DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
končí léto a nastává podzimní čas. Co se událo během
léta? Jak nezvykle začal rok 2020 nouzovým stavem, tak léto
začalo vydatnými dešti, přívalovými srážkami a krupobitím.
Asi se plní pranostika, že když prší na Medarda, tak prší 40
dní ( Medardova kápě, 40 dní kape). Nejintenzivněji jsme to
v Dobroslavicích zažili v pátek
26. června, kdy se přihnalo
několik bouřek, padaly velké
kroupy a vyskytovaly se silné
poryvy větru. Nejvíce byla
v tuto dobu postižená chatová
oblast Rybárna, kterou zatopila
voda stékající z kopcovitého
terénu. Hasiči celou noc a
následující
den
pomáhali s čerpáním vody ze
zaplavených míst. Tímto bych
chtěla
poděkovat
hasičům,
hlavně JSDH Dobroslavice pod vedením Stanislava Kubíka,
za profesionální přístup a obětavou pomoc při zvládání
krizové situace ztížené vysokou teplotou vzduchu a velkou
vlhkostí. Silné bouřky a nárazové větry také napáchaly
škody v našem zámeckém parku, kde došlo k vývratům
několika starých lip, do jednoho buku uhodil blesk. Proto
Vás upozorňujeme, abyste dbali vlastní bezpečnosti a při
bouřce nebo silném větru nevstupovali do parku.
Během července proběhla
dlouho očekávaná oprava místní
komunikace Spartakiádní od
křižovatky ulice Na Svobodě
směrem dolů k ulici Na Výsluní.
Tuto zakázku zrealizovala firma
Michalík s.r.o. za vysoutěženou
cenu 1 872 992,-Kč bez DPH.
Do konce kalendářního roku má
proběhnout
rekonstrukce
kanalizace U Lesa s výstavbou
přečerpávací stanice. Také se
začala oprava na schodech do
šaten u fotbalového hřiště, kde bude provedena
rekonstrukce schodiště a položena nová protiskluzová
dlažba a také vyměněna dlažba na přilehlém chodníku.
V kulturním domě je instalovaná nová kuchyňka vyrobená
na míru s moderními elektrospotřebiči. Na Rybárně byla
provedena oprava zatrubnění kanalizace, které bylo
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poškozeno během bleskové povodně. Zastupitelstvo obce na
svém červnovém zasedání schválilo demolici starého skladu
v areálu ZŠ, kterou provede po vyřízení formálních
náležitostí jako cvičení Záchranný hasičský sbor Hlučín.
Místo této budovy bude na školním pozemku postaven
altánek pro venkovní výuku dětí a zahradní domek pro
uložení nářadí a sekačky. Odbor výstavby, oddělení
silničního hospodářství MěÚ Hlučín ukončilo řízení
ohledně místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích se schválením nového dopravního značení
na silnici III. třídy ulice Slezská a Přerovská (křižovatka
v blízkosti autobusové zastávky), viz grafický nákres. Nové
dopravní značení v tomto místě bude realizováno v roce
2021.
Dle již dříve
zmiňované
situace
ohledně
zvýšeného
množství
odpadu byly
posíleny
kontejnery na
papír,
které
jsou umístěny
na
třech
místech
–
u obchodu, pod školou a u fotbalového hřiště. Ale i tak Vás
žádáme o rozložení papírových krabic a sešlapání papíru,
aby se do kontejnerů vešlo více odpadové hmoty.
Ohledně žádostí o dotaci již víme, že naše obec skončila
jako padesátý náhradní projekt na výstavbu víceúčelového
hřiště u ZŠ z cca 300 podaných žádostí. Z MAS Hlučínsko
jsme získali dotaci 90 000,- Kč na nové vybavení obecní
knihovny. Ještě čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice a na zhotovení projektové
dokumentace.
Druhého a třetího října nás čekají volby do Krajského
Zastupitelstva a do Senátu. Pro bezpečnost občanů
i volební komise budou volby doprovázet přísnější
hygienická opatření. Buďte k sobě ohleduplní a dodržujte
daná pravidla, ať volby a také nastávající podzim
zvládneme ve zdraví.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Sport
Fotbal
Začala nám nová fotbalová sezóna
2020/2021.

III.třída sk.A muži

III.
třída
sk.
A
muži
začali
sezónu s týmem Hať "B" , kde otočili
nepříznivé skóre z 2:0 na 3:5 .Dále se muži
předvedli doma s Šilheřovicemi "B"
remízou 4:4. Naposledy hráli muži v neděli

3:5

Neděle 30. 8. 2020 10:00
Kozmice - Dobroslavice

Středa 26. 8. 2020 17:00
4:4
Dobroslavice - Šilheřovice "B"

Čtvrtek 3. 9. 2020 17:00
Dobroslavice - Strahovice

Neděle 30. 8. 2020 17:00
Sudice - Dobroslavice

1:0

Čtvrtek 10. 9. 2020 16:30
Dobroslavice - Bolatice

Sobota 5. 9. 2020 16:30
Dobroslavice - Hošťálkovice

0:6

Neděle 20. 9. 2020 12:30
Vřesina - Dobroslavice

30. 8. v Sudicích, kde těsně podlehli 1:0.
Starší žáci 1+7sk. A svou sezónu započali
v neděli 30.8. zápasem s Kozmicemi, kde
vysoko zvítězili 0:17 . Osmi góly se blýskl
náš záložník Jakub Jiřík . V tomto zápase se
i poprvé postavil do branky náš nový
brankář Jakub Osmančík, který hned
poprvé vychytal čisté konto. Za vynikající
výsledek je třeba ale pochválit celý tým!
Všechny Vás srdečně zveme na naše
zápasy, budeme rádi , když nám přijdete
fandit.Pivo,
limo
teče
proudem,
k zakousnutí klobásky.
Za TJ Sokol Dobroslavice Martin Hrubý

Sobota 15. 8. 2020 17:00
Hať "B" - Dobroslavice

Starší žáci 1+7 sk.A

Neděle 13. 9. 2020 16:00
2:1
Darkovičky "B" - Dobroslavice

Čtvrtek 24. 9. 2020 16:30
Dobroslavice - Bohuslavice

Sobota 19. 9. 2020 16:00
Dobroslavice - Kozmice "B"

Sobota 3. 10. 2020 11:30
Darkovice - Dobroslavice

Sobota 26. 9. 2020 16:00
Kobeřice "B" - Dobroslavice

Čtvrtek 8. 10. 2020 15:30
Dobroslavice - Hať

Sobota 3. 10. 2020 15:30
Dobroslavice - Bolatice

Pondělí 19. 10. 2020 15:30
Šilheřovice - Dobroslavice

Sobota 10. 10. 2020 15:00
Štěpánkovice "B" - Dobroslavice

Čtvrtek 22. 10. 2020 14:30
Dobroslavice - Píšť

Sobota 17. 10. 2020 15:00
Dobroslavice - Strahovice "B"
Sobota 24. 10. 2020 14:00
Dobroslavice - Bělá
Neděle 1. 11. 2020 14:00
Hněvošice - Dobroslavice
Sobota 7. 11. 2020 14:00
Dobroslavice - Dolní Benešov "B"

Kuželky
Na sezónu 2019-2020 nebudeme vzpomínat v dobrém.
Tři kola před koncem, kdy jsme vedli tabulku s tříbodovým
náskokem před druhým družstvem a v nadcházejícím
ročníku jsme měli možnost postoupit do severomoravské
divize, začal řádit COVID-19. Nejprve došlo k pozastavení
všech soutěží a poté se vedení rozhodlo, že celý ročník
soutěže anuluje.
Další sezóna soutěže severomoravského kraje 2020-2021,
začíná 20. září utkáním v Horním Benešově a doufejme, že
tuto sezónu již dohrajeme bez komplikací.

www.dobroslavice.cz

Sportu zdar.

Strana 2

Martin Třečák

Sport
Vesnické sportovní hry
Po první disciplíně vesnických sportovních her 2020,
kterou bylo lyžování se pokračovalo plaváním. Soutěž
pořádalo město Klimkovice v krytém bazénu SAREZA
v Ostravě – Porubě. Plavalo se 100m na čas libovolným
stylem. Obec skvěle reprezentovali Maxim a David
Teslíkovi, Jan Sýkora a Tomáš Boček. V hodnocení
jednotlivců obsadil
David Teslík skvělé
8. místo, Maxim
Teslík 15. místo,
Jan Sýkora 29.
místo a Tomáš
Boček 34. místo.
V
celkovém
hodnocení
pak
Dobroslavice
čekalo radostné 5.
místo.
Po této pro nás úspěšné disciplíně jsme se těšili na
badminton, kuželky, stolní tenis a volejbal, které však pro
karanténní opatření koronavirové epidemie neproběhly.
Ihned po ukončení těchto opatření měla být
Dobroslavicemi organizována soutěž v přespolním běhu. Po
dlouhém zvažování rozhodnutí jsme dospěli k návrhu závod
posunout na konec prázdnin nebo začátek září. Dle mého
názoru se stále jedná o zábavu a proto nebylo nutné
pořádat bezprostředně po ukončení karantény závod na
katastru obce, s ohledem na nejistotu doby i na občany,
kteří o vesnické sportovní hry nemají zájem. Toto
rozhodnutí
se
však
setkalo spíš negativním
ohlasem členů VSH.
Pokračovalo se tedy 24.5.
v
Olbramicích,
kde
v poměrně krátkém čase
disciplínu
skvěle
zorganizovali. Trasu 5
km v nelehkém terénu
zaběhli na 23. místě
Maxim Teslík, na 24.
místě Patrik Vjačka, na
43.
místě
Barbora

Konštacká a na 44.
místě
Pavlína
Pěknicová. Celkově
jsme těsně za Plesnou
obsadili 11. místo.
Poslední disciplínou
zkrácené jarní části
VSH byl nohejbal
v hale v Polance nad
Odrou. Dobroslavičtí
ve složení Jakub
Klekner,
Tomáš
Boček, Patrik Vjačka,
Jiří Remiáš, Petr
Pěknica obsadili 9.
místo.
Po
této
disciplíně
tak
odoláváme Jistebníku
a Čavisovu na 10. místě se 17 body.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sportovcům za
nasazení a také obci za pořízení dresů k reprezentaci obce.
Na podzim nás čekají disciplíny lukostřelba, střelba ze
vzduchovky, MTB a sálová kopaná. Nebojte se přihlásit
k reprezentaci, je nás stále málo.
Za sportovní komisi
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Pavlína Pěknicová
Více informací na
www.vshry.cz

Sport - Tenis
Jarní příprava tenisového kurtu v době Koronaviru
Ani přísná hygienická opatření vyhlášená ministerstvem
zdravotnictví ČR v souvislosti pandemií Koronaviru
nezabránila v letošním roce partě asi deseti „dříve
narozených“ tenisových nadšenců v přípravě tenisového
kurtu na sezonu 2020. Příprava kurtu, který obhospodařuje
tenisový klub TJ Sokol Dobroslavice z.s., s 28
registrovanými členy a je veden Ing. Jiřím Kolkem, se
prováděla za dodržování všech omezujících opatření,
přičemž roušky a dezinfekci dodal Obecní úřad.
Nejdříve bylo
nutno po zimě
provést
úklid
spadaného listí
a
větví
a
následně
shrabat a vyvézt
starou
znečistěnou
antuku.
Na
takto
„ošetřený“ kurt
se kolečky navážely pytle s novou antukou. Následovalo
rovnoměrné rozprostření antuky po celém dvorci a

nekonečné podélné a
příčné
válcování
a
kropení.
Následovalo
namontování
krycích
plachet na plotu za
kurtem a běžná úprava
okolí kurtu.
Celá týdenní akce
proběhla
ze
strany
účastníků
velice
disciplinovaně
a
s
rouškami
(viz
přiložená fota).
Tímto
aktivním
přístupem členů oddílu
byl
tenisový
kurt
v
Dobroslavicích
připraven jako jeden
z prvních na Ostravsku.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!!!
Ing. František Dušák
člen tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice, z.s.

Úspěch Dobroslavických tenistů
S postupným uvolňováním „koronavirových“ opatření se
postupně začínají rozbíhat i sportovní soutěže organizované
jak příslušnými sportovními svazy, tak i akce pořádané na
úrovni jednotlivých sportovních oddílů.
Jedné takové akce pořádané tenisovým oddílem START
Poruba se dne 16.8.2020 zúčastnili 3 členové našeho
tenisového klubu PhDr.Hana Bližňáková, Libor Háša a
František Dušák.
Turnaje ve čtyřhře se zúčastnilo 24 hráčů z toho 4 ženy.
První 4 kola losoval počítač, vždy jiný spoluhráč a vždy jiní
protihráči. Po sečtení bodů se všichni hráči rozdělili podle
získaných bodů na dvě části. Všichni hráči spodní poloviny
si vylosovali spoluhráče z horní poloviny a s ním už pak
dohráli celý turnaj vyřazovacím způsobem.
Turnaj na Startu Poruba dopadl úplně super, neboť

všichni 3 naši tenisté se umístili do pátého místa. Paní
starostka Hana Bližňáková skončila pátá, Libor Háša třetí a
František Dušák druhý – prohrál až ve finále.
S účastí našich členů jsem velice spokojen a hodnotím to
jako velký úspěch dobroslavického tenisu!!!
Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak
po stránce sportovní, tak i společenské, o čemž svědčí i fakt,
že všichni účastníci přislíbili účast i na dalších plánovaných
akcích v roce 2021.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!!
Ing. Jiří Kolek
předseda tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice, z.s.

www.dobroslavice.cz
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Okénko do historie
Život prostého lidu za Wilczekovy éry
Velký rozmach rodového majetku probíhá v 19. století
díky těžby uhlí, kdy se Wilczekova rodina stává jedním
z největších důlních podnikatelů ostravsko-karvinského
revíru a otevírá tak cestu k nesmírnému bohatství a prestiži
vlastního rodu. Převzetím důlních děl vzniká těžařská
společnost „Kamenouhelných dolů Jeho Excelence Franze
Josefa von Wilczka“. Zpočátku šlo však spíše o těžbu
sezonní. „Těžilo se v nevelkých hloubkách, odbyt uhlí byl
natolik nepravidelný, že se výroba musela čas od času
zastavovat. Wilczekové dokonce, aby si zajistili alespoň
minimálně
pravidelný odbyt,
uvažovali o zřízení
kamencové huti
u Velké Polomi.
Výraznější nárůst
těžby
můžeme
zaznamenat
v roce 1802, kdy
se
„správy
hraběcích
dolů
ujal
hormistr
Johann Anton John. Na přelomu 18. a 19. století patřilo
důlní podnikání na severní Moravě a ve Slezsku do rukou
pouze tří subjektů silného šlechtického kapitálu
představovaného těžířstvy hraběte Wilczeka ve Slezské
Ostravě, svobodného pána Gruttschreibera na Hlučínsku a
hraběte Larische-Mönnicha v Karviné. Jan Nepomuk
Maria Josef Wilczek vlastnil v Radvanicích r. 1853
pozemek o velikosti 304 ha. Posledním panstvím, které
rodina zařazuje do svého majetku, je dobroslavické,
koupené roku 1860 od hrabat Giannini o velikosti 819 ha.
(včetně Plesné, Děhylova). Zdejší zámek sloužil hraběcí
rodině jako reprezentativní sídlo, proto byl v roce 1894
hrabětem Janem Wilczekem částečně přestavěn. Na konci
19. století žilo na území Dobroslavic 420 obyvatel.
Na konci 80. let pak nechává vlastník svůj majetek zapsat
u obvodního soudu v Těšíně pod názvem Hraběcí
Wilczekovy kamenouhelné doly a koksovna v Polské
Ostravě, jejichž název byl poté v roce 1898 změněn na
Hraběcí Wilczekovy ostravské uhelné a koksárenské závody.
K jednoduššímu odstřelování uhelných slojí přispěl v roce
1868 objev vědce Alfreda Nobela. Vynález dynamitu
nahradil v hornickém průmyslu do té doby používaný
střelný prach. Jedním z posledních faktorů zjednodušující
práci a bezpečnost v dolech na počátku 90. let bylo
zavedení elektřiny. Wilczekové svou první elektrárnu
postavili v roce 1906 vedle dolu Trojice. Elektrárna
zpočátku napájela pouze důl Trojice (celkem 7 jam, max.
hloubka 699 m), ale postupným připojováním ostatních
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pomocí kabelů elektrifikovala hraběcí rodina všechny svá
soudobá důlní díla. Tyto moderní pokroky ovlivnily
těžařskou
společnost
hraběcí
rodiny
Wilczeků.
(Dobroslavice byly elektrifikovány v r. 1924, ale zámecká
elektrárna již fungovala od r. 1908 /bývalá budova ve dvoře
před dnešní hasičárnou.) Kamenouhelné doly hraběte
Wilczeka se ocitají s roční těžbou 145.231 tun až na třetím
místě za kamenouhelnými doly pánů bratří z Gutmanů a
Ignáce Voráčka a za kamenouhelnými doly c.k. privátní
Severní dráhy císaře Ferdinanda. Důlní dílo Wilczeků se
v roce 1872 rozprostíralo na ploše o velikosti 302,969 ha.
Během svého působení ve zdejším kraji zasáhli také do
osudu mnoha tisíců lidí, jejichž životy částečně závisely na
vůli i zvůli majitelů statků a dolů, ať již hraběcí rodiny
Wilczeků, či jejich konkurentů. Často tito lidé pracovali
v neadekvátních podmínkách, aby pomohli na úkor svého
zdraví, či dokonce životů, zbohatnout majitelům. Do
úmoru pracovali nebo robotovali, aby pozvedli jejich
podniky
a
učinili
je
lepšími,
výkonnějšími,
perspektivnějšími. Jak se Wilczekové podíleli na utváření
zdejšího kraje, jakými byli pány, zaměstnavateli, jak pečovali
o lid?
Na
sleszkoostravském
panství
stačilo
přistihnout
poddaného v lese,
že vzal kus dřeva a
zaplatil 6 zl. Za
hádku mezi sebou
museli
poddaní
zaplatit
3
zl.
Pokutovalo se i pasení na křoví u jejích vlastních zahrad.
Vrchnost také dala svým poddaných za povinnost odebírat
alkoholické nápoje, vyrobené v panských pivovarech a
lihovarech, zřizovaných při dvorech. Nárůst pracovních sil
donutil majitele závodů k zakládání hornických kolonií pro
své zaměstnance. Revír se stává domovem mnoha různých
sociálních, etnických a národnostních skupin s jinými zvyky,
což vede později k sociálním i národnostním sporům a
stávkám. V celém revíru se začaly konat různé dělnické
schůze a zakládat se dělnické spolky. V dubnu 1890 vypukla
stávka všech horníků revíru, jejichž bezhlavý průběh
lehkověrnost horníků prozrazoval. Tato stávka vypukla 15.
dubna na dolu hr. Wilczeka Trojici v Ostravě a během 4
dnů rozšířila se po celém revíru ve větších nebo menších
rozměrech. Po dlouhé poradě vícero těžířů o projevených
požadavcích a přáních horníků bylo usneseno oprávněné
žádosti splniti a ustanoveno těžíři toho usnesení od 30.
pokračování na další straně...
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Okénko do historie
dubna
provésti:
Desetihodinovou
šichtu,
místo
dvanáctihodinové práce v dolu; úplný nedělní klid po
celých 24 hodin, upevněné panských směn a úkolů, což
znamenalo
všeobecné
zvýšení
mzdy.
Nespokojenost s nedodržováním vydobytých požadavků
však logicky vedla k další stávce. Nová vlna protestů vypukla
v roce 1894 a nesmazatelně se zapsala do povědomí
ostravského lidu. Nespokojenost s poměry v zaměstnání se
projevila během sedmnáctidenní stávky. Akce původně
vznikla na závodech Zárubek, kde si horníci již o čtyři roky
dříve vyjednali s představenstvem dolů osmihodinovou
směnu před každým svátkem a po něm, či před každou
nedělí a po ní. Horníci chtěli uplatnit toto právo i po
1.květnu 1894, ale ze strany zaměstnavatelů jim nebylo
vyhověno. Stávka za lepší pracovní podmínky pak
pokračovala na dole Trojice i 9. května a vyústila
v ozbrojený konflikt mezi stávkujícími horníky a
četnictvem. Zástupci chtěli představenstvu Wilczekových
dolů předložit své požadavky, ale před šachtou byli
zastaveni kordónem četníků. Strážmistr Marek odmítl
kohokoli pustit k jámě nebo na ředitelství. Bohužel, díky
náhodě do ulice vjely zezadu do stávkujících nákladní vozy
a donutily dav postoupit o pár kroků dopředu, což

strážmistr
vyhodnotil
jako
útok proti četnictvu
a nařídil střelbu.
Pod výstřely padlo
12 horníků. Jan
Maria
Wilczek
použil
protidělnických metod všech odstínů. Zásah četnictva
během stávky na dole Trojice pak podnítil slezského barda
z Opavy Petra Bezruče (vl. jm. Vladimír Vašek: 1867-1958,
který pobýval často v Háji ve Slezsku) k napsání jedné
z jeho neznámějších básní
„Ostrava“, která končí
věšteckým vzkazem:
„Hlubokých páni vy dolů, přijde den, zúčtujem spolu!“
Šlechtický rod Wilczků spravoval své majetky do roku
1945. Za svou téměř pětisetletou éru museli jednotliví
členové čelit selskému povstání, změně poměrů
v poddansko-vrchnostenských vztazích, dělnickým stávkám,
pozemkové reformě za První republiky, či následnému
zestátnění ze strany státu po druhé světové válce.
zpracoval Jaromír Holuša

Exhumace ostatků německého vojáka
Pro archeology důležitý nález, pro všechny děsivá
připomínka války.
Na jaře jsme vás informovali o vyzvednutí ostatků
německého vojáka a také o tom, že jsou známa místa, kde
jsou další kosterní pozůstatky. Další exhumace proběhla 18.
srpna. Prováděla ji
skupina zhruba ve
stejné sestavě jako při
jarní akci. Začátek se
trošku zkomplikoval,
několik hodin trvalo
přesné určení místa a
pak práci přerušila
silná průtrž. Celý
druhý den pršelo a
tak práce pokračovaly
až 20. srpna. Ostatní členové skupiny již měli
naplánovanou jinou práci a tak exhumaci prováděl jen
archeolog PhDr. Jiří Juchelka s jedním asistentem.
Vyzvednutí ostatků trvalo asi 5 hodin. Jednalo se tentokrát
o ruského vojáka a našla se zde kromě nábojů a granátů
i břitva s brouskem a zachovalá jídelní lžíce. Identifikace,

jestli jde o německého, nebo ruského
vojáka byla docela obtížná, protože
ruští vojáci si brali výstroj a osobní věci
od Němců. Nakonec to bylo určeno
podle
knoflíků
uniformy.
K zdokumentování vykopávky se
použil dron, který umožňuje nafocení
místa z různých výšek. Na katastru
Dobroslavic jsou plánovány ještě další
exhumace, zprávy o nich již však
necháme odborným archeologickým časopisům. Je docela
deprimující si uvědomit, co se pod vašima nohama může
nacházet, když se procházíte po rozkvetlé louce, nebo poli.
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Jiří Klapetek

Ostatní
Školní zprávy
Máme tady nový školní rok, který jsme zahájili s přáním,
aby se již neopakovala situace, se kterou se celá země
musela potýkat na jaře. Škola byla dle nařízení Ministerstva
zdravotnictví uzavřena od 11. března do 25. května, kdy se
vrátila většina žáků do tříd. V období karantény paní
učitelky posílaly rodičům žáků úkoly a vzkazy
prostřednictvím elektronické korespondence, jednou týdně
se s dětmi spojily „živě“ přes internet. Děti i rodiče sdělovali
své zážitky a zkušenosti s domácí výukou a jak tráví volný
čas v této době. Vím, že to pro rodiče nebylo lehké, za
uvedenou spolupráci a vstřícnost jim patří veliký dík.
Vysvědčení, které dostali na konci roku, si určitě zasloužili!
Toto období nepřítomnosti žáků jsme využili na
plánované opravy a úpravy. Ve školní jídelně v Děhylově
bylo nově instalováno plastové výdejní okno, které
nahradilo původní dřevěné. Vedle čerstvé výmalby prostor
přibyly i barevné obklady. Dále byly zakoupeny nerezové
stoly, které vyhovují současným hygienickým normám a
nové dveře k sociálním zařízením. Ve škole
v Dobroslavicích byl celý interiér vymalován a v kuchyni
instalován nový bojