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Zprávy obecního úřadu
Jaký byl rok 2020 a co nás v Dobraticích čeká v roce 2021?
Rok 2020 byl samozřejmě silně poznamenán koronavirovou krizí. Z plánovaných akcí v obci se uskutečnily jen
plesy v lednu a únoru, v létě Kulturní den
SOPM v Kamenitém a promítání filmů
u nás na hřišti. V září pak akce Běhej na
vsi a tradiční zájezd seniorů. Stihli jsme
ještě přivítat nové občánky, ale setkání sedmdesátníků se už neuskutečnilo
a ani ostatní plánované akce.
Naštěstí koronavirová omezení nezastavila realizaci naplánovaných investičních akcí a oprav, i když se dodavatelé
potýkali s vysokou nemocností a nedostatkem zaměstnanců.
Protože o všech investičních akcích
jsme už psali, jen stručné shrnutí. Díky
výměně 149 zbývajících svítidel veřejného osvětlení svítíme levněji a také lépe
– s lepší světelnou charakteristikou,
která soustřeďuje svit podél komunikace a s nižším světelným smogem. Na
Podlesí bylo vyměněno vedení veřejného osvětlení za nový izolovaný vodič
z důvodu častého prorůstání větvemi.
Celkové náklady investice byly téměř
1 550 tis. Kč, z toho 252 tis. Kč tvořila
dotace z Moravskoslezského kraje.
Současně probíhala oprava místní
komunikace Bukovice, jejíž součástí
bylo položení optického kabelu po celé
délce, vybudování výhyben, umístění
retardérů i omezení povolené rychlosti.
Náklady na vlastní rekonstrukci komunikace byly přes 4 mil. Kč.
A do třetice - současně probíhala
i výstavba Lesoparku, jako první etapy

Dobratického centra volnočasových aktivit (DCVA). Záměrem vybudování Lesoparku bylo nabídnout dětem i dospělým atraktivní prostor přímo tady u nás
v obci, aby nebylo nutné jezdit a hledat
jinde. Z opravdu vysoké návštěvnosti
soudím, že právě v tuto dobu, kdy jsou
aktivity omezené, je procházka lesem
příjemná. Možná ještě pro informaci v současné době probíhá odvodnění
prostoru pod lanovkami, ve kterém se
držela stékající voda z okolních svahů
i polí. Protože voda z laguny neměla
kam odtékat, byl prokopán kanál a voda
odvedena do potoka položenými odvodňovacími drenážkami. Až to počasí
dovolí, rozkopaný povrch bude vyrovnán a zasypán štěpkou. Věříme, že pak
už vám nebudou chodit děti domů jako
koule bláta. 
Probíhaly také práce běžné údržby,
opravy místních komunikací, a to Podlesí a obě napojení na hlavní cestu v centru obce a Amerika, opravy břehů. Důležitou akcí bylo osazení mostů zátěžovými
dopravními značkami, které označují
přípustnou míru zatížení mostu.
Po dlouhých diskusích, zjišťování
informací a vzájemného přesvědčování v zastupitelstvu, padlo strategické
rozhodnutí pro další vývoj obce, a to
podporovat výstavbu domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce
částkou ve výši 50 tis. Kč na jednu vybudovanou domovní čistírnu. První žádost
o proplacení již máme v zastupitelstvu
k projednání.

Kromě realizace investičních akcí
probíhala také projektová příprava
a povolení dalších dvou etap budování
DCVA, a to budovy Zázemí a poslední
plánovaná etapa rekonstrukce zastřešených posezení s názvem dobratické
Fórum. Koncem loňského roku jsme podávali žádost o dotaci u Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR) na Zázemí a u Krajského úřadu MSK na Fórum. Dotační
titul u MMR na Zázemí však nevymezuje
podmínky úplně přesně tak, jak bychom
potřebovali. Proto jsme využili možnosti ještě jednoho dotačního titulu, a to
u Národní sportovní agentury pro akce
do 10 mil. Kč, kde vyhlášené podmínky
našemu záměru vyhovují lépe. A teď už
musíme čekat, jak to dopadne a věřit
tomu. Zatím vyhlásíme výběrové řízení
na realizaci obou akcí, ať jsme připraveni.
Připravujeme i další aktivity, například instalaci solárního veřejného
osvětlení v místní části Amerika, zabýváme se instalací dohledových kamer,
budeme tvořit Strategický plán rozvoje
obce 2023-2027, necháme zpracovat
pasporty veřejné zeleně, obecního mobiliáře… Práce v obci nemá nikdy konec
a my při ní věříme ve vaši spolupráci.
Do nového roku vám přejeme pevné
zdraví, psychickou odolnost a navzdory okolnostem optimismus a radost
ze života.
Za zastupitelstvo obce,
Alena Kacířová, starostka

Občas přijde na obec i nečekaně dobrá zpráva

Projekt Oprava povrchu místní komunikace 8C v Dobraticích byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Počátkem roku 2019 jsme podávali u Ministerstva pro místní rozvoj

ČR žádost o dotaci na opravu
povrchu místní komunikace 8C,
která vede od obchodu k esíčku na Hranicích. Bohužel jsme
po vyhodnocení žádostí nebyli
mezi podpořenými žádostmi,
ale ve skupině náhradníků. Protože
tato skupina byla poměrně početná,
nevěřili jsme, že by mohlo dojít k přesunu do skupiny podpořených projektů
a opravu v létě 2019 provedli za vlastní
finanční prostředky. V průběhu roku
2020 se pak proslýchalo, že pro rok 2020

Ministerstvo nevypisuje tento dotační
titul, ale finančně podpoří žadatele ze
skupiny náhradníků z roku 2019, protože tyto žádosti vyhověly předepsaným
kritérií, ale nezbylo na ně dost finančních prostředků. Pak se nic nedělo,
až v létě opravdu přišla z Ministerstva
pro místní rozvoj zpráva, že pokud doložíme všechny požadované doklady,
finanční podporu zpětně obdržíme,
i když je akce už realizována. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi
v polovině listopadu 2020.
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Oprava místní komunikace 8C proběhla v létě roku 2019. Opravu formou
vyfrézování podkladu a položení nového asfaltového koberce provedla společnost Strabag a.s., vítěz výběrového
řízení, za cenu 982 641 Kč. Dotace tvoří
70% nákladů, tj. 687 848 Kč.
Projekt Oprava povrchu místní komunikace 8C v Dobraticích byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Alena Kacířová, starostka
Foto: archív obce - Stav před realizací

Změny v režimu objednávání na PCR testy k vyšetření Covid-19
Vážení občané, Krajským úřadem
MSK jsme byli požádáni o předání informací o změně režimu objednávání pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19,
ke které dochází od 1. 2. 2021.
Lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku o odběr a provedení
PCR testu v celostátním systému ÚZIS
a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena, se pak bude sám rezervovat
k odběru na libovolném odběrovém
místě v termínu, který je volný (nebo
se dostaví k odběru, lékařem nebo

operátorem Call centra KHS, doporučeném termínu). Pacient nedostane
žádanku, pouze informaci od lékaře,
že žádanku vytvořil a u odběru si pak
žádanku podle rodného čísla vyhledají.
Termín k odběru si rezervujte na https://
testovani.uzis.cz/
Odběrová místa ve Frýdku-Místku:
• Spadia Lab, a.s. Frýdek-Místek, telefon 558900321
ht t ps://testovani.uzis .c z/D e tail?id=dc07ca2a- c5a9 - 4c0c-911f

-65013274f86e&backURL=/Home/FilterRegion
•

Nemocnice ve Frýdku-Místku, telefon 558415399

ht t ps://testovani.uzis .c z/D e tail?id=e4796ba3-bdd8-463d-b6b6-2f206319e67e&backURL=/Home/
FilterRegion
Systém na antigenní testy se tímto
nemění.

MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů,
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné
hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky,
pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky
obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie,
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

NEPATŘÍ
DO NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ

Stavební odpady (např. umakart,
eternit, azbest), infekční odpady,
radioaktivní odpady apod., zpětný
odběr-pračky, lednice, televizory
apod.

Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu odebírány.
Sběr nebezpečného odpadu
sobota 27. března 2021
V sobotu 27. března 2021, v době
od 10:00 do 12:00 hodin, můžete v areálu Sběrného místa obce Dobratice,

odevzdávat 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

(velkoobjemový odpad, vysloužilé spotřebiče, TV, dřevo, železný šrot, oleje
z kuchyní, úsporné žárovky a svítidla).
Neodebíráme: pneumatiky a stavební odpad (cihly, beton, střešní krytinu, okenní rámy, izolace, aj.).
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Provoz v Místní knihovně Dobratice
S novým rokem nás uvítal systém PES 5 a aktuálně
není možné, dle nařízení Vlády ČR, jiné půjčování knih,
časopisů a jiných titulů než bezkontaktní. Bezkontaktní provoz v naší knihovně bude probíhat následujícím
systémem:

• Přečtené knihy vrátíte
Vypůjčené knihy, časopisy či společenské hry můžete
vracet každé úterý od 13 do 15 hodin do „bibliokrabice“pod oknem knihovny.

• Objednáte si požadované knihy
Objednávky posílejte na email
knihovnadobratice@seznam.cz
nebo můžete využít telefon 775 971 010
Knihy můžete objednat dle výběru z on-line katalogu
(https://dobra.knihovny.net/lanius/dobratice/baze.
htm) nebo napište počet požadovaných titulů a autora,
žánr apod. a nechte se překvapit mým výběrem.
• Knihy si vyzvednete
Vyzvednutí je možné přes okno v knihovně každé úterý
od 13 do 15 hodin (po domluvě i jindy), je také možné
požádat telefonicky o donáškovou službu.

Školství
Shrnutí I. pololetí školního roku 2020/2021

V září letošního školního
roku nastoupily
do školy všechny
děti z MŠ i ze ZŠ
Dobratice. Provoz MŠ Dobratice
a Vojkovice nebyl
v tomto školním roce vůbec přerušen
a děti si tak mohly užívat společných her
s kamarády a mohly se rozvíjet a vzdělávat ve všech oblastech pod vedením
učitelek mateřských školek. Žáci ZŠ takové štěstí neměli. V září jsme převážně
procvičovali všechno učivo, které nebylo
dostatečně upevněno z důvodu jarního
uzavření škol a už 15. 10. 2020 se školy
opět uzavřely. Byla zahájena distanční

výuka, která samozřejmě nemůže nahradit prezenční formu výuky. Protože
jsme škola pouze s I. stupněm, mohli
se již 30. 11. 2020 vrátit všichni naši žáci
1. – 5. ročníku ZŠ znovu do školy. Po
ukončení vánočních prázdnin z důvodu
vládních nařízení se vrací do školy pouze
1., 2. ročník a pro 3. – 5. ročník je výuka
opět v distanční formě.
Jsme rádi, že aspoň začátek školního
roku byl ideální pro uskutečnění naplánovaných projektů v rámci MAP a projektových dní v rámci Šablon. V měsíci lednu
jsme ukončili realizaci Šablon II a v únoru
zahájili další pokračování Šablon III. Prostřednictvím těchto projektů se nám daří
vybavit školu didaktickými materiály,
tablety a robotikou. Pedagogové měli
možnost sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy z různých škol a dále se vzdělávali. V současné době bude docházet
k revizi ŠVP (Školního vzdělávacího plánu), převážně v oblasti informatiky, která
má za úkol zlepšit připravenost žáků ve
vzdělávání se v této oblasti.
U projektů bych se ráda ještě zastavila. V jarních měsících roku 2020 jsme
společně s polským partnerem zpracovali projekt pro zahraniční spolupráci
v rámci Regionu Beskydy. Projekt byl

