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Kniha: Dobratice. Kapitoly z dějin slezské obce
Vážení spoluobčané,
stále je na Obecním úřadě k dispozici
publikace s názvem Dobratice. Kapitoly z dějin slezské obce k dostání v počtu jednoho kusu na popisné číslo. Od

1. prosince 2022, bude kniha v prodeji
za 350 Kč a to do vyprodání. Využijte
tedy ještě možnost, vyzvednout publikaci zdarma. Publikace chronologicky
mapuje historii obce od jejího počátku

po rok 2018. Součástí je velké množství
dobových fotografií, pohlednic a jiného
obrazového materiálu.
Obec Dobratice.

Školství
První měsíce nového školního roku a zprávička ze školní družiny
Na začátku září byl zahájen plavecký výcvik pro
předškolní děti a žáky
1. ročníku, 2. ročníku,
3. ročníku a v prvních říjnových dnech jsme zahájili ve škole kroužky, které
mohou žáci navštěvovat
ve volném čase. V letošním roce byly otevřeny
tyto kroužky: pěvecký, keramika, sportovní, klub Šikulů, čtenářský klub, klub
logiky a deskových her, zdravotnický,

doučování, angličtina, hand made, zdravotník a speciálně pedagogická péče.
Cirkusová dílna – páteční akce
školní družiny
V pátek 7. 10. 2022 se děti ze školní družiny aktivně zapojily do artistického vystoupení nadšeného umělce pana Jirky.
Od samotného začátku děti vystoupení
zaujalo natolik, že se spontánně zapojily
do hry. Program tvořila hra na netradiční hudební nástroj, žonglování s barevnými hadříky, míčky a s diabolem. Akci

doprovázela příjemná atmosféra, která
pokračovala volnou hrou s artistickými
pomůckami. Závěrečnou část věnoval
umělec společné hře, při které si děti
vyzkoušely práci s provazem, včetně
chůze po něm a jízdu na jednokolejce.
Dětem se odpoledne, strávené zajímavým a poněkud netradičním vystoupením, moc líbilo.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy,
Mgr. Sylva Bednářová, vedoucí družiny
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Informace spolků a sdružení
6. ročník
BĚHEJ NA VSI
benefičního závodu pro školu Ilenge,
dopadl úžasně! Na pomoc s výstavbou
dalších tříd jsme pro školu Ilenge vyběhali krásných 18 000 Kč.
Navzdory nepříznivým předpovědím
počasí, se ukázalo sluníčko a nic nekazilo dobrou náladu závodníků ani
fanoušků, kteří přišli běžce podpořit.
Krásné nové zázemí u hřiště už si tak
podruhé vyzkoušelo jaké to je přivítat
návštěvníky a nabídnout jim vše, co je
potřebné – šatny k převlečení i bufet
k občerstvení. Benefičního závodu se
již tradičně zúčastnil rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja,
Ph.D., který účastníky Běhej na vsi povzbudil k podpoře Bez mámy vlastním
příkladem – nejen jako běžec, ale i jako
adoptivní rodič Eliaha z Mahanga. Celkově běželo závod na 5 km 47 závodníků
a v dětských kategoriích na krátkých
tratích závodilo 34 dětí do 10 let.
GRATULUJEME všem vítězům a DĚKUJEME všem závodníkům.

Běh krátká trať (motýlci, 1-5let)

Běh na 5 km (ženy 18+)

1. místo: Ondřej Paulus
2. místo: Terezie Záhradníková
3. místo: Rozálie Chytrá

1. místo: Kateřina Valentinová (0:22:10)
2. místo: Barbora Sedláková (0:22:16)
3. místo: Kateřina Jungová (0:23:08)

Běh krátká trať (žirafy, 6-10let)

Běh na 5 km (muži 18+)

1. místo: Soňa Hrušková
2. místo: Robert Zahradník
3. místo: Laura Adámková a Lukáš Voznica

1. místo: Jan Adam Tarana (0:19:02)
2. místo: Jan Kozel (0:19:54)
3. místo: Alexandr Kohut (0:20:18)

Běh na 5 km (mládež)
1. místo: René Tomášek (0:22:38)
2. místo: Jan Sobek (0:22:39)
3. místo: Ondřej Navrátil (0:29:41)

Poděkování také patří sponzorům a podporovatelům akce: obec Dobratice, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Dallmayr café,
Pivovar Koníček, pojišťovna Kooperativa
a také všem dobrovolníkům!
Text: M. Gongolová, Foto: H. Tuleja
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Z Bílovce přivezli bronz
V úterý 13. září 2022 se v Bílovci uskutečnil třetí ročník seniorského víceboje
čtyřčlenných družstev. Poprvé dostali
pozvánku k účasti i dobratičtí důchodci.
Drtivou většinu účastníků tvořily týmy
z novojičínského okresu a porovnat své
dovednosti ještě dostaly dva výběry ze
Stříteže a Ostravy. Pod záštitou paní
starostky Renaty Mikolašové se na start
v sedmi disciplínách postavilo 25 družstev. Dobratice měly přihlášené dva
týmy, ale kvůli onemocnění odjeli jen
v šesti lidech. Vytvořilo se tedy jedno
družstvo ve složení manželé Moškořovi, J.Mikoláš a J.Kohut, jednotlivě
pak závodili J.Sobková a B.Tvrdý. Bílovečtí měli připravené tyto disciplíny:
šipky, bollobal, cornhole, florbal, basketbal, hod míčkem na cíl a kroužky.
Po skončení všech disciplín a chutném
obědu se čekalo netrpělivě na vyhlášení
konečných výsledků. Už po cestě na
sportoviště ze školní jídelny nám sdělovali jiní aktéři seniorského klání, že
Dobratice jsou třetí. Organizátoři totiž
velice pružně vyvěsili výsledky všech
zúčastněných týmů včetně získaných
bodů všech sportujících. Po přečtení
údajů v tabulce jsme tedy čekali na slavnostní zakončení. Ještě před tím došlo
k zajímavému setkání starostky Bílovce
s naším exstarostou Mikolášem a hledaly se nějaké rodinné vazby u společného
příjmení. Pak se již opravdu vyhodno-

Třetí tým ve víceboji se starostkou Bílovce

covalo a narychlo vytvořený dobratický
tým vybojoval nečekané třetí místo.
Před nimi skončily jen dvě družstva největších favoritů víceboje, z pořádajícího
Bílovce.
Hodnotily se také výsledky v jednotlivých disciplínách, ale to se pořadatelům
zcela vymklo z rukou. Již zmíněné vyvěšené výsledky byly správné, ale pro medaile a poháry chodili bohužel ti, co tam
neměli stát. Pro dobratické vyšly hry
mimořádně dobře, ve víceboji s velkým
náskokem vyhrál K. Moškoř před domá-

cími Blahou a Roženkem. Individuálně
k tomu přidal 3 zlata za maximální zisk
bodů v bollobalu, kroužcích a cornholu
(hod naplněnými sáčky do desky s otvorem), ve florbalu měli pak nejpřesnější
mušku J. Sobková a B. Tvrdý. Minivýprava tak určitě patřila po Bílovci mezi
nejúspěšnější a většina přítomných se
pak ptala, kde ty Dobratice vlastně leží.
Díky výborným výkonům dobratických
seniorů se aspoň tímto způsobem dobře
prezentovala obec pod Prašivou.
Text + foto: K. Moškoř

Podzimní akce na Prašivé
- 19. října od 18 hodin - beseda „ZDRAVÍ a IMUNITA bez antibiotik!“ - přednáší Božena Brocklová
- 5. listopadu od 18 hodin - beseda "Ledová putování - ANTARKTIDOU A HIMÁLAJEM" - promítá polárník Martin Mikyska
- 16. listopadu od 18 hodin - beseda „1000 km pěšky s ukulele za svobodou“
- promítá cestovatel Patrik "Patt" Beránek
- 3. prosince od 18 hodin - beseda "IZRAEL a PALESTINA - kořeny konfliktu" promítá Mgr. Jiří Kalát
- 10. prosince od 18 hodin - beseda "PIK LENINA - cesta za snem" - promítá
horal Peter Szabados.
…a další akce pro Vás již připravujeme.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše chata Prašivá
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Zájezd do krajiny břidlice
Letošní zájezd dobratických důchodců
směřoval na Bruntálsko. Konkrétně do
míst, která jsou velmi blízká i pro jednoho z členů klubu důchodců. Milan Thiele si pro nás totiž připravil k prohlídce
krajinu břidlice na Vítkovsku a Budišovsku. Počasí nám ráno při odjezdu od
obecního úřadu nevěstilo nic dobrého
a obloha se neustále proměňovala. Už
kousek za Suchdolem se spustil liják,
pak na nás vysvitlo sluníčko a po příjezdu k první zastávce k Raabově štole
v obci Zálužné, místní části Vítkova, se
už vyčasilo. Bylo vidět, že začala houbová sezóna jelikož lesní cestou k místu
prohlídky bylo pro některé výletníky
taky lákadlem odskočit si do lesa. Do
úzkých prostor břidlicového dolu se
šlo jen v počtu 10 až 12 lidí a ostatní
čekali, až průvodce skončí podzemní
prohlídku štoly s výkladem. A to byl
ten správný houbařský čas pro ostatní
čekající. Ti k autobusu pak kráčeli už
s nasbíranými houbami. Po obědě ve
Vítkově čekala výpravu cesta do Muzea
břidlice v Budišově nad Budišovkou.

Tam jsme teprve mohli lépe
vidět, jak se břidlice dobývala.
Geologicko-hornická expozice zahrnuje základní přehled
hornin a minerálů v této oblasti. Pochopitelně nechyběly další vystavené exponáty
předmětů, které sloužily při
dobývání břidlicových ložisek.
Budova městského muzea
byla v roce 2015 otevřena po
přestavbě a rozšířena o další expozice. Velice pěkná je například
venkovní expozice s netopýří štolou,
či haldami břidlic porostlé květenou.
V zahradě taky najdete kaligrafickou
dílnu, což je malování štětcem a vodou
na břidlicové desky. Prohlídku jsme tak
tak stihli před další přeháňkou a cestou
k poslednímu zastavení nás doprovázel
opět déšť. Samozřejmě po příjezdu na
parkoviště už svítilo sluníčko a my se
vydali k nedalekému poutnímu místu Panny Marie ve skále v obci Spálov. Plánovaná přestávka po prohlídce v blízké
restauraci vzala za své z jediného důvo-

du a to, že bylo zavřeno. Nezbylo tedy
než nasednout do autobusu a poněkud
rychleji směřovat k domovu. Cestou se
opět spustil prudký liják a my byli rádi
za suchá místa v autobuse. Nakonec se
očekávaného odpoledního posilnění
všichni dočkali. U Richarda v Rychalticích se už mohlo pomalu hodnotit,
jak se účastníkům zájezd líbil. Kam se
pojede příště, to už necháme jiným,
ale tento zájezd mezi kapkami deště
se vydařil.
Text + foto: K. Moškoř
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Ostatní informace
Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.
„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět
vnoučat. Ráda o svou rodinu pečuje
a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat
života. Lékaři jí ale před půl rokem
zjistili rakovinu tlustého střeva. Její
poslední přání bylo zůstat doma až do
úplného konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen jeden
z mnoha příběhů, se kterými se denně
setkáváme.
Většina lidí si přeje strávit své poslední
chvíle doma. Ale jen malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je
nedostatek informací. Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni
lékaři ale tuto možnost svým pacientům
nabízejí. Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již 6. rokem pořádáme
osvětovou kampaň. V letošním roce se

do kampaně zapojilo
36 mobilních hospiců
z celé České republiky a společně se snažíme informovat lidi
o službách mobilních
hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální
služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizátory
kampaně je Mobilní hospic Ondrášek
a Fórum mobilních hospiců.
Pomoct můžete i vy. „Kampaň vrcholí
5. října Papučovým dnem. Obujte si ten
den papuče a vysvětlete svému okolí,
proč jste je vyměnili svou běžnou obuv
za papuče“ vyzývá ředitelka Mobilního
hospice Ondrášek Bronislava Husovská:
„Vyfoťte se a sdílet fotku na sociálních sí-

tích s #papucovyden. Dejte tak najevo, že
existuje možnost dožít svůj život doma.“
Pro dospělé pacienty působí v Ostravě
a okolí do 30 km Mobilní hospic Ondrášek. K dětským pacientům dojíždí po
celém Moravskoslezském kraji. Více si
můžete přečíst na www.mhondrasek.cz.
Vezměte si i vy 5. října papuče s sebou
a podpořte domácí hospicovou péči
v České republice.

