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Zprávy obecního úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovního místa
„pracovnice/pracovník pro úklid budovy obecního úřadu, údržby obce a zeleně“
Obec Dobratice, se sídlem Dobratice č. p.
49, IČ: 00577057, zastoupena starostkou
obce RNDr. Alenou Kacířovou, vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního
místa:
Místo výkonu práce: obec Dobratice.
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, se zkušební
dobou 3 měsíce, s možnosti prodloužení.
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, tj.
úvazek 1,0 (dle dohody možnost zkráceného pracovního úvazku).
Charakter vykonávané práce:
• úklid prostor budovy obecního úřadu
včetně sociálních zařízení,
• úklid a údržba veřejných prostranství,
• údržba obecní zeleně, hřbitova, lesoparku,
• pomocné práce při konání kulturních

akcí pořádaných obcí a kulturní komisí,
• řízení osobního motorového vozidla,
rozvoz obědů v obci.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01. 01. 2022, případně dle
dohody.
Pl atové z ař a zení: dle zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, 4. platová třída, platový stupeň dle
délky praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Benefity: stravenky v hodnotě 90 Kč,
příspěvek na penzijní připojištění.

Požadavky:
• věk minimálně 18 let,
• minimálně výuční list,
• řidičský průkaz skupiny „B“,
• odpovídající zdravotní způsobilost
k zařazení do kategorie prací č. 1,
• způsobilost k právním úkonům,
• dobré organizační a komunikační
schopnosti,
• samostatnost, odpovědný přístup
k plnění úkolů, manuální zručnost,
• spolehlivost a zodpovědnost za svěřený majetek,
• aktivní přístup k řešení údržby obce.
Písemná přihláška zájemce musí
obsahovat:
• jméno a příjmení,
• datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
• státní příslušnost,
• kontaktní údaje,
• datum a podpis.
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Místo a způsob přihlášení:
• přihlášku s krátkým životopisem a souhlasem s nakládáním s poskytnutými
osobními údaji pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, v tomto znění:
Poskytnutím svých osobních údajů
v rozsahu podkladů pro přihlášku do
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výběrového řízení dávám ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování
a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození
a vlastnoruční podpis
doručí zájemce osobně prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu Dobratice

nebo poštou na adresu: Obec Dobratice, Dobratice č. p. 49, 739 52 Dobratice,
nejpozději do 30. 11. 2021.
Bližší informace na telefonním čísle: 558
651 387. Obec Dobratice si vyhrazuje
právo toto výběrové řízení zrušit bez
udání důvodu.
RNDr. Alena Kacířová, starostka

Jak a proč třídit použitý jedlý olej a tuk
S použitými jedlými tuky a oleji by se
mělo nakládat jako s jiným tříděným
odpadem. Nejedná se jen o tuky použité
na smažení, ale i o oleje ze salátů a např.
naložených sýrů.
Použitý olej a tuk nalejte do PET lahví
(v žádném případě ne do skleněných)
a ukládejte do určených označených
separačních nádob.
Pokud budete tento odpad vylévat do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech,
je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na
domovní kanalizaci. Kanalizace bude

neprůchodná. Náklady na její čištění
jsou vysoké!
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu
a postupně k jeho zanesení, respektive
zalepení odpadních systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází
po ochlazení tuků k ucpání čerpadel
a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Ty se v kanalizaci také částečně
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi
stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací
nečistot v odpadních vodách, kde
se střetávají vody
z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.),
pracího procesu
(prací prostředky)
a splaškové vody
vzniká pozitivní
prostředí pro výše
uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků,
pak je to pr vní
krok k prodloužení
životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních
systémů v domácnostech. Řešením
není ani vylévání
do kompostu, kde

tuk ničí drobné bioorganismy. Použitý vytříděný jedlý olej a tuk se využívá
především jako biopalivo, dále např.,
v gumárenském a energetické průmyslu.
Doufáme, že do budoucna bude tříděné
jedlého oleje a tuku stejně automatické
jako třídění např. papíru a plastu.
Eva Čížková,
EKO-PF s.r.o.
V obci Dobratice jsou pro sběr olejů určeny zelené popelnice (viz obrázek), které najdete v těchto sběrných hnízdech:
1. pod kostelem („u Veselky“)
2. u Základní školy
3. u Mateřské školy
4. u Harendy
5. na Bukovicích u bývalé Jednoty
6. Sběrné místo odpadů (v provozních
hodinách)
POUŽITÝ OLEJ ODEVZDÁVEJTE
VŽDY V  UZAVŘENÝCH
PLASTOVÝCH NÁDOBÁCH!

11/2021

4 | DOBRATICKÝ zpravodaj

Výzva – přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
Vážení občané,
byli jsme osloveni Okresním soudem ve Frýdku-Místku
s žádostí o doplnění přísedících pro volební období
2022 – 2026.
Pokud máte zájem o práci přísedícího u Okresního
soudu ve Frýdku-Místku pro období roku 2022 – 2026
a zároveň splňujete zákonné podmínky, kontaktujte
do 3. 12. 2021 Obecní úřad v Dobraticích telefonicky
na čísle 558 651 387, nebo emailem: obec@dobratice.
cz, za účelem podání dalších informací.
Funkční období přísedícího je čtyřleté, přičemž přísedící může být zvolen i opakovaně.
Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem
v obci, jejíž zastupitelstvo o zvolení rozhoduje a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který
v těchto obvodech pracuje.

Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
v platném znění, může být přísedícím státní občan
České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný,
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají
záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se
svým ustanovením za přísedícího.
Nově navrženi kandidáti na přísedícího musí před
volbou doložit:
- Vyplněný dotazník a prohlášení.
- Souhlas k volbě a s přidělením k Okresnímu soudu
ve Frýdku-Místku.
- Výpis z rejstříku trestů.
- Lustrační osvědčení.
- Čestné prohlášení o státním občanství.
RNDr. Alena Kacířová
starostka

ŠKOLSTVÍ
Podzimní školní zprávičky
Máme velkou radost,
protože po dvou letech
se nám podařilo uskutečnit 3. ročník „Mlsné
vařečky“ v rámci Místního akčního plánu
(dále jen „ MAP“) Frýdek-Místek II,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008616 kterou zastřešuje MAS Pobeskydí. Při plánování letošního ročníku
jsme vycházeli z podnětů soutěžících z
minulých let, aby se na stole i na talíři
objevily dobroty, které jsou spjaty s
nejkrásnějším svátkem roku. Tématem
III. ročníku byly Vánoce! Soutěž byla
určena žákům 4. a 5. ročníku a byla
zaměřena na praktické dovednosti v
přípravě pokrmů, stolování a etiketě
slušného chování. Tento ročník se organizačně upravil z důvodu epidemiolo-

A komu připadla cena
nejvyšší?
gické situace, takže každá škola plnila
všechny aktivity ve své kmenové škole.
Měli za úkol splnit vědomostní test v
online podobě, sestavili vánoční menu
a v praktické části připravili rybí pomazánku, cukroví (vosí hnízda, kokosové
kuličky Rafaelo) a štědrovečerní tabuli.
Vše ohodnotila putovní porota, která
navštívila všechny soutěžící ve svých
školách. Při hodnocení se porota řídila
těmito kritérii (první dojem, chuť připraveného pokrmu, čerstvost, kreativita,
originalita a v teoretické části rozhodly
časy a získané body za správné odpovědi). Do aktivity se zapojilo 5 škol
(ZŠ a MŠ Hukvaldy, ZŠ a MŠ Nošovice,

1. místo – ZŠ a MŠ Hukvaldy
2. místo – ZŠ a MŠ Dobratice, ZŠ
a MŠ Nošovice
3. místo - ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ a MŠ
Hnojník
Gratulujeme a přejeme všem plno
elánu do dalšího tvoření.

Nejbližší akce:
• Česko zpívá koledy - 8. 12. 2021.

ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ Hnojník a ZŠ a MŠ
Dobratice). I v letošním ročníku měla
odborná porota velice nelehký úkol při
svém hodnocení a rozhodování.
Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy
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Informace spolků a sdružení
Fotbalisté zakončili podzim na pátém místě
Po nedokončené minulé fotbalové sezóně způsobené koronavirovou
pandemií se letošní fotbalový ročník
2021 – 2022 podařilo zvládnout. Přálo
také počasí a nemuselo se nic odkládat. Dobratičtí už několik sezón patří do
fotbalové špičky 1. A třídy a chtěli tuto
tradici zachovat i letos. Trenér Korabík
ale neměl příliš široký kádr na to, aby se
hrálo úplně o nejvyšší příčky. A když se
ještě někdo zraní, potom nezbývá než
sestavit tým z toho, co je vůbec k dispozici. V poslední zápasové třetině se
příliš výsledkově nevedlo. S Vratimovem
přišla smolná porážka o gól, pak sehráli
asi nejlepší zápas proti vedoucímu celku
v Řepištích a přivezli bod za remízu 3:3.
Očekávaná výhra s Dobrou se rodila těžce
a rozhodl až druhý poločas. Poslední
říjnovou sobotu se v Albrechticích hrálo
„domácí“ derby, protože právě tady našli
dočasný azyl dobratičtí fotbalisté. Zápas

byl v plné režii Albrechtic a porážka jen
o dvě branky byla milosrdná k tomu, co
dobratičtí předvedli na hřišti. Poslední
duel čekal na naše hráče ve Smilovicích
a skoro sousedské utkání téměř sousedních vesnic skončil výhrou Dobratic.
Dobratice nastoupily v hodně improvizované sestavě, kdy ještě v pátek nevěděl
trenér, kdo bude schopen vůbec hrát.
Do základní jedenáctky povolal i Marka
Causidise a ten se ukázal v tom nejlepším
světle a zařídil svými góly cenné vítězství.
Poslední výsledky podzimu:
•

Dobratice – Vratimov B 1:2, jedinou
branku za domácí dal Šimeček

•

Řepiště – Dobratice 3:3, o branky se
podělili Šimeček, Marián Causidis
a D. Dobiáš

•

Dobratice – Dobrá 3:0, dvakrát se
trefil Šimeček a jednou Pařenica

•

Albrechtice – Dobratice 2:0, jediné
utkání podzimu, kdy nedali naši
hráči gól

•

Smilovice – Dobratice 1:3, dva góly
zaznamenal Marek Causidis a jeden
Pařenica

Krátká statistika:
Nejlepší střelci týmu: Marián Causidis 6 gólů, Šimeček a Pařenica 4, D.
Dobiáš a Bařina 3 branky
Nejvíce odehraných utkání na podzim mají: O.Bocek, Lýsek, Kohut, Pařenica a Marián Causidis 12, Šimeček
11,Skotnica 10 zápasů
Rozhovor s trenérem TJ Dobratice
Mariánem Korabíkem připravujeme do
dalšího čísla zpravodaje.
Text i foto: Karel Moškoř

Propozice před-Vánočního turnaje
v malé kopané„OLD BOYS CUP 2020“
Termín konání:
sobota 11. 12. 2021 od 09.00 – 15.00 hod.
Místo konání:
Tělocvična ZŠ Dobratice

Startovné je konečné a je nevratné!
Pozn. "Startujícím družstvem" se rozumí přihlášené družstvo, které uhradilo
startovné.

Počet hráčů:
3+1 ke hře + max. 4 náhradníci - střídání
hokejový způsob

Rozlosování turnaje:
Losování proběhne 11. 12. 2021
v 08,45 hod. Hrací systém viz níže.

Věk hráčů: 35 let a výše

Soupiska:
Každý tým je povinen před turnajem
vyplnit soupisku a odevzdat organizátorům v hale nejdéle před nastoupením
k prvnímu svému utkání na turnaji. Po
celou dobu turnaje můžou nastoupit
pouze hráči figurující na oficiální soupisce daného týmu. Každý hráč může
nastoupit za jeden tým, v případě že
hráč nastoupí za dvě mužstva na turnaji, budou jejich výsledky kontumovány. Tým, který nebude mít vyplněnou
soupisku před začátkem svého prvního
utkání, nemůže nastoupit do zápasu.

Povrch hřiště: palubovka
Rozhodčí: p. Josef Handlíř + 2
Startovné: 1.000,- Kč, (každý hráč
dostane občerstvení, guláš, balík vod
na tým + ceny)
Platba:
1) bankovním převodem na účet:
1204408002/5500. Do zprávy pro
příjemce uveďte název týmu.
2) osobně

Bodování:
Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra
0 bodů.
Hrací systém: Každý s každým nebo
ve dvou skupinách nebo play-off – viz
los, podle počtu přihlášených družstev.
Systém určí pořadatel při losu.
Hrací doba:
• základní skupina - 1 x 10min
•

o 3. místo – 2 x 10 min

•

finále - 2 x 10 min

Postupov ý klíč: 1. počet bodů,
2. vzájemné zápasy, 3. rozdíl ve skóre,
4. počet vstřelených gólů, 5. los. Mají-li
tři nebo více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných
utkáních, rozhoduje minitabulka mezi
těmito 3 a více týmy.
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Play-off: Klasický model pavouka
osmifinále, čtvrtfinále, semifinále,
o 3. místo, finále.
Pokutový rozstřel: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off, los určí
tým, který začíná zahrávat pokutové
kopy, o postupujícím rozhoduje střelba
ze značky pokutového kopu (3 hráči na
každé straně). Pokud je i nadále stav
nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí
při PK pohybovat jen po čáře. První tři
kopy musí provést různí hráči, poté bez
omezení.
Výstroj: Jednotné dresy (mimo brankáře), sálovky nebo botasky se světlou
podrážkou.
Turfy jsou přísně zakázané! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují rozhodčí. Hráč nesmí mít na sobě
nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost
jiného hráče i jeho samotného (přívěsky,
náušnice, prsteny, atd.) Požadována je
pouze sada jednotných dresů s čísly.
Chrániče ani stulpny nejsou povinné.
V případě shody dresů, budou připraveny rozlišováky.
Brankář: Rozehrává výhozem nebo
výkopem, může i přes polovinu hřiště,
přímo z výhozu nesmí brankář dosáhnout branky, ani se míč dotkl země.
Malá domů, chycení míče do ruky po

nahrávce spoluhráče se nesmí, trestáno
nepřímým volným kopem z PK.
Střídání: Hokejové střídání, uskutečňuje se u půlící čáry, výměnu brankáře lze
uskutečnit jen tehdy, když je míč mimo
hru a musí se oznámit rozhodčímu.
Skluz: Pokud není skluz nasazen přímo
do souboje proti soupeři, netrestá se.
Záleží na posouzení rozhodčího. Musí
být zřejmé, že hráč nemůže svým zákrokem nikoho ohrozit. Pokud jde hráč
skluzem do přímého souboje se soupeřem, kterému – byť čistě – odebere
míč, jedná se o přestupek a rozhodčí ho
potrestá volným přímým kopem (nebo
penaltou) a žlutou kartou. Pokud dojde
k tomu, že hráč skluzem fauluje, tedy
při odebírání míče soupeře zasáhne, je
opět nařízen volný přímý kop (penalta)
a hráč je vyloučen.
Vyloučení: Dojde-li k vyloučení hráče,
nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do
hry, ale musí se neprodleně odebrat
pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu 2 minut oslabeno
o jednoho hráče, pokud v této době
neinkasuje branku. Po 2 minutách či po
obdržení branky smí postižené družstvo
doplnit počet hráčů na hrací ploše náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží
červenou kartu, může nastoupit v následujícím zápase.

KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s.
pořádá

III. ročník

PŘED -

VÁNOČNÍHO
TURNAJE
V MALÉ KOPANÉ

„OLD BOYS CUP 2021“
v sobotu

11. 12. 2021

tělocvična ZŠ v Dobraticích

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

od 09.00 do 17.00 hod.

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

„Startujícím družstvem“ se rozumí přihlášené družstvo, které uhradilo startovné.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu: ks.dobratice@gmail.cz/ JUDr. Volný Jiří - tel.: 602 461 381

Nesportovní chování: Hráč, který
se úmyslně dopustí fyzického napadení
nebo jiného nesportovního chování
mimo fair-play, si pořadatel turnaje
vyhrazuje právo na vyloučení hráče
nebo celého týmu z turnaje a kontumaci veškerých výsledků daného týmu.
Přistupujeme k řešení těchto situací
individuálně s tím, že si všichni chceme zahrát fotbal a pobavit se, nikoliv
se zranit.
Ostatní: Vstup divákům pouze po přezutí. Turnaj není pojištěn! Organizátoři
turnaje nejsou zodpovědní za zranění
účastníků turnaje. Každý hráč, který
nastoupí v turnaji, startuje na vlastní
nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce.
Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické
připravenosti a schopnosti absolvovat
turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není
zodpovědný za jakoukoli škodu na
majetku nebo jinou vzniklou škodu
účastí v turnaji nebo jeho sledováním.
Prostory areálu nejsou hlídané, proto si
za veškeré věci odložené v celém areálu
odpovídá každý sám a nemá nárok na
jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Týmu, který má zaplacené
startovné a nedostaví se na turnaj,
zaniká nárok na vrácení startovného.
Vítěz turnaje se zavazuje vrátit putovní
pohár do následujícího turnaje. Organizátoři mají právo změnit harmonogram
turnaje v důsledku neočekávaných
událostí. Hlavní organizátor turnaje si
vyhrazuje právo rozhodnout ve všech
sporných situacích.
Pořadatel:
Křesťanský spolek Dobratice, z. s.
Ředitel turnaje: JUDr. Vladimír Pala
Tajemník turnaje:
JUDr. Jiří Volný tel. 602 461 381,
e-mail: ks.dobratice@gmail.com
Jury turnaje:
Marek Puzoň, Miloš Klus, Ivan Paranec
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Zpráva a pozvání farnosti Dobratice
Hygienická opatření. K dnešnímu datu (8. 11.
2021) od 25. října 2021 platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb (včetně doby
během bohoslužeb, koncertů a jiných akcích),
kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené
méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy
domácnosti a osoby při provádění autorského
díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející
biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši
svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné
společnosti. Také v letošním roce chceme tento
den připomenout zvoněním na kostelní zvony.
Dle nařízení České biskupské konference se ve
středu 17. listopadu symbolicky v 17:00 hodin
rozezní na několik minut kostelní zvony jako
připomínka listopadových událostí roku 1989.
Zvon svatý Filip ve věží kostela
v Dobraticích. /foto: Jan Wojnar/

červená středa
Tak jako loni, také letos, se naše farnost, zapojí k akci Červená
středa, která je mezinárodní připomínkou lidí pronásledovaných pro svou víru a své náboženské přesvědčení. Zapojit se
mohou také jednotlivci doma i společenství. Letos se koná
24. listopadu 2021. Znakem této iniciativy je rozsvícené
červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V našem
kostele v Dobraticích, bude mše svatá v 17 hod. věnovaná
za pronásledované ve světě a bude doprovázená zvláštními
modlitbami, texty informujícími o tomto tématu a zapálenými červenými svíčkami. Po celý večer bude venkovní průčelí
nasvíceno červeně.
Více na www.cervenastreda.cz, www.facebook.com/cervenastreda

Přijměte pozvání ke vstupu do adventní doby prožitím adventního koncertu v neděli 28. listopadu v 15 hodin. Program
je uveden na plakátu. P. Jan Wojnar, farář

Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned
několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout
ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila
jsem, že je to má sousedka. Bylo to moc
milé setkání. Mladá maminka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět ozdoby
metodou Macrame. Byl to její první výtvor
a měla obrovskou radost, že si ho někdo
koupil. Navíc jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma s rodinou,“
vzpomíná Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších
rozhodla nakoupit dárky pod stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré
peníze, které se zde vyberou totiž putují
Mobilnímu hospici Ondrášek a jeho pacientům. Díky těmto finančním příspěvkům mohou umírající strávit své poslední
chvíle doma mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje?
Jednoduše. Zapojit se může každý hned

dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit, nabídnout své služby jako například kurz šití nebo výměnu
pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii
se rozhodně meze nekladou.
V minulém roce bylo mimo
jiné velmi žádané cukroví
nebo vánočky. Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět
Mirce Galajdové na mhondrasek2004@gmail.com nebo
777 946 777.
Zadruhé můžete na tržišti
pořídit něco pro radost sobě
nebo svým blízkým, a tím pomoct lidem na konci jejich
života. Celá částka je darem
pro Mobilní hospic Ondrášek.
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na www.trzisteradosti.cz.

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte
dárek, který má smysl a splňte tak
nevyléčitelně nemocným poslední
přání.
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1. – 23. 12. 2021
opět zahájen
prodej
čerstvě
řezaných
KAVKAZSKÝCH
JEDLÍ
z vlastní
plantáže.
Ceny od
100-800Kč za ks
Prodej denně
od 9-17hod.
Lučina 203
– z Dobré na
Pazdernou,
odbočka na Horní
Domaslavice
-ukazatel
BoschCar servis.
Těšíme se na Vás

739 280 441
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Ostatní informace

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

100 000

Plynový
kondenzační kotel

107 500

137 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz

595 622 355

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.

130 000

Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat

Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
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20. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 8:00 - 16.00

příspěvková organizace

• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

• Automobilní
.cz

w.

fm
sos

@sosfmcz

ww

Cer�ﬁkáty
a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,

Šťastná
volba
vzdělání
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje
od 1. 12. 2021

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz , nebo 602 741 231
Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA
Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Dobratice vydává Obecní úřad Dobratice.
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