podpořen a nyní se připravujeme na realizaci. Bohužel současná situace nám to
trochu ztěžuje, ale věříme, že se nám podaří projekt zahájit. Co touto spolupráci
získáme? Mnoho zkušeností, navázání
kontaktů, ICT vybavení s novou učebnou a spoustu metodického materiálu. Dalším projektem, který se nachází
v úplných začátcích, je připravovaná
přeshraniční spolupráce se Slovenskou
republikou (ZŠ Turzovka), která nám
přislibuje opětné ICT vybavení. To vše
nám pomůže pro zlepšení digitální gramotnosti žáků i učitelů a zlepšení gramotnosti v oblasti informatiky, kterou
žáci budou potřebovat v dalším studiu.
Jak už jsme zmiňovali v předešlých
zpravodajích, mnoho věcí a situací řešíme v této době prvně, tak i letošní
předávání vysvědčení bylo pro všechny novou zkušeností. Velmi mě těší, že
školní výsledky všech žáků jsou velmi
dobré i v této prezenčně-distanční době.
V následujícím příspěvku, Vám zasíláme
práce dětí z distanční výuky.
Věřím, že do konce školního roku se
celková zdravotní situace ve společnosti
zlepší a budeme všichni moci žít a pracovat v klidu.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy
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Ukázka z distanční výuky – básnické tvoření žáků 5. ročníku:
Zima – Rozárka Otipková
Z okna pozoruji zasněžené kraje
a jak si sníh a mráz venku hraje.
Zimu mám ráda a má sestra taky,
děláme andílky do sněhu a stavíme sněhuláky.

Zima – František Chromec
Zima je fajn,
protože se nemusí chodit do školy,
místo toho máme
online výuky a úkoly.

Jezdíme rády na saních,
užíváme si tak první sníh.
Vánoce už sice skončily,
dárky jsme si užily,
těšíme se na další,
kdy se vánoční zvonek zase rozezní.

Konečně už sněží,
dokonce i mrzne,
zahrady jsou bílé,
všude samý sníh
a sem tam vykoukne slunce.

PROJEKTY: Perličkování, Mailová škola – 3. - 4. ročník,
Geometrie - stavby , Vlastivěda
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Ohlédnutí za naší prací – MŠ Dobratice – 2020 -2021
ZÁŘÍ – My jsme všichni kamarádi a máme se spolu rádi
Záměrem tématu bylo usnadnění
dětem adaptačního procesu, seznámení
s prostředím mateřské školy a jejím okolím. Snažili jsme se rozvíjet u dětí kamarádské vztahy. Společně jsme si vytvořili
pravidla soužití v mateřské škole a sledovali jejich dodržování. Proběhla informační schůzka s rodiči nově přijatých

dětí. Rodiče měli možnost se zúčastnit
komunitního setkání s Mgr. Marii Komárovou zaměřenou na školní zralost
a připravenost dětí v rámci projektu
Šablony II. Přestože se jednalo o velmi
zajímavé téma, účast rodičů byla minimální. V mateřské škole proběhla beseda s knihovnicí Mgr. Martinou Řehovou,

která děti seznámila s pověstí o Prašivé.
Byl naplánován společný výšlap rodičů
s dětmi s názvem „Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme“ v rámci MAP
II. Této akce se však naše mateřská škola
z důvodu nařízené karantény vzhledem
k výskytu onemocnění COVID-19 nezúčastnila.

ŘÍJEN – Šel zahradník do zahrady
V tomto měsíci jsme se zaměřili na
rozvoj smyslového vnímání dětí při pozorování podzimní měnící se přírody.
Pomocí aktivit a didaktických pomůcek
se děti seznámily s různými druhy ovoce a zeleniny, jejich zpracováním. Vedli
jsme děti nejen ke konzumaci ovoce

a zeleniny, ale také ke zdravému životnímu stylu, ochraně svého zdraví a osvojení si zdravých hygienických návyků.
Naše mateřská škola byla nařízením KHS
z důvodu onemocnění COVID-19 opětovně uzavřena. Proběhl první projektový den nazvaný „Hrajeme divadlo“, ve

kterém si děti pod vedením Mgr. Martiny
Řehové vyráběly keramické loutky čerta, krále, princezny a vodníka. V mateřské škole jsme pro děti připravili „Šaškův
den“, dopoledne plné soutěží a zábavy.
Na střelnici jsme si opekli brambory, seznámili jsme děti se starodávnými zvyky.