O vaše blízké se postaráme my.
„Už nějakou dobu se sem pravidelně
vracím každé pondělí. Vždy se moc
těším na děvčata, která jsou opravdu
laskavá a starají se o mě, jako o vlastní.
Dalo by se říct, že je to můj druhý domov“. Právě těmito slovy popsala svůj
pobyt v týdenním stacionáři Charity
Frýdek-Místek klientka Liduška. Pro někoho pouhé klišé, pro nás balada pro uši.
Týdenní stacionář je součástí Charity
Frýdek-Místek již několik let. I přesto se
občas setkáváme s tím, že mnozí nemají
tušení, co vůbec „týdenní stacionář“ je,
a k čemu vlastně slouží. „Klientem se
může stát senior či osoba starší 45 let,
která není plněna upoutána na lůžku. Ve
většině případů se na nás obrací pečující
osoby, které musí splňovat své pracovní
povinnosti, ale zároveň chtějí mít jistotu,
že v průběhu jejich nepřítomnosti je
jejich rodinný příslušník v bezpečí a má
veškeru potřebnou péči. To samozřejmě
zahrnuje obvyklou denní péči, hygienu,
stravu, ale také kontakt s vrstevníky, vol-

nočasové aktivity a láskyplnou pozornost. Víkendy poté tráví se svou rodinou
v domácím prostředí“, popisuje vedoucí
střediska Darja Hamalová.
Službu lze využít krátkodobě v řadě pár
týdnu, dlouhodobě po několik let, ale
také přerušovaně/ nesouvisle. Klient
má dostatek svého soukromí v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, ale
zároveň se nikdy necítí osaměle, jelikož
je středisko obohaceno hned několika
zákoutími, kde mohou své volné chvíle
trávit s pracovníky či vrstevníky. „Klientům se také věnují dobrovolníci, kteří je
doprovází na mše, vyráží společně na
procházky v blízkém okolí nebo jen relaxují u kávy.“, doplňuje vedoucí střediska.
Jedná se tedy o ojedinělou službu, která
je svou formou jedinou v okrese Frýdku
-Místku. Jak říká pracovnice Iva, „Pečující osoby se tímto neodlučují od svých
blízkých natrvalo. Mají pouze možnost
věnovat se svým povinnostem a zároveň
mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.“

Pokud je týdenní stacionář službou, kterou právě hledáte, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici, paní Martinu
Škarkovou na tel.: 730 524 664, nebo
prostřednictvím e-mailu: martina.skarkova@charitafm.cz. Případné bližší informace naleznete také na webových
stránkách www.charitafm.cz.
Tereza Staroščáková
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302, petra.homolova@fs.mfcr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své přeplatky na
této dani a podnikli kroky k jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této dani ve výši 134
milionů korun.

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani
silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro
Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční.
Přeplatky částečně vznikly také v letech předchozích. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní
iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá,
stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení
zaniká.
Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného přeplatku na
dani silniční a nabízí součinnost. Dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000 SMS
zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů
(fyzických i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno více než 7 milionů korun.
Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve na finančním úřadě
ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.
Potřebné informace lze získat na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže uvedených telefonních
číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a
pomoci poplatníkům s podáním žádosti. Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se
do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.
Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.
Žádost je možné podat v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu nebo doručením poštovní přepravou)
i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat datovou zprávou:
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.
Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.
Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy
pro příjem dotazů veřejnosti

Telefonické linky
pro zodpovídání dotazů

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

V Ostravě dne 23. září 2022
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
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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
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UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m
 izolované vedení 2 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.
UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz
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