
DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Číslo 1 / březen 2015

Vážení spoluobčané,

po delší odmlce opět obec Dobroslavice vy-
dává svůj Občasník, takže Vás touto ces-
tou mohu pozdravit v novém roce 2015 a 
popřát Vám, ať je tento rok pro Vás i naši 
obec úspěšný, ať jste zdraví a spokojení.

Konec roku 2014 byl spojen s komunálními 
volbami a se změnou ve vedení naší obce. 
Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat 
bývalému starostovi Ing. M. Plurovi a za-
stupitelům za odvedenou práci pro obec a 
popřát novým zastupitelům, aby jejich prá-
ce pro obec byla přínosná a obohacující pro 
nás všechny z Dobroslavic.

Chtěla bych Vás seznámit s akcemi, které 
nové zastupitelstvo obce Dobroslavice v 
prosinci 2014 na svém druhém zasedání 
schválilo. Při schvalování rozpočtu na rok 
2015 bylo přijato usnesení zastupitelstva 
obce č.2/11b, aby z rezervy kapitálových 
výdajů byl realizován projekt asanačních 
zásahů, ošetření dřevin a následné výsad-
by v zámeckém parku. Projekt týkající se 
asanačních zásahů v parku byl již zpraco-
ván v roce 2014, v letních měsících téhož 
roku byla uskutečněna veřejná schůze 
s autorem, projektu zahradním a krajin-
ným architektem Ing. L. Rychtarem, která 
byla zakončena procházkou po zámeckém 
parku s odborným komentářem k záměru 
projektu. Nové zastupitelstvo zažádalo o 
dotaci na tento projekt, kterou poskytuje 
Moravskoslezský kraj v dotačním progra-
mu obnovy kulturních památek a památ-
kově chráněných nemovitostí na rok 2015. 
O přidělení dotace rozhodne zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje na svém zasedání 
4. 3. 2015. O výsledku Vás budeme infor-
movat.

S ohledem ke stáří stromů v parku byly 
vstupní cesty opatřeny upozorněním na 
hrozící rizika. Prosíme proto občany, aby 
zejména při větrném počasí, námraze či 
sněhové pokrývce, kdy hrozí pád větví

a také při náledí, dbali v parku zvýšené 
opatrnosti. 

Přijetím usnesení zastupitelstva obce 
č.2/11c bylo schváleno, aby z rezervy kapi-
tálových výdajů byla realizována také opra-
va sociálních zařízení v šatnách TJ Sokol při 
fotbalovém hřišti, které byly v nevyhovují-
cím stavu. Tyto práce již probíhají.

Dále byla z podnětu rady obce provedena 
terénní úprava pozemku naproti parcelní-
mu číslu 591 u ulice Osvobození. Tato te-
rénní úprava slouží jako preventivní opat-
ření proti problematickému odtoku dešťové 
vody. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bylo 
nainstalováno další veřejné osvětlení na 
ulici Pod školou.

Také jsme mysleli na bezpečnost při přechá-
zení dětí do základní školy v Dobroslavicích 
po příjezdu ranní autobusové linky z Děhy-
lova. Usnesením rady obce bylo schváleno, 
aby pověření dobrovolníci pomohli zajistit 
přechod dětí přes přechod pro chodce na 
ulici Slezská. Těmto dobrovolníkům bych 
touto cestou chtěla poděkovat za příklad-
ný aktivní přístup a za pomoc při zajištění 
bezpečnosti našich dětí při přechodu přes 
komunikaci. Obec bude jednat s majitelem 
komunikace a bude požadovat výraznější 
značení přechodu pro chodce a případné 
zajištění dalších bezpečnostních prvků.

V únoru proběhl tradiční slavnostní obřad, 
při kterém byli uvítáni čtyři noví občánci 
Dobroslavic. Poprvé se toto slavnostní ví-
tání občánků konalo v zasedací místnosti 
nového obecního úřadu. Rodičům byly pře-
dány Pamětní listy, malé dárky pro děti a 
příspěvek od obce ve výši 1000,- Kč.

Obec se zapojila do velice úspěšného a 
prospěšného celostátního projektu Ukliď-
me Česko (více na www.UklidmeCesko.cz ), 
kdy je vyhlášen den úklidu na 18. 4. 2015. 

Do úklidu naší obce a jejího okolí se můžete 
také osobně zapojit. Budeme rádi za Vaši 
účast.

Obec také finančně podporuje projekt ob-
čanské aktivity Naučná procházka z Dobro-
slavic do Děhylova. Vedení projektu se ujal 
Ing. V. Klapetek, Ph.D., který ve spolupráci 
s dalšími dobrovolníky vytváří 8 informač-
ních tabulí, které budou provázet turisty 
trasou dlouhou 2 kilometry. Na každé infor-
mační tabuli naleznete poučení, zajímavosti 
a úkoly pro děti.

Čeká nás rovněž novinka v nakládání s 
biologickým odpadem v období od dubna 
do listopadu každého roku, kdy tuto pro-
blematiku bude upravovat obecně závazná 
vyhláška. V naší obci máme nastavený sys-
tém nakládání s biologickým odpadem, kte-
rý je již několik let využíván. Naši občané 
si mohou vybrat buď odvoz tohoto odpadu 
cestou objednání hnědé nádoby na biolo-
gický odpad, jejichž objem si mohou zvo-
lit. Druhou možnou variantou pak je, že si 
občané využívají svůj biologický odpad na 
svých pozemcích a kompostují jej.

Na závěr bych chtěla popřát našemu obno-
venému Občasníku, aby co nejlépe sloužil 
k informovanosti, pobavení, inspiraci a vedl 
nás k občanské soudržnosti a hrdosti, že 
jsme občané tak pěkné a aktivní obce.

                           PhDr. Hana Bližňáková,
                   starostka obce Dobroslavice 

Slovo starostky



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Jméno funkce Volební strana

Martin Bekárek člen rady, člen stavební komise Dobro-Vize

PhDr. Hana Bližňáková starostka obce Dobro-Vize
Zdeněk Bochňák předseda stavební komise Sportovci a ženy 2014

Marian Buchel člen sportovní komise Sdružení nezávislých kandidátů
Zuzana Dedková předsedkyně kulturní komise, členka sociální komise Dobro-Vize

Bianka Klapuchová členka kontrolního výboru, předsedkyně sociální 

komise,  členka kulturní komise 

Sdružení nezávislých kandidátů

MUDr. Michal Lišaník předseda kontrolního výboru Sdružení nezávislých kandidátů
RNDr. Rostislav Matera člen finančního výboru, člen informační skupiny Sdružení nezávislých kandidátů

Jiří Osmančík člen stavební komise Sdružení nezávislých kandidátů
Mgr. Pavlína Pěknicová členka kontrolního výboru, členka komise životního 

prostředí, členka informační skupiny

Sportovci a ženy 2014

Ing. Miloslav Plura člen finančního výboru, předseda komise životního 

prostředí

Sdružení nezávislých kandidátů

Jaroslav Řezník člen rady, člen sociální komise Sportovci a ženy 2014

Ing. Miroslav Svider místostarosta Sportovci a ženy 2014

Mgr. Irena Šťastná členka rady, předsedkyně finančního výboru

členka grantové skupiny

Dobro-vize

Martin Třečák předseda sportovní komise Sportovci a ženy 2014

 Zastupitelstvo obce Dobroslavice pro volební období 2014 - 2018

Obecní informace 

KOMISE

Kulturní komise:
Zuzana Dedková – předseda, člen ZO
Bianka Klapuchová – člen ZO, 
Věra Bittnerová
Alena Ridlová
Milan Šťastný

Sociální komise:
Bianka Klapuchová – předseda, člen ZO
Jaroslav Řezník – člen ZO, člen rady
Zuzana Dedková – člen ZO

Stavební komise:
Zdeněk Bochňák – předseda, člen ZO
Martin Bekárek – člen ZO, člen rady
Jiří Osmančík – člen ZO

Sportovní komise:
Martin Třečák – člen ZO
Marian Buchel – člen ZO
Vítězslav Sedlák 

PRACOVNÍ SKUPINY

Informační skupina (web, 
občasník, rozhlas):
Mgr. Jan Sýkora
RNDr. Rostislav Matera – člen ZO
Milan Šťastný
Mgr. Pavlína Pěknicová – člen ZO

Grantová skupina:
Irena Šťastná, člen ZO, člen rady

              Přehled pracovních skupin a komisí

Komise životního prostředí
Vážení občané,

jako člen komise životního prostředí naší obce bych vás ráda v kaž-
dém vydaní Občasníku formou článku  informovala o aktuálním dění 
v této oblasti nejen u nás v Dobroslavicích. Chtěla bych posílit váš 
zájem o ochranu životního prostředí, přimět k zamyšlení nad někte-
rými návyky a postoji, motivovat vás více přispívat k tomu, abychom 
pro sebe i naše děti zachovali nejen naši obec minimálně tak krásnou 
a pro život podnětnou, jako ji máme k dispozici nyní. Jako první z 
témat, s ohledem na aktuální roční období,vybírám následující.

Ohleduplné topení a s ním související vypouštění spalin do 
ovzduší.

Jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, která je potřeb-
ná pro zdravý vývoj člověka, je nepochybně ovzduší. Vzduch, který 
člověk vdechuje i se všemi složkami, které obsahuje, se dostává 
vždy až do nitra lidského těla, a tak přímo působí na lidské zdraví. 
Proto je pochopitelné, že kvalitě ovzduší, jejímu udržení a ochraně, 
je věnována velká pozornost nejen na národní a evropské, ale na 
celosvětové úrovni. 

Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší je bezpo-
chyby maximálně omezovat a celkově snižovat znečištění ovzduší. 
Přes to všechno se vlivem rozvoje průmyslu, nárůstu dopravy a pou-
žíváním nekvalitního paliva pro vytápění v domácnostech (či dokonce 
spalováním komunálního odpadu v lokálních topeništích některých 
domácností) se celková situace výrazně nelepší. 

Při provozu kotlů malých výkonů spalujících tuhá paliva obsahují spa-
liny v poměru k ostatním druhům paliva nejvíce škodlivin. Špatnou 
obsluhou se u kotlů s ruční dodávkou paliva množství škodlivin ještě 
znásobuje. 
Spalování paliva ve starších typech spalovacích zařízení na uhlí (spa-
dajících do 1. a 2. emisní třídy) je z pohledu množství emisí horší než 
u modernějších typů (3. a vyšší emisní třída). Podle odhadu více než 
50 % používaných kotlů je založeno na prohořívacím a odhořívacím 
způsobu spalování. Tyto kotle mají vzhledem k primitivní konstruk-
ci, nízké účinnosti a minimu možností jak regulovat proces hoření 
značné množství emisí. Tato zařízení jsou rozšířená, protože jsou 
nejlevnější a dle uživatelských zvyklostí (při nerespektování doporu-
čení výrobce) v nich shoří doslova vše. Modernizace (resp. výměna) 
těchto zařízení představuje významný potenciál pro snížení množství 
emisí znečišťujících látek z malých zdrojů. V důsledku novely zákona 
o Ochraně ovzduší došlo od 1. 1. 2014 v ČR k zákazu prodeje kotlů 
1. a 2. emisní třídy (ty tvořily cca 75 % všech prodávaných kotlů na 
tuhá paliva) a od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. 
třídy. Bude povolen prodej pouze kotlů 4. a 5. třídy.

Z  různých experimentů a následných výpočtů je patrné, že kotle 
staré generace zcela nevyhovují současným trendům a je nanejvýš 
vhodné je vyměnit za nové, u kterých lze řídit spalovací proces. Dů-
ležitým poznatkem je, že ke snížení množství emisí značně přispívá 
také volba různých forem zateplení domů či výměna starých oken 
za nové. Zateplením se sníží tepelná ztráta, a tím i požadavek na 
vytápění. V důsledku zateplení tak dochází ke snížení emisí a úspoře 
paliv. Je zřejmé, že málokteré domácnosti budou mít současně na 
výměnu kotle i zateplení budovy. Bude často nezbytné zhodnotit, zda 
investovat do zateplení, ať už částečného či celkového, nebo do vý-
měny kotle. Je totiž důležité zabránit tomu, aby v zatepleném domě 
(se sníženou tepelnou ztrátou) byl provozován kotel v útlumovém 
režimu, čímž bude docházet k větší tvorbě emisí. Tomuto jevu lze 
zabránit  např. instalací akumulační nádrže, která zabezpečí provoz 

kotle na plný, tzn. optimální výkon.

V Moravskoslezském kraji jsou vynakládány značné finanční pro-
středky na zlepšování kvality ovzduší. Jedná se např. o kotlíkové do-
tace, které přispívají na podporu výměny stávajících ručně plněných 
kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, 
biomasu nebo uhlí a biomasu. Využít lze také dotace na zateplení 
domu a výměnu oken v rámci programu Nová zelená úsporám. 

Pokud vás nezdravými zplodinami z komína (ale i pálením zahrad-
ního odpadu na otevřeném ohništi) obtěžuje soused, můžete učinit 
následující. Určitě se nejprve pokuste se sousedem dohodnout. V 
naprosté většině případů sousedé vedle vás žijí mnoho let a zejména 
starší občané si mnohdy neuvědomují, že něco dělají špatně a svého 
souseda, se kterým jinak vychází přátelsky, obtěžují. Porozprávět si 
v klidu o problému, který máte, o obavách např. z ohrožení zdraví 
vašich dětí a vás samých, přinese většinou mnohem větší výsledky, 
než začít jednat rozpoutáním osobního konfliktu, který se pak třeba 
léta nebude dařit urovnat. Pokud dohoda možná není, je více než 
na místě zvážit řešení situace podáním podnětu příslušnému úřadu 
obce s rozšířenou působností (pro obec Dobroslavice je to Hlučín). 
Tato obec je pověřena projednáváním přestupků podle § 23 zákona 
č. 201/2012 Sb. o ochraně životního ovzduší. 
Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů (kterým je i Váš sou-
sed) obecně řeší § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Zákon o ochraně ovzduší pamatuje také na spalování v otevřených 
ohništích, kde je podle § 16 odst. 4 možné spalovat pouze suché ma-
teriály rostlinného původu, neznečištěné chemickými látkami. Obce 
však mohou vyhláškou pro spalování v otevřených ohništích stanovit 
na svém území doplňující podmínky, případně toto spalování zcela 
zakázat. Bohužel, ani nová legislativa však neumožňuje v případě 
fyzických osob (souseda) vstupovat do obydlí za účelem kontroly 
lokálních topenišť. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností však i 
bez vstupu do obydlí mohou zkontrolovat přípustnou tmavost kouře, 
nedodržení přípustné tmavosti kouře je přestupkem projednávaným 
podle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Měření tmavosti kouře je v této chvíli v podstatě jedinou metodou 
využitelnou pro kontrolu provozu kotlů v rodinných domech a uzná-
vaným podkladem pro projednání přestupků. Pro zjišťování tmavos-
ti kouře se používá Ringelmannova stupnice, která se sestává ze 
šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpovídající příslušným 
stupňům tmavosti kouře. Ringelmannova stupnice se porovnává s 
kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí 
se stupeň tmavosti kouře. Obecní úřad, který tmavost kouře měřil, 
rozhodne zda naměřené výsledky jsou v souladu s požadavky záko-
na o ochraně ovzduší. V případě že tomu tak není, přistoupí obecní 
úřad k řešení přestupku. Jedná-li se o první případ porušení zákona, 
pak je možno situaci řešit vyžádáním si informací o provozu kotle 
od daného člověka, který kotel provozuje a následným nařízením 
určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle (tj. např. 
vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používaní paliva, které je pro 
daný kotle určené výrobcem apod). Jde-li o opakované porušování 
zákona, kdy se stanovení nápravných opatření míjí s účinkem, pak 
obecní úřad přistoupí k restriktivním opatřením, tj. k řešení uložením 
pokuty.

Povinnosti fyzických osob a provozovatelů malých zdrojů znečištění 
a více informací o  Ringelmannově stupnici najdete na http://lokalni
-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/jak-na-souseda

Komise životního prostředí:
Miloslav Plura – předseda, člen ZO
Mgr. Pavlína Pěknicová – člen ZO
Ing. arch. Zuzana Sýkorová

POPLATEK ZA PSA 
v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 
2015

Poplatek činí za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého 
a každého dalšího psa 200,- Kč. 
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirot-
čího důchodu, činí poplatek  100,- Kč, za druhého a 
každého dalšího psa  100,- Kč.

Platba poplatku přímo v pokladně Obecního 
úřadu v Dobroslavicích v úřední dny:

Pondělí, středa    8.00 – 12.00hod.           
                             14.00- 17.00 hod.

Platbu je možné převést i bezhotovostně na 
účet Obce Dobroslavice, č.ú. 381911923/0300, 
VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvede-
no jméno majitele psa.

Zdroje: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, se změnami 64/2014 Sb., 87/2014 Sb.
- http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/10810
- http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

   Zuzana Sýkorová



POPELNICE NA ZELEŇ

Objem nádoby
(l) Počet obsluh Jednotková cena/měsíc/Kč

120 1 x za 14 dní 84,00

240 1 x za 14 dní 99,00

770 1 x za 14 dní 220,00

 k výše uvedeným cenám bude účtována DPH dle platné legislativy, a to ve snížené sazbě

Spolkový životSpolkový život
Přehled spolků a sdružení v Dobroslavicích

• Kroužek mladých turistů – ved. Mgr. Irena Šťastná  • TJ Sokol Dobroslavice – ved. Jiří Klapetek
• Divadelní spolek Dodivadlo – ved. Milan Šťastný  • Dobroženy – ved. Hana Kočí
• Klub seniorů při Obecním úřadě – ved. Mgr. Marie Blažková • Sbor dobrovolných hasičů – ved. Martin Bekárek

Kromě reportáží a aktualit ze života dobroslavických spolků, chceme v průběhu roku na stránkách Dobroslavického 
občasníku připomenout historii a činnost jednotlivých sdružení a spolků v kontextu obce. Rádi bychom poskytli prostor 
i samotným představitelům či členům sdružení a spolků, kteří mají co zajímavého říci.

Kroužek malých turistů

Ukliďme
Česko

Akce se koná pod záštitou a s podporou MŽP

www.UklidmeCesko.cz

18. dubna 2015
Pojďme:společně:uklidit:nepořádek:a:černé:skládky:v:našem:okolíV

Informace:na:obecním:úřadě:nebo:se:rovnou:zaregistrujte:jako:dobrovolník:na:
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Od září 2014 začal v Dobroslavicích fungovat Kroužek malých turistů, který 
volně navazuje na tradici skautského oddílu, jenž v obci existoval v letech 
1989-1995. 

Kroužek je určen pro místní děti ve věku 6 - 11 let, které by si rády rozvinuly 
svůj vztah k přírodě i místu bydliště, osvojily si turistické dovednosti, naučily 
se pracovat ve skupině, ale také samy za sebe, zlepšily si kondici, obratnost, 
zručnost, a to vše formou zábavných her či soutěží. 

Pokud to počasí dovolí, snažíme se být co nejvíce venku a poznávat krajinu 
okolo Dobroslavic. Během podzimu jsme se také podíleli na výsadbě nových 
stromů v aleji vedoucí od Sýkornice směrem k Děhylovu. 

Schůzky probíhají každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin, děti se setkávají 
vždy před kulturním domem. 

          Irena Šťastná, vedoucí kroužku

Kromě komisí, které jsou při obci zřízeny, začaly nově fungovat také dvě pracovní skupiny, informační a grantová. Jejich cílem je 
zaměřit se na oblasti, jež byly v obci doposud podceňovány. Informační pracovní skupina řeší znovuobnovení a podobu Občas-
níku, obecní rozhlas a web, grantová se zaměřuje na vytipování vhodných dotačních titulů využitelných v Dobroslavicích. Prvním 
takovým je projekt „bezpečnostní dobrovolník“ podaný na Ministerstvo vnitra ČR v lednu 2015, který by měl vybavit potřebným 
materiálem čtyři dobrovolníky z řad občanů obce, jež se podílí na převádění místních dětí přes nepřehledný přechod pro chodce 
poblíž mateřské školy, a to každý všední den ráno kolem sedmé hodiny. V tuto dobu tudy prochází nejvíce dětí směřujících do 
základní školy a víte jistě sami, že rychlost aut projíždějících po hlavní komunikaci, je mnohdy vzdálená povolené rychlosti 50 
km/h. Ráda bych touto cestou poděkovala zejména panu Jaroslavu Řezníkovi, jenž můj nápad ihned aktivně realizoval. Dále byla 
v únoru 2015 vytvořena nová „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce“ a k tomu i jednoduchý formulář. Všechny, kdo 
mají zájem o příspěvek na akci, kterou organizují do 31. 12. 2015, upozorňuji na možnost zažádat si o podporu. Jedním z cílů 
uvedených pravidel je, aby se všechny žádosti o finance z rozpočtu obce řešily naráz během prvního čtvrtletí daného roku. Vše 
potřebné je k dispozici na webu www.obec-dobroslavice.cz nebo v tištěné podobě přímo na obecním úřadě. Budu ráda, pokud se 
i vy, občané Dobroslavic, aktivně zapojíte do dění v obci svými nápady, návrhy či připomínkami.
                                         Irena Šťastná,
                         grantová skupina

Grantová a informační skupina

Třídění odpadu už patří k dobrému vychování více jak 70% Čechů. Mimo odpad, který lze 
třídit do barevných kontejnerů, vzniká v domácnostech i další odpad, který  je důležité 
třídit. Ať je to z důvodu jeho dalšího využití, nebo k omezení jeho škodlivých účinků na 
životní prostředí. Pravidelný odvoz zeleně nabízí občanům Dobroslavic během vegetač-
ního období (tj. duben – listopad) společnost OZO Ostrava. Níže jsou uvedeny ceny za 
pravidelný odvoz a likvidaci biologického odpadu rostlinného původu. Další informaceVám 
budou poskytnuty na Obecním úřadě v Dobroslavicích. 

UPOZORNĚNÍ
Vyzýváme občany k aktivní 
účasti při zametání štěrku 
u cest před vlastními RD 
a zahradami. Zametený 
štěrk prosím ponechejte na 
hromádkách u okrajníků, 
pracovní četa jej odveze do 
sběrných kontejnerů.



Kulturní, společenské a sportovní dění

Advent v Dobroslavicích

V minulém roce proběhla v Dobroslavicích spousta zajímavých akcí. Pojďme se ohlédout alespoň 
za těmi, které se konaly v předvánočním čase.

Vánoční výstava
BETLÉMY

Jaromír Holuša

Již venku zvěstuje Svatá rodina,
že výstava vánoční zrovna začíná.
Betlémy v sále jsou opět vystaveny
z celé republiky snad jsou přivezeny.

Často ze dřeva nebo jen z papíru,
znázorňují zrození Krista - naši víru,

kterou po staletí si takto připomínáme:
Betlém i s Ježíškem, jehož rádi máme.

Vytvořit si svou dekoraci, či ozdobit si 
perníčky

koupit si klobásu nebo snad voskové svíčky.
To mohli si lidé vyzkoušet a zkusiti

s prázdnou pak nemuseli domů se vrátiti.

A na Mikuláše - tentokrát
naše děti přišly všem zahrát.
Piáno, harfa, flétna i housličky
potěšily všechny zdejší lidičky.

Z pohádek známé písničky
rozzářily všem dětem tvářičky.

Klasické koledy tu rovněž zazněly
k sváteční náladě moc přispěly.

Všechna čísla velký úspěch měla
a když Adélka navíc krásně zapěla:

„Čas vánoční když přichází tě hřát“
dětem se večer pak nechtělo jít spát!

Běh o vánočního kapra

Druhá Dodivadelní besídka
Předvánoční porce humoru a hudby z dílny Dodivadla

Po čtyřech letech Dodivadlo loni 13. prosince navázalo na 1. Dodivadelní besídku, tedy 
pásmo skečů, scének a písniček. I v pořadí druhá besídka měla za úkol především 
pobavit, což se určitě povedlo. O písničky, které provázely celé představení, se postarala 
čerstvě založená hudební skupina Dokapela. Zde je několik fotek, ilustrujících, že se 
bavili jak herci na pódiu, tak lidé v hledišti.                 Milan Šťastný

Půjdem spolu do Betléma
I v letošní předvánoční době jsme opět měli příležitost ke spo-
lečnému adventnímu ztišení a zamyšlení se nad vším podstat-
ným v životě. Betlémské jesličky s Ježíškem spolu s biblickým 
příběhem Marie a Josefa přibližují dětem i dospělým pravou 
podstatu vánočních svátků.  

Již poosmnácté připravila na podvečer 22. prosince 2014 paní Libuše 
Osmančíková živý betlém. Tak jako každoročně se kulisou této velmi 
oblíbené akce stala dobroslavická kaple. Příchod účinkujících očekávala 
více než stovka návštěvníků, mezi nimi dobroslavičtí občané, obyvatelé 
sousedních vesnic nebo lidé, kteří se do Dobroslavic jen rádi vracejí.

Za krásnou atmosféru patří opět poděkování organizátorům akce i sku-
pině účinkujících, která byla z větší části zastoupena dětmi. Atmosféru živého betléma dotvářela i živá zvířátka trpělivě postávající 
v ohrádce. Obdiv si rovněž zaslouží hudební doprovod paní Aleny Klapetkové a Barbory Čechové i texty vystoupení, které jsou kaž-
doročně obměňovány.

V závěru programu si všichni společně mohli zazpívat koledu, nechat se pohostit výbornými koláči nebo se zastavit a pozdravit 
s přáteli, známými nebo sousedy. Kus laskavé a pokojné nálady jsme si mohli odnést do svých domovů…nejen ve svých srdcích, ale 
i spolu s rozdávaným betlémským světlem, tedy světýlkem zažehnutým v místě narození Ježíše Krista – Betlémě.                                     
                  Pavlína Pěknicová                     

Kalíškování

Sportovním nadšencům připravila spor-
tovní a kulturní komise 1. ročník adven-
ního běhu o vánočního kapra.  Start i cíl 
vánočního závodu proběhl před obecním 
úřadem. Pro závodníky v dětské kategorii 
byl připraven okruh v délce 500 metrů. Ví-
tězství si samozřejmě odnášeli všichni malí 
běžci, kteří do cíle doběhli. Na start trasy 
pro dospělé v délce 1600 metrů se připra-
vilo celkem 36 závodníků.  Jako první v ka-
tegorii mužů do cíle dorazil David Kaloč. 
V kategorii žen byla nejlepší Lucie Musia-
lová. Oba vítězové si pak za odměnu mohli 
vylovit a odnést svého vánočního kapra. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na 
organizaci akce nebo přípravě velmi origi-
nálních cen vítězům podíleli. Snad se ten-
to běh stane další z předvánočních tradic 
obce a v příštím roce se bude těšit ještě 
většímu zájmu soutěžících.

  Pavlína Pěknicová 

Adventní doba byla pro občany Dobroslavic dobou veřejného setkávání se. Na každou 
z adventních nedělí byl členy kulturní komise přichystán program, který byl vždy 
zakončen rozsvícením svíce na velkém adventním věnci umístěným před vchodem do 
obecního úřadu. Tento adventní věnec vznikl první adventní neděli při jeho veřejné 
tvorbě a zdobení, první svíčku pak zapálila sama starostka obce. Druhou adventní 
neděli vrcholila tradiční vánoční výstava. Třetí advent se před obecním úřadem zpívaly 
koledy, ochutnávalo vánoční cukroví a pil punč. Nová tradice pak byla založena poslední 
adventní neděli, kdy proběhl Adventní běh o vánočního kapra.

Na všech setkáních vládla příjemná atmosféra, která připomněla že Vánoce jsou 
především svátky lásky, porozumění a lidské vzájemnosti, v dnešní době hodnoty, které 
je nutné znovu oživovat.      

Přesně na štědrý den proběhl v dobrosla-
vickém parku čtvrtý ročník Dobroslavic-
kého kalíškování. A jak avizovala na po-
zvánce iniciátorka tohoto setkání, Kamila 
Teslíková, ve 12.00 se sešla dobrá společ-
nost s dobrým pitím. Společenství lidí, jež 
mají potřebu vidět se právě v tento svá-
teční den, se rok od roku rozrůstá. Kalíš-
kování je tak krásná ukázka spontánního 
zrodu příjemné tradice.

Milan Šťastný

Milan Šťastný



KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V DOBROSLAVICÍCH – 2015

Březen
      - Vítání jara
 28. 3. v 15.00 
 Kulturní dům

Duben
    - Velikonoční kuželky
 Kuželna

    - Pingpongový turnaj
 Kulturní dům 

    - Dámský krejčí – premiéra Dodivadla
 11. 4. v 18.00  
 Kulturní dům

    - Oslavy 70 let od osvobození obce
 25. – 26. 4.
 Kulturní dům

    - Pálení čarodějnic
 30. 4. v 17.00
 Kuželna

Květen
    - Den matek
 17. 5. v 15.00
 Kulturní dům

Červen
    - Dodivadlo v parku
 27. 6.  
 Zámecký park

    - Cyklistický závod

Červenec
    - Tenisový turnaj 

Srpen
    - Dobroslavické kosení
 29. 8. v 14.00 
 Kuželna

Září 
    - Turistický výlet

    - Pochod kolem Dobroslavic

Říjen
    - Den seniorů
 17. 10. v 15.00 

Prosinec
    - Vánoční výstava
 4. - 6. 12.  
 Kulturní dům

    - Vánoční běh o kapra

    - Vánoční koulení

    - Vánoční pingpongový turnaj

    - Živý betlém

Úryvek ze soukromé kroniky zesnulého pana Klapucha, kte-
rý prožil osvobození obce Dobroslavice spolu se svou ženou 
Kristinou roz. Maderovou a malými dětmi Olgou, Věrou, Kar-
lem a Sylvií: (za možnost a svolení otisknout úryvek v Občas-
níku děkuji rodině pana Karla Klapucha st., ul. Družstevní):

16. dubna 1945 v 19.00 hodin začala veliká přestřelka u Benešova. 
Šli jsme se podívat na hranici Jilešovic. Z tohoto místa bylo možné 
dobře pozorovat celý úsek fronty na Hlučínsku. Krajina byla v jednom 
ohni. Země nám duněla pod nohama. Lidé odtamtud utíkali přes Ji-
lešovice k nám s hrůzou v očích a bolestným nářkem, že peklo se 
nevyrovná tomuto světu. Pak začaly padat granáty blízko nás. Fronta 
se nezadržitelně blížila k nám. Běžel jsem domů, abych připravil ro-
dinu na nejhorší. Doma jsem vytáhl všechna okna, abych je uchránil 
před rozbitím. 

Ve 22.00 hodin přijelo do obce 10 tanků, děla a nákladní auta s ně-
meckými vojáky. Náš dům stál v dnešní zahradě Ladislava Golda, měl 
dobré strategické postavení, stál na kopci. Umístili vedle nás protile-
tadlové dělo a tři malá děla postavili na zahradu (..)
 
Ráno mamka běžela nakoupit, aby bylo přes frontu co jíst. Chtěla ješ-
tě rychle upéct kůzle, ale granátová palba přišla tak rychle, že jsme 
sebrali kůzle na pekáči nedopečené a běželi do sklepa. S námi ve 
sklepě byli čtyři němečtí vojáci a dva důstojníci. Mladí vojáci zůstali 
na poli v zákopech. Netrvalo dlouho a na krásné jarní obloze se obje-
vuje ruská letka. Šest bombardérů kropí obec bombami a granátovou 
palbou. V 13.00 hodin hoří Bučkův statek a hostinec. Vojáci, kteří 
byli s námi ve sklepě, viděli, že jde do tuhého. Řekli nám, abychom 
chránili děti před tlakem z výbuchů, který by jim mohl roztrhat plíce a 
popraskat ušní bubínky. Maminka hned ovázala našim čtyřem malým 
dětem prostěradlem bříška a zavázala uši. Děti jsme dali pod schody 
ve sklepě. Děti netušily, co se bude dít a byly netrpělivé, protože jim 
bylo v prostěradlech horko. Dům se nám chvěl nad hlavou od těžkých 
dělových ran a palby z kulometů (..)

Druhý den, 18. dubna ráno, ještě za soumraku, jedou německé tanky 
do útoku směrem na Kaděrov. V lese stála ruská tanková brigáda. 
Došlo ke tvrdému střetnutí. Boj zůstal bez výsledku. K večeru nás 
bylo ve sklepě asi na třicet. Z nedostatečně připravených sklepů k 
nám přiběhlo 23 spoluobčanů. Bylo to hrozné, peklo na zemi. Pláč 
a nářek žen se mísil s dětským pláčem, stařenky se nahlas modlily 
a bědovaly. Na jídlo nebylo ani pomyšlení, jenom jsme vařili černou 
kávu (..)

Pravý boj o Dobroslavice se rozpoutal až třetí den 19. Dubna 1945. 
V ten den se rozhodlo o osudu Dobroslavic. Boj se stupňuje. Domy 
hoří po granátové

palbě (..) Střílení nepřestává a my čekáme každým okamžikem 
na zásah do našeho stavení. 

20. dubna 1945 palba trochu ustává, jsou jen drobné přestřel-
ky. Němci toho využívají a ve 21.00 hodin večer zapalují celou 
vesnici. Hořící fosfor vyhání lidi z domů! Přibíhají další zoufa-
lí občané k nám. Nevíme, co dělat dál, jak se rozhodnout! Do 
sklepa přibíhá udýchaná, na půl šílená paní Švendová. V jejich 
domě se usadil německý štáb, který ji varoval a prohlásil, aby 
lidé opustili vesnici, že zde nezůstane kámen na kameni. Bude 
to druhý Stalingrad. Lidé, kteří i tak už byli na útěku, vzali své 
uzlíčky a běželi do krytů a někteří přes les do Děhylova. Nám se 
nechtělo opustit náš dům. Váhali jsme, zůstali jsme tam sami 
se čtyřmi vojáky. Najednou jako by do nás střelil, posbírali jsme 
spěšně několik věcí a běželi pryč. Jaké bylo zděšení dětí, když je 
máma začala oblékat v jedenáct hodin v noci. Celá zmatená jim 
obula boty opačně a dokonce každou z jiného páru. Vzala za ruce 
Olinku, Věrku a Káju, na záda si v plachtě přivázala tu nejmenší, 
jedenácti měsíční Sylvinku, já popadl peřinu a trochu jídla a za 
osvětlovací palby jsme běželi do parku. Po cestě jsem spadl do 
čtyř metrové jámy po bombě, natáhl si u nohy šlachu a tak při vší 
smůle musela máma s dětma běžet do krytu sama. Belhal jsem 
se pomalu za nimi (..) 

Velice nám pomohli občané z Děhylova. Dověděli se o nás a roz-
hodli se nám pomoct. Přes nepřestávající palbu nám údolím a 
lesem nosili chleba (..) Pohled na nás byl zoufalý. Nemytí, neho-
lení, vyhladovělí a skoro šílení jsme přečkávali frontu, zalezlí v dí-
rách v zemi. Muži, kteří našli v sobě odvahu, chodili na průzkum 
k vesnici, abychom věděli, jaká je situace. Všechen dobytek byl 
povražděn nebo uhořel. To, co zbylo z dobytka a co se dalo při-
nést k nám, jsme uvařili a jedli a tak se drželi při životě. V krytech 
jsme byli 2 dny a 2 noci.

Boj se stupňoval. Šestý den nastala pekelná hrůza. Rudá armáda 
použila „kaťuší“, které měla umístěny v Chabičově. Když tato 
hrozná zbraň začala burácet dvě a půl hodiny v jednom kuse, 
zdálo se, že bude konec světa! Na každý metr čtvereční spadl kus 
žhavého železa. Co bylo ještě živé – padlo. Stromy se ohýbaly 
až k zemi, země se chvěla jako při zemětřesení (..) Nesnesitelný 
hluk a hlad nás vyhnal z krytů. Vydali jsme se na cestu lesem 
směrem na „Pazděrnu“ do Děhylova. V domku rodiny Pyšovy 
jsme se umyli a nasnídali. Někteří z našich lidí šli dál do Polanky. 
Já se svou rodinou jsem se rozhodl jít do Martinova (..)   

              Přepsala Irena Šťastná, kronikářka obce Dobroslavice

70. výročí osvobození Dobroslavic

Ve dnech 25. - 26. dubna 2015 proběhnou oslavy k 70. výročí 
osvobození Dobroslavic.
Pogram bude následující:
25. 4. 2015 - výstava
  - beseda k osvobození
  - kladení věnců
26. 4. 2015 - výstava

  - 10.00, pochod po místních památnících

kontakt na správce KD Dobroslavice, Radka Osmančíka -  607 935 544

PO jóga 19,30 - 20,30 sál

ÚT zdravoní tělocvik 19,00 - 20,00 sál

ST dynamické cvičení 19,00 - 20,00 sál

ČT stolní tennis
zkouška hudební skupiny
kurz šití
klub seniorů

17,00 - 19,00
19,00 - 20,00
16,00 - 19,00
16,00 - 19,00

sál
pódium
klubovna
klubovna

PÁ kroužek malých turistů
zkouška Dodivadla

17,00 - 19,00
20,00 - 24,00

klubovna + sál
pódium

Pravidelné akce v kulturním domě v Dobroslavicích

Prosíme občany Dobroslavic, zda mohou obecnímu úřadu Dob-
roslavice poskytnout dokumenty týkající se dnů osvobození a 
rovněž kontakty na pamětníky těchto událostí.



Dámský
krejčíGeorges Feydeau

DODIVADLO Vás zve na hru

11. dubna 2015
 

Překlad: Michal Lázňovský
Úprava: Milan Šťastný
Režie: Milan Šťastný
Kostýmy: Zuzana Dedková
Technická spolupráce: Pavel Vávra

Osoby a obsazení:
Bassinet: Pavel Vávra
Moulinot: Milan Šťastný
Aubin: Robert Tománek
Štěpán: Robert Rosa
Pomponette: Jana Hradílková
Madame Aigreville: Markéta Kočí
Zuzana: Olga Vávrová
Róza: Zuzana Dedková
Yvonna: Andrea Sleczková
Madame D´Herbalay: Alena Ridlová

Kulturní dům 
Dobroslavice, 18 hod.

Společenská rubrika
Vítání občánků

Dobroslavice vítají tyto nové občánky:

CVEKOVÁ Valérie
KARÁSKOVÁ Markéta

MOHYLA Jan
TVARŮŽKA Jiří

Blahopřejeme rodičům a děťátkům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a lásky.

V letošním roce se podařilo předsedovi sportovní komise dohodnout možnost opětovného zařazení do celoroční 
sportovní soutěže obcí „VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015“. Po následném zvážení všech okolností však zařazení družstev 
reprezentujících obec Dobroslavice bylo odloženo na rok 2016. K tomuto kroku bylo přistoupeno jednak s ohledem na 
již dříve schválený rozpočet obce a také z organizačních důvodů, neboť první soutěž začínala již 17.1.2015. 

V roce 2015 se do soutěže naše obec zapojí alespoň nápomocně při organizaci disciplíny kuželky, která proběhne 
v naší kuželně. Sportovní nadšenci, kteří mají zájem obsadit místa v soutěžních disciplínách (sálová kopaná, stolní 
tenis, badminton, přespolní běh, volejbal, nohejbal, lukostřelba, cyklistika, sportovní střelba, plavání), se mohou hlásit 
u předsedy sportovní komise p. Martina Třečáka.                         Pavlína Pěknicová

Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubi-
lantům, kteří oslaví v nejbližším období své 

narozeniny.

Vesnické sportovní hry... ?

Okénko paní Věry Práškové

Recept babičky Růženky
SLADKÉ VLOČKOVÉ TĚSTO

 300 g ovesné vločky
 500 ml mléko
 80 g cukr (nemusí být nebo ho nahradíme medem)
 1 ks větší vejce
 30 g olej slunečnicový
 1/2 baličku prášek do pečiva
 špetka soli
 1 lžička citronová kůra

Vločky zalejeme mlékem,přidáme špetku soli a necháme na chlad-
nějším místě přes noc nabobtnat. Potom k ním přidáme ostatní 
suroviny a vše důkladně promícháme. Rozprostřeme na vymazaný 
a moukou vysypaný plech a pečeme při 170°C cca 25 až 30 min. 
do zlatova.
Je to základní těsto, z kterého můžeme připravit další druhy.

1- základní těsto a) pomazat marmeládou
                        b) polít různými polevami
                        c) ovocné želé
                        d) různé krémy

2- do základního těsta přidat různé ingredience např.
                        a) kakao
                        b) skořici -rozinky
                        c) sušené ovoce
                        d) ořechy
                        e) kokos
                        f) nebo čerstvé ovoce a mate skvělou bublaninu
           
 ...a když nahoru přidáte posypku je tu výborná buchta.
       
Tento recept je vhodný pro diabetiky, jestliže cukr nahradí vhod-
ným sladidlem.               Růžena Moricová

Fajny vyvar

V Globusu sem se kupila dva pytliky kosči, že se z nich 
urobim fajny vyvar. Narvala sem to do desečilitroveho 
hrnca a na malym plameňu sem to vařila skorem šest 
hodin. Mezytym sem se přichystala zavařovačky, na-
bucham to do nich a zavařim se to. Nachystala sem  
šitko a hrněc do kereho to přeleju. Postavim to do 
dřezu bo tam to budě niže a němušim ten vyvar tak 
zdvihač. Tuž vybrala sem kosči, hrněc sem postavi-
la na kraj dřezu a překlopila. V odpadu to zabublalo 
a vyvar byl fuč. Ja stara krava sem tam nědala ten  
hrněc s tym šitkem. Chčelo se mi bečeč. Vařila sem 
šest hodin kosči do popelnice. To se každemu enem 
tak nepovede. No a ta stara krava, tuž to je včil muj 
čestny titul kery sem se udělila.

Zveme vás k jarnímu tvoření, hledání velikonočního pokladu a 
společné oslavě příchodu jara 

sobota 28.3.2015 od 14hodin

 v sále KD Dobroslavice 

       

Tvoření zvířátek ze slámy, výroba pohankových postaviček a 
polštářků, pletení pomlázek, tvoření věnečků z proutí a jejich 

zdobení, malování vajíček, tvoření zápichů a další tvoření.     
Tradiční vynášení Morany po zimě.

Soutěž o velikonočního beránka

Přineste s sebou beránka, který bude slaný, či sladký, pečený či 
za studena, je to na vás, co vymyslíte

Beránky vyhodnotíme a nejzajímavější z nich dostanou ceny

Výzva k inzerci
Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím 
obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpoč-
tu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.

Blahopřání

ÚNOR
       Francůzová Veronika    

Cholevová Danuška
                    Dosedlová Vlasta     
 

BŘEZEN
Vláčilová Anna

                      Wrlík Ladislav    

(za příznivého počasí bude venkovní posezení )

Vítání jara

Nezapomeňte si vzít s sebou dvě vyfouknutá vajíčka k tvoření, 
dobrou náladu a nějaké ty korunky k zakoupení tradičních specialit



Obecní úřad Dobroslavice
Slezská 260/3A Dobroslavice , PSČ 747 94 
okres Opava, kraj Moravskoslezský

e-mail: urad@dobroslavice.cz
IČ : 00849731 DIČ CZ00849731
web: www.dobroslavice.cz

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice 
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973

 Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Další číslo vyjde v červnu

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2015
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný, Mgr. Pavlína Pěknicová, Zuzana Taláčková
Příspěvky lze zasílat na: 
obcasnik@dobroslavice.cz
Autorem fotografií v čísle je Zuzana Taláčková.

Žádám všechny spolky a sportovní kluby či aktivní obča-
ny v obci, aby předložili podklady pro kroniku obce Dob-
roslavice za loňský rok, a to do 31.3.2015. Informace 
a fotografie prosím zaslat na irka.stastna@gmail.com.

Prodejní doba samoobsluhy Dobroslavice:
PO - PÁ 6.30 - 10.30, 13.30 - 16.30, SO 7.00 - 11.00

Kontakt a provozní doba pošty Děhylov

PO 8.00 - 11.00, 15.00 - 17.00

ÚT - PÁ 8:00 - 11.00 ,15.00 - 16.00   tel.: 595 057 030

Informace pro občany

starostka obce – PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496
účetní obce , ověřování listin a podpisů, správní řízení, 
CzechPoint – Jana Sobčáková 
tel.: 596 753 496 
podatelna, pokladna, evidence obyvatel, informace  - 
Jarmila Holušová 
tel.: 596 753 496

Úřední hodiny :  Pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00     Středa 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

SLOVO NA ZÁVĚR 
Vážení čtenáři tohoto čísla,
po delší odmlce máte před sebou první letošní číslo Dobroslavického občasníku. Je jiné, než doposud.
Občasník zvětšil svůj rozměr. Důvodů je několik. Můžeme zvolit dostatečnou velikost písma a texty na stránce vizuálně zpřehlednit, 
občasník by měl tedy lahodit oku.
Občasník bude vydáván čtyřikrát ročně. Společenské dění v obci narůstá a občasník by rád vše zaznamenal slovem i obrazem.
Občasník je vydáván obecním úřadem a vzniká v rámci informační skupiny. Samotný občasník je prací redakce, kterou tvoří Pavlína 
Pěknicová, Zuzana Taláčková a Milan Šťastný.
Občasník je registrován u Mk ČR .
Uveřejňování příspěvků se řídí jak tiskovým zákonem, tak interními zásadami pro vydávání D. o.
Občasník není politickou platformou, ani nebude v budoucnu zaujímat žádný politický postoj, či hájit zájmy jedné strany.
Občasník chce patřit všem občanům Dobroslavic. Proto je vítaná jakákoli spolupráce v podobě článků a fotografií. Také uvítáme 
jakékoli konstruktivní rady, názory a podněty.
Toto číslo vznikalo s nadšením a velkým pracovním nasazením. Věřím, že z něj budete mít stejnou radost, jako měli tvůrci při jeho 
přípravě.

Za redakci Milan Šťastný

„ Život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát.
                                                              J. P. Sartre

KOMIKSKomiks

Slovo na závěr

Dobroslavice pohledem Zuzany Taláčkové

KRONIKA 