LISTOPAD – Zahradník jde do zahrady, s listím si však neví rady
Naším cílem bylo rozvíjet u dětí poznatky o rozmanitosti přírodního prostředí, aby si děti uvědomily, jak se chovat

k přírodě. Při vycházkách jsme dětem
umožnili nejen přírodu pozorovat, ale také
sbírat přírodniny k estetizaci prostředí

a ke konzumaci zvěří v zimním období.
Povídali jsme si s dětmi o lidském těle, co
mu prospívá a naopak co mu škodí, jaké
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pod vedením Mgr. Martiny Řehové glazovaly keramické loutky. Navštívili jsme
místí „Lesopark“ a využili jeho nabídku

sportovních aktivit. V mateřské škole
proběhlo přezkoušení předškolních dětí,
které se individuálně vzdělávají.

PROSINEC – Veselé vánoční hody

V tomto měsíci jsme se učili posilovat u dětí pozitivní vztahy ke svým
nejbližším. Vedli jsme děti k smysluplnému vyjádření myšlenek, přání na
vánoční svátky, podněcovali jejich
představivost, tvořivost a fantazii při

výzdobě mateřské školy. Společně
jsme si nazdobili vánoční stromeček,
upekli vánoční cukroví. Děti si osvojily
základní poznatky o vánočních tradicích a zvycích, naučily se známé koledy.
Vedli jsme děti k ochraně zvěře, uvědomění si péče o ně v zimním období.
Mateřskou školu navštívil v dopoledních hodinách Mikuláš s čertem a přinesl
dětem dárečky.
Proběhl třetí projektový den „Hrajeme divadlo“, ve kterém si děti pod vedením Mgr. Martiny Řehové kompletovaly
jednotlivé keramické loutky, které jsou
součástí výzdoby mateřské školy.
Proběhla vánoční nadílka na jednotlivých třídách a děti si hrály s novými
hračkami.

LEDEN – Padá snížek čerstvý bílý
Tento blok jsme zahájili vyprávěním zážitků dětí z prožitých vánočních
svátků. Záměrem tématu bylo seznámit děti s tříkrálovou tradicí. Vyprávěli
jsme si s dětmi o životě lesních zvířat
v zimním období a péči člověka o ně. Při

vycházkách do lesíčku jsme pozorovali
a určovali stopy zvířat ve sněhu, pečovali o zvířátka, nosili do krmelců kaštany,
žaludy, seno, ovoce a zeleninu. Využívali
jsme příznivých sněhových podmínek
k bobování a jízdě na lopatách na kopci

v blízkosti mateřské školy. V průběhu
vycházek jsme sledovali zimní počasí
a prováděli některé pokusy a experimenty se sněhem a vodou.
Slezáčková Eva,
vedoucí učitelka MŠ Dobratice
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Informace spolků a sdružení
Postní doba jako součást Velikonoc
Většinou po plesové sezóně, masopustu a chutných koblizích následovala popeleční středa a 40 denní postní
doba. Přesto, že letos jsme o plesovou
sezónu fakticky nějak přišli, o postní
dobu nepřijdeme.
Stále si dnes můžeme vše navršit
do vozíku v supermarketu a připadá
nám samozřejmé, že máme co jíst a pít.
Člověk minulé doby si uvědomoval, že

on není na nikom nezávislý „bůh“, ale že
dostává vše podstatné od Boha a zprostředkovaně od přírody.
Pokorné vědomí vedlo člověka
k vděčnosti, a proto byl vnímavější k přírodě i ke všemu, co ho přesahuje. Proto vytvořil různé tradice a rituály, aby
vyjadřoval úctu a radost ze všeho, co
může denně užívat. Copak toto vědomí
nepotřebujeme i v 21. století?
Postní dobou se připravujeme na Velikonoce.
O popeleční středě (která
letos připadá na 17. února) si znamením popela
připomínáme: „Pamatuj, člověče, že jsi prach
a v prach se obrátíš.“ To
nám připomíná i Kristovu
smrt na kříži. A Kristovo
vzkříšení, které slavíme
o velikonoční neděli, nás

povzbuzuje: „Pamatuj, člověče, že nejsi
jen prach“. To je myslím to nejdůležitější velikonoční poselství pro každého
člověka! To je poselství naděje. Málo se
dnes o naději mluví, a proto jsou lidé
skleslí, bez opravdové radosti, bez výhledu do budoucnosti. Naděje to není
nějaký laciný optimismus, že něco dobře
dopadne, ale je to přesvědčení, že něco
má smysl, i když je to právě hodně těžké!
V době postní a velikonoční se budeme dotýkat otázek života, utrpení
a smrti. Jsou to těžší témata, ale postní
doba není časem smutku, je hledáním
pravdivější životní cesty, časem obrácení a pokání, což jsou v podstatě radostné
záležitosti. Proto, už nyní nabízím, vždy
v pátek a v neděli pobožnost křížové
cesty a nedělní promluvy zaměřené
k zásadním životním otázkám. Je možno využít i osobní rozhovory.
P. Jan Wojnar, foto: P. Zuchnický
(diecézní fotograf)

Ostatní informace
NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI, RÁDI VÁM POMŮŽEME
Ocitli jste se v situaci, kdy:
Je Váš příbuzný v nemocnici a bude
závislý na Vaší pomoci, podpoře a péči?
Zdravotní stav Vaší blízké osoby se
zhoršil a potřebujete radu, jak o něj
začít pečovat?
Nebo už pečujete, ale potřebujete podporu v tom, jak péči nadále zvládat?

S ČÍM VÁM PROVÁZEJÍCÍ MŮŽE POMOCI:

•

Poskytne psychickou podporu při
vyrovnávání se se situací, porozumění, jak péče ovlivní běžný život.

Využijte službu provázení
Služba provázení:
• podporuje neformální rodinné pečující v Moravskoslezském kraji, a to
prostřednictvím provázejících pracovníků,

•

Podá pomocnou ruku ve všem, co
Vám usnadní zvládnout pečovat
doma.

•

je pro Vás zdarma.

Pokud je Váš příbuzný ještě v nemocnici, provázející pracovník:

•

pomůže Vám získat znalosti a dovednosti potřebné k péči o osobu
blízkou,

V  procesu přípravy na přechod ze
zdravotnického zařízení do domácího
prostředí poskytne:

•

úzce spolupracuje s nemocnicí / jiným zdravotnickým zařízením, kde
se nachází Váš příbuzný,

•

podporu při zajištění dávek, např.
příspěvku na péči,

•

pomoc při zajištění pomůcek pro
péči (např. lůžko, zvedák, chodítko,
nafukovací vana, atd.),

•

nabídku informací a dovedností
pro domácí péči (např. jak správně

Provázející pracovník (dále jen
„provázející“):
•
•

pomáhá zvyšovat kompetence Vás
- rodinných pečujících,
bude Vám předávat všechny potřebné informace,

•

je externí zaměstnanec Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a je
specializovaný na problematiku provázení osob pečujících.
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manipulovat, poskytovat osobní hygienu, podávat stravu).
Potřebujete při péči doma sladit rodinný či osobní život nebo jste jen
unavení? Provázející Vám pomůže
zajistit další návazné služby:
•

•

odlehčovací sociální služby jsou pro
Vás, pokud si potřebujete odpočinout nebo zařídit něco důležitého,
terénní nebo ambulantní služby Vám
pomůžou v péči o příbuzného.
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Máte potřebu se o své starosti podělit s někým, kdo Vám bude rozumět?
Provázející zprostředkuje kontakt na:
• svépomocnou skupinu pro pečující
(lidé, kteří také pečují a jsou v podobné situaci),
• pacientskou organizaci (opečovávané osoby se stejnou diagnózou).

Pokud chcete získat více informací o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou,
odborného specialistu Projektu
tel.: 731 406 570
vaculova.marketa@seznam.cz

Projekt je časově omezen, realizace probíhá od listopadu 2020 do
března 2022.

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
e-mail: jana.wojtonova@seznam.cz
tel.: 735 150 564

Provázejícím pracovníkem pro
Frýdek-Místek a přilehlé obce:

Projekt:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000
Podporujeme hrdinství,
které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE

Měli jste ptačí hodinku?
Možná vás zaskočila tato otázka.
Přesto je na ni snadná odpověď. Pro
více než sedmnáct tisíc lidí v České republice to byla kladná odpověď. Důvodem byla zajímavá celorepubliková akce, kdy byli v průběhu víkendu
(8.-10. ledna 2021) sčítáni ptáci na krmítkách.
Třetí ročník zimního sčítání pořádala Česká společnost ornitologická.
Každý zájemce sčítal na svém vlastním
krmítku, bez nutnosti se setkávat nebo
opouštět domov.
Protože mám kamaráda – ornitologa
a v průběhu roku se občas potkáme,
když projíždí na kole okolo nás, věděl
jsem o této možnosti zapojení už vloni
a tak jsem počítal i letos.
Podle pokynů ornitologické společnosti stačí jen hodinu pozorovat vlastní
krmítko a výsledky odeslat ornitologům
pomocí webové stránky ptacihodinka.
birdlife.cz.
A tak jsem v neděli dopoledne sledoval a počítal u okna v kuchyni pohyb
kolem našeho malého krmítka.
Ptačí hodinka je dlouhodobý program občanské vědy České společnosti
ornitologické, pomocí kterého chtějí
ornitologové zjistit více o chování ptáků
přezimujících v České republice. Podle
vyhodnocených materiálů se prvního
sčítání v lednu 2019 zúčastnilo 14 tisíc
lidí, v lednu 2020 dokonce 21 tisíc lidí.
No a letos se zapojilo do projektu něco
přes sedmnáct tisíc zájemců. Ve všech

ročnících byla nejpočetněji pozorovaným ptákem sýkora koňadra. Na dalších místech se letos umístil kos černý
a s odstupem pak sýkora modřinka. Je
zajímavostí, že např. v roce 2004, kdy
program vznikl, vládl statistikám kos
a až za ním pak sýkorky.
A jak to dopadlo u nás v Dobraticích
na zahradě? V podstatě jsme potvrdili
suverénní postavení sýkory koňadry, ta
je tu opravdu doma. Mezi návštěvníky
krmítka během té hodinky byly také
další druhy sýkorek, jako je modřinka,
babka a sýkora lužní. Pochopitelně do
plejády návštěvníků zahrady patří též
pravidelně vrabci polní a kos černý.
Sledování ptáků mne zaujalo ihned
po nastěhování do nového rodinného
domku před deseti roky. Dokonce jsem
si koupil knížku „Ptáci Evropy“, abych
mohl po vyfocení zjistit, co
nám tady vlastně lítá během celého roku. Pochopitelně asi většina z nás
s přehledem pozná a taky
vidí na svých zahradách
spousty ptáčků a těší se
z pohledu na jejich krásná zbarvení a různé zvuky z jejich ptačích hrdel.
Já jsem stačil za ten čas
občasného sledování zachytit přes třicet různých
druhů ptáků, kteří aspoň
na chvilku navštívili louky,
stromy či krmítka kolem
našeho obydlí. Mohl jsem

si do svého diáře zapsat i taková jména:
lejsek černohlavý, dlask tlustozobý, hýl
obecný nebo chřástal polní. Posledně
jmenovaný je postrachem jen v létě,
kdy se v okolí nás nesmí kosit tráva až
do doby než tento chráněný pták podobný koroptvi neopustí místa svého
dočasného území. Jeho neúnavné skřehotání, nevím jak ten zvuk popsat, něco
jako moc hlasitý žabák skokan zelený,
dává jasně najevo, kde se asi nachází.
Vidět jej je totiž složité, slyšet však nikoliv. Tak se těšme i v této neutěšené
době z toho, co kolem sebe můžeme
vnímat a sledovat v čase, kdy mnoho
z nás pracuje, učí se nebo jen tak sedí
doma. Stačí pohlédnout z okna nebo při
procházce zahlédnout létající krasavce
a určitě vám to pozvedne náladu. Mně
určitě ano a přeji to i vám.
Text + foto: K. Moškoř
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Místní akční skupina Pobeskydí
podpořila nákup přístřešků a napáječek
Výsledkem projektu je tedy kromě
zlepšení welfare zvířat také vzhled
a atraktivnost pastviny.
Velšovi z Dobratic.

Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byl občan
Dobratic, Marek Velš, vybrán k dotační
podpoře a bylo mu umožněno zefektivnit chov a plemenitbu hospodářských
zvířat.
V rámci projektu došlo k pořízení
mobilních přístřešků pro ovce a skot,
nezamrzající a membránové napáječky, mobilní váhy a v neposlední řadě
také zatravňovacích dlaždic, pro zpevnění terénu exponovaných zátěžových
míst.
Farma se zabývá chovem skotského náhorního skotu (Highland cattle)
a vřesových ovcí. Většina zvířat se přes
sezónu pase v podhorských oblastech
v Nýdku a na Morávce a do Dobratic se vracejí, aby zde přečkaly zimní
měsíce. Ačkoliv se jedná o extenzivní
plemena, kterým zima vůbec nevadí,

vybudováním přístřešku jim bylo umožněno se v případě potřeby schovat jak
před zimními plískanicemi, tak letními
slunečními paprsky, které jim vadí více.
Pořízení tenzometrické
váhy s průchozím žlabem
nám usnadní vážení zvířat
a využití těchto dat v další plemenitbě. Samočinné
napáječky usnadní práci
hlavně chovatelům.
V současné době
máme na louce naproti
obecnímu úřadu šest krav
a jednoho plemenného
býka jménem Ferda z Habřiny, který ve 12 měsících
vážil úctyhodných 400Kg
a dále pak dva půlroční
býčky, kdy jeden z nich
bude vybrán do další plemenitby.
Základní stádo ovcí
nám bylo vlčími útoky lehce zdecimováno, a v současné době máme třináct
bahnic a jednoho plemenného berana.

Letošní Tříkrálová sbírka se od
předchozích ročníků zásadně lišila.
Skupinky koledníků nemohly vyrazit do
ulic našich obcí, a tak se k vám tříkrálové
poselství mohlo donést pouze online.
O to víc bychom chtěli poděkovat
dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální
kasičky nebo do pokladniček, které

byly umístěny na veřejných místech,
jako jsou obecní úřady, kostely nebo
obchody. Právě díky pomoci vás všech
se podařilo do tříkrálových pokladniček
v e v a š í o b c i v y b r a t k r á s ný c h
18 423 korun. Příspěvky využijeme
v Domě pokojného stáří a Oáze pokoje
na opravy a rekonstrukce budov,
zdokonalíme fungování Beskydského
centra duševního zdraví, rozšíříme

nabídku terapií pro naše klienty nebo
podpoříme projekt doučování.
Nestihli jste přispět do statických kasiček
a rádi byste podpořili dobrou věc? Do
online kašičky můžete přispět až do
30. dubna na www.trikralovasbirka.cz
Mgr. Jana Opluštilová, PR manager
tel: 734 682 682,
e-mail: jana.oplustilova@charitafm.cz

Změna ordinační doby DS Dobrá- MUDr. Iva Kučerová
4. 3. 2021 čtvrtek - NEORDINUJE SE
Nutné případy ošetří MUDr. Devečková - tel.: 558 434 835
DS Politických obětí Místek (u bývalého autobusového stanoviště) po telefonické domluvě.
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Inzerce

KOUPÍM STAVEBNÍ POZEMEK V DOBRATICÍCH A OKOLÍ.
Inženýrské sítě výhodou.
telefon: 735 124 339.
Petr Šlajferčík
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Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše kontaktní místo
na Poště partner

Dobratice
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přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace
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