to 

Informace spolků a sdružení
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advent Přichází  
Začíná období adventu, které je ne-

odmyslitelně spjato s používáním svíček. 
Domácnosti jsou v dnešní době doslova 
přeplněny hořlavými materiály. Čalou-
nění nábytku, koberce nebo závěsy jsou 
vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes 
častá varování hasičů dochází každý rok 
v období adventu k mnoha požárům způ-
sobených rozšířením ohně od hořící svíč-
ky umístěné na adventním věnci. Jakáko-
li zapálená svíčka je v podstatě otevřený 
oheň, a proto bychom při manipulaci s ní 
měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba 
si uvědomit, že ne každý adventní věnec 
je určen k zapalování. 

Při pořizování adventního věnce je 
tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze 
o dekorativní adventní věnec, na kterém 
se svíčky nezapalují nebo je adventní 
věnec upraven tak, aby při dodržení 
bezpečnostních pravidel nedošlo k za-
pálení chvojí a dekorace umístěné na 
adventním věnci. Na první pohled se 
věnec určený k zapalování liší od de-
korativního tím, že je svíčka oddělena 
od chvojí nehořlavou podložkou. Toto 
však nelze vztáhnout paušálně na každý 
adventní věnec, proto vždy před koupí 
zkontrolujte návod, který by měl být ke 
každému adventnímu věnci připojen. 

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, 
kde bude adventní věnec se zapálenými 
svíčkami umístěn. Zapálený adventní 
věnec umístěte na nehořlavou podlož-
ku. Rozhodně není vhodné umístit ad-
ventní věnce tam, kde by mohlo dojít 
ke styku zapálené svíčky s hořlavým 

vybavením domácností např. k oknům, 
kde vlivem průvanu může dojít k pohybu 
záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti 
sedacích souprav nebo na police a skří-
ně, kde může dojít k rychlému rozšíření 
případného požáru. Dávejte také pozor 
domácí zvířata nebo děti, které mohou 
při hře snadno převrhnout hořící svíčku 
a neštěstí je na světě. Zapálené svíč-
ky na adventním věnci stejně jako jiný 
otevřený oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru. I krátké opuštění bytu se může 
vlivem malé nehody jako třeba zapo-
menutí klíčů nebo zaseknutému zámku 
protáhnout na delší dobu, během které 
se případný požár snadno rozšíří na celý 
byt. Proto vždy při opuštění bytu jaký-
koli oheň spolehlivě uhaste.

Oslavy konce roku 
Blíží se závěr roku a s ním i čas silve-

strovských oslav. S nimi také přichází 
řada nebezpečí, zejména proto, že se sa-
mozřejmě jejich příprava neobejde bez 
obstarání tzv. zábavné pyrotechniky. 

Největší nebezpečí představují ne-
odborně podomácku vyrobené pyro-
technické výrobky, proto používejte 
pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu 
legálně s návodem, jak ji obsluhovat 
a skladovat. 

Zábavnou pyrotechniku používejte 
tak, abyste předešli zraněním nebo ško-
dám na majetku. Pyrotechniku skladujte 
v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti 
topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) 
a mimo dosah dětí. Je vhodné odkli-
dit z balkonů veškerý hořlavý materiál, 

který by mohla odpálená pyrotechnika 
snadno zapálit. Vždy dodržujte návod 
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe 
ani na ostatní osoby. Neodpalujte py-
rotechniku z oken svého bytu či domu. 
S pyrotechnikou manipulujte vždy na 
volném prostranství, v dostatečné 
vzdálenosti od domů, zaparkovaných 
aut, kontejnerů, stromů a keřů (pou-
žití pyrotechnických výrobků v bytech 
a uzavřených prostorách je zpravidla 
zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé pe-
tardy a nesahejte na ně. A rozhodně 
nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod 
vlivem alkoholu. 

V neposlední řadě nesmíme zapome-
nout na domácí zvířata. Uvědomme si, 
že zvířata velice bolestně vnímají zvuko-
vé projevy při odpálené pyrotechnice, 
když např. pes má oproti člověku asi 16x 
citlivější sluch. A stres, strach, agrese 
nebo pokusy o útěk našich domácích 
mazlíčků jsou ty nejmenší následky na-
šich veselých silvestrovských oslav.

por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
pracoviště POOKŘ
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek

tel.: +420 950 720 128
tel.: +420 950 720 111 (sekretariát)
fax: +420 950 720 119
e-mail: dalibor.kubatka@hzsmsk.cz

ostatní Informace

být i chleba s máslem, popovídala. V ně-
kterých rodinách jídelní stůl schází, jí se 
u konferenčního stolu, nebo u počíta-
če. Každý zvlášť. Společná večeře měla 
velký význam na výchovu dětí. Ono se 
nedalo od stolu utéct, když se tatínek 
zeptal na nějaký průšvih ve škole. Po-
řádně jsme to probrali a mně se úžasně 
ulevilo. Právě Vánoce však lidem mohou 
vrátit a připomenout ten nádherný oka-
mžik, kdy rodina zasedne u společného 
stolu. A doporučují si podržet tento kus 
Vánoc, po celý rok, přinejmenším každý 
víkend. I samotné jídlo ztrácí symbol 

daru a stává se samozřejmostí, když je 
ho vždycky plná lednice. Dnešní člověk 
už nad tím většinou nepřemýšlí, není 
vděčný za dary, které dostává. Každý 
druhý sice naříká, jak těžký život máme, 
ale kolik je u nás hladových lidí? Moc 
jich nebude. My jsme si zvykli, že to je 
samozřejmost mít co jíst, ale dříve to tak 
nebylo. Proto si myslím, že by k našemu 
životu měla patřit vděčnost za to, že 
už nemáme hlad. Vždyť na světě jsou 
stamiliony lidí, pro které to zdaleka není 
samozřejmé. Nechci podceňovat situaci 
těch, kteří třeba nemají práci, ale u nás 

nemůžeme mluvit o skutečné bídě, jež 
vládne v některých regionech světa.

Každému z vás, ze srdce přeji, zno-
vu objevení obdarování, kterého se 
nám dostává. Než zasedneme ke stolu, 
pouvažujme, zda někdo v naší blízkosti, 
nezůstane o Vánocích sám. Pak, když 
společně zasedneme okolo stolu, podí-
vejme se na sebe a potažmo na prostře-
ný stůl. S vděčností v srdci poděkujme 
Bohu. Radostné a požehnané Vánoce 
přejí každému z vás. 

P. Jan Wojnar 
Zdroj: foto vánoční stolování – Seznam.cz
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Inzerce

změna Ordinační dOby  
dS dObrá - mUdr. iva KUčerOvá 

17. 12. 2020  čtvrtek - NEORDINUJE SE - Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek 
(u bývalého autobusového stanoviště), po telefonické domluvě, MUDr. Devečková – tel: 558 434 835

nabízím SPOrtOvní, relaxační, thajSKOU,  
ájUrvédSKOU, lymfaticKOU a lOmi-lOmi maSáŽ

 
Od 6. 1. 2021, každou středu v klubovně Obecního úřadu Dobratice.

Dovolte mi přesvědčit vás o tom, že čas investovaný pro sebe a svůj relax  stojí skutečně za to.

Iveta Skotalová, tel. 602 350 097, email  skivetka@centrum.cz, fb.com/masazeiveta

mObilní PediKúra v POhOdlí vašehO dOmOva
Cena od 300,- Kč (+ doprava).

Praxe v oboru. tel: 777800341, Kružlíková Kateřina.
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Kontakty:

pracovník BCDZ: 704 987 724

e-mail: info@bcdz.cz

Adresa:
El. Krásnohorské 249
738 01 Frýdek-Místek

u zastávky MHD „Frýdek, nemocnice“rýdek, 
nemocnice“

Centrum  vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychia- 
trické péče, jejímž cílem je  zvyšování kvality života osob 
s duševním  onemocněním. Centra  duševního  zdraví pro- 
pojují  zdravotní a  sociální  péči  poskytovanou v  terénu  
skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordi- 
novanou a včasnou péči pro  lidi  se  závažným  duševním 
onemocněním ve  své  spádové oblasti. 

Beskydské centrum duševního zdraví 
funguje na základě spolupráce 

Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. 

Beskydské centrum duševního zdraví
Financováno z projektu

Podpora vzniku Center duševního zdraví III
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646

Projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního 
projektu Zaměstnanost. 

Na tento projekt je poskytnutá finanční podpora Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR. 

Kontakty:

administrátor: 558 415 950
zdravotní sestry: 558 415 951
sociální sestry (Charita): 558 415 952
e-mail: bcdz@nemfm.cz

Adresa:
El. Krásnohorské 249
738 01 Frýdek-Místek

u zastávky MHD „Frýdek, nemocnice“rýdek, 
nemocnice“

Centrum  vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychia- 
trické péče, jejímž cílem je  zvyšování kvality života osob 
s duševním  onemocněním. Centra  duševního  zdraví pro- 
pojují  zdravotní a  sociální  péči  poskytovanou v  terénu  
skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordi- 
novanou a včasnou péči pro  lidi  se  závažným  duševním 
onemocněním ve  své  spádové oblasti. 

Beskydské centrum duševního zdraví 
funguje na základě spolupráce 

Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. 

Beskydské centrum duševního zdraví
Financováno z projektu

Podpora vzniku Center duševního zdraví III
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646

Projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního 
projektu Zaměstnanost. 

Na tento projekt je poskytnutá finanční podpora Evropské unie a státního 
rozpočtu ČR. 

Služby jsou poskytovány bezúplatně.
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USneSení z 23. zaSedání zaStUPitelStva Obce dObratice, KOnanéhO 
dne 09.11.2020   v 17:00 hOdin v KlUbOvně ObecníhO úřadU dObratice 

Přítomni: 8 členů – B. Bortlíček, A. Kací-
řová, R. Otipka, L. Dvorský, O. Spilka, L. 
Lisník, J. Lisník, S. Moravec, Omluveni 
členové ZO: K. Vitásková; zapisovatelka: 
S. Causidisová, účetní: V. Marynčáková; 
Hosté: K. Peterková, ředitelka ZŠ a MŠ 
Dobratice – k prezentaci bodu č. 7.

a: S c h v a l u j e:
23/1 Doplněný program 23. zasedání ZO 

Dobratice.

23/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan 
Stanislav Moravec a pan Ondřej 
Spilka.

23/3 Výroční zprávu o činnosti Základní 
školy a mateřské školy Dobratice, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, IČ: 70640017, se síd-
lem Dobratice 58, 739 51 Dobrati-
ce, za školní rok 2019/2020.

b:  Souhlasí:
23/4 S podáním žádosti o dotaci na pro-

jekt Dobratické centrum volno-
časových aktivit – multifunkční 
zázemí do programu Ministerstva 
pro místní rozvoj, Podpora ob-
novy a rozvoje venkova 2021, DT 
117d8210E Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov.

c:  revokuje:
23/5 Usnesení číslo 21/5 ze dne 14. 09. 

2020 ve znění: Zastupitelstvo obce 
Dobratice rozhodlo o uzavření 
Smlouvy o dílo mezi obcí Dobra-
tice jako objednatelem a ProFak-
tum, s.r.o., jako zhotovitelem, IČ: 
28568087, se sídlem Hlavní třída 
87/2, 737 01 Český Těšín, na zpra-
cování žádosti o dotaci v rámci 
přípravy projektu Dobratické cen-
trum volnočasových aktivit – mul-
tifunkční zázemí obce. Uzavření 
smlouvy je podmíněno vyhláše-
ním dotačního titulu Rekonstruk-
ce a přestavba veřejných budov 
v rámci programu Podpory obnovy 
a rozvoje venkova u Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. ZO pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

d: r o z h o d l o:
23/6 O zadání zakázky na projekční práce 

a inženýrskou činnost pro stavbu 
Vodovod Dobratice – rybníky, včet-
ně přípojek vody, za celkovou cenu 
70.000 Kč, panu Ing. Miloslavu Kli-
chovi, Projekční a inženýrská čin-
nost, se sídlem Kunčičky u Bašky 
334, IČ: 44929684.

23/7  O uzavření smlouvy o provozo-
vání  Dobratického centra volno-
časových aktivit obce Dobratice 
mezi obcí Dobratice a TJ Dobrati-
ce, z. s., jako provozovatelem, IČ: 
48772500, se sídlem Dobratice 212, 
739 51. ZO pověřuje starostku pod-
pisem. 

23/8  O uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-8027191/02, nemovitost 
parcela číslo 436/1, k. ú. Bukovice 
u Dobratic, mezi obcí Dobratice 
jako budoucí povinnou a ČEZ Dis-
tribuce, a.s., v zastoupení na zákla-
dě plné moci společností NOVPRO 
FM, s.r.o., jako budoucí oprávně-
nou, Č: 28633504, se sídlem Sado-
vá 609, 738 01 Frýdek-Místek. ZO 
pověřuje starostku podpisem. 

23/9  O uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 32/2020 ze dne 18. 6. 
2020 mezi obcí Dobratice, jako ob-
jednatelem, a firmou Strabag, a.s. 
IČ: 60838744, se sídlem Kačírkova 
982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 
jako zhotovitelem stavby Oprava 
místních komunikací 2C a 3C. ZO 
pověřuje starostku podpisem. 

23/10  O zadání zakázky na zpracování 
žádosti o dotaci projektu Dobratic-
ké centrum volnočasových aktivit 
– multifunkční zázemí obce, firmě  
INNOVA Int. s.r.o. IČ: 27857255, 
a o uzavření smlouvy o dílo mezi 
obcí Dobratice jako objednatelem 
a INNOVA Int. s.r.o. IČ: 27857255, se 
sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ost-
rava Vítkovice, jako zhotovitelem, 
na zpracování žádosti o dotaci na 
záměr Dobratické centrum volno-
časových aktivit – multifunkční 
zázemí obce, za celkovou částku 
48.000,-Kč bez DPH. ZO pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

23/11 O uzavření Dodatku ke smlou-
vě o poskytování knihovnických 
a informačních služeb k dotaci 
na rok 2021 mezi obcí Dobratice 
a Místní knihovnou Dobrá, p. o., IČ: 
47999748, se sídlem Dobrá 230. ZO 
pověřuje starostku podpisem.

23/12 O uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. 
IP-12-8025471/2, Dobratice 742/3, 
NNv, NNk, mezi obcí Dobratice 

jako povinnou, a ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Dě-
čín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, v zastoupení na 
základně plné moci Ing. Martinem 
Bartečkem, IČ: 47195355, se síd-
lem Lublaňská 1002/9, 120 00 Pra-
ha 2 – Vinohrady, jako oprávněnou. 
ZO pověřuje starostku podpisem. 

23/13 O uzavření Dodatku k pojistné 
smlouvě 5134329410, Pojištění od-
povědnosti podnikatele a právnic-
kých osob, platná od 22. 12. 2020, 
mezi obcí Dobratice jako pojistní-
kem a Generali Českou pojišťov-
nou a.s., IČ: 45272956, se sídlem 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 
00 Praha 1. ZO pověřuje starostku 
podpisem.

23/14 O poskytnutí finančního daru pro 
rok na provoz záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy v Barto-
šovicích a Domu přírody Poodří, ve 
výši 3000 Kč z rozpočtu obce Do-
bratice, formou uzavření darovací 
smlouvy mezi obcí Dobratice jako 
dárcem a Záchrannou stanicí Bar-
tošovice a Domem přírody Poodří, 
IČ: 47657901, se sídlem Bartošo-
vice č. p. 146, 742 54 Bartošovice, 
jako obdarovaným. ZO pověřuje 
starostku podpisem.

e:  bere na vědomí:

23/15a) Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Sdružení obcí povodí Moráv-
ky, se sídlem Dobrá 230, IČ: 
68157631.

23/15b) Zápis z provedené kontroly hos-
podaření ke dni 30. 9. 2020 Sdru-
žení obcí povodí Morávky, se síd-
lem Dobrá 230, IČ: 68157631.

23/15c) Schválený střednědobý výhled 
na léta 2022 – 2023 Sdružení 
obcí povodí Morávky, se sídlem 
Dobrá 230, IČ: 68157631.

23/15d) Schválený rozpočet na rok 2021 
Sdružení obcí povodí Moráv-
ky, se sídlem Dobrá 230, IČ: 
68157631.

f: U k l á d á: 
23/16 Finančnímu výboru provádět od 

1.1.2021 2 x ročně kontrolu hospo-
daření obce a příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Dobratice.

Ondřej Spilka, zastupitel 
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tětKa marcela váS zdraví a Přeje 
dObré a ještě lePší zdraví

POSílám dlóOUhóOU POhádKU jaK OKlad hledal POKlad, 
by ObdarOval OKladKU.

Byl jeden Oklad a Okladka.
Tak začíná tahle pohádka.
Ten Oklad do světa vykročil,
tu vlevo, tu vpravo zabočil;
přes hory, lesy, potoky
cesta ho vedla potad,
kde kvetly růže, proroky*
a Oklad našel poklad.

Spěchal s tím pokladem domů.
Však cesta se kroutí sem a tam, 
teď zauzlí se k tomu!
Oklad si říká: „Pospíchám!“
Cesta ho domů nepouští.
Honí ho pralesem, po poušti,
sněhem a ledem,
až zavedla ho za medvědem.

Medvědu musí najít med.
A je tu druhý úkol hned.
Ty včely, co mu medu daly,
si o krásný úl požádaly.
I Oklad vzal z lesa dutý klát,
dlátem v něm obličej ducha vklad.
Včely ho za to nadnesly, 
kus cesty k domovu zanesly.

Cesta však nechce ho pustit dál!
Oklad si lehl, a spal a spal…

A doma zatím Okladka
čeká na svého Okládka.
Z okýnka kouká, ze zápraží…
V zimě tam mrzne,
v létě do ní slunce praží!
A Oklad nejde, kdepak je?
Okladka ptáčkům žaluje.

Ptáčci se nad ní slitují jednou 
a po Okladu se poohlédnou.
Letí a letí, dolů shlíží:

Hle, za lesem tam v hebké trávě
náš Oklad otevřel oči právě
a udiven se rozhlíží.
Je přece doma!
Přes les a přes potok
je domů jenom jeden skok!
A tu se lekne: Poklad, kde má?!

Rychle se zpátky vrací.
Ten jeho poklad objevili ptáci,
hned pouštějí ho ruče
Okladu do náuče.

Oklad jim za to budky slíbí
a už se žene za Okladkou,
už stojí na chodníku před zahrádkou
a radostí se šklíbí.

Okladka vyjde z domu,
Oklada šťastná vítá,
ale i hudruje k tomu:
„Kde, prosímtě, celý rok 
po čertech, ďáblech lítáš?“

A Oklad k Okladce skok a skok, 
na Okladku se směje.
„Podívej! Poklad, Okladko!
No – řekni aspoň: Jéje!“

Okladka na poklad se dívá
a hlavou pokyvuje, kývá,
potom se smutně rozbulí.
„Ty říkáš, žes mi dones poklad.
Vždyť tys mi dones cibuli!!!“

Okladu z toho smutno je,
jde na zahrádku a cibuli
do černé země zaryje.
Okladka, ta už nebulí.
Už zase rok se překulil.
Oklad svůj třetí úkol splnil hladce;
budky pro ptáčky rozvěsil

… A pak se málem vyděsil,
a oči na květ vykulil,
co rozkvetl jim na zahrádce.

Pak za Okladkou šel jak pán.
„Podívej – z pokladu-cibule
nám vykvet rudý tulipán.“
Okladka křikne: „Jée, ten je!“
a k Okladu se tulí,
Oklad se šťastně culí.

A tak tam žijí dál
šťastně Oklad a Okladka,
tulipán jim tak kvete …

A, jak že je to ještě dál?
… Tak končí tahle pohádka,
ať nechcete, či chcete.

Vysvětlivka: *prorok = snědek, kytička, 
která ráno předpovídá, zda bude pěkně 
(otevře) nebo pršet (neotevře) květ.

Ještě poznámka – jména skřítků 
vyrobených mými vnučkami, vymyslel 
nejmladší vnuk, no, a pohádka se vylíhla 
už sama.

Tětka Marcela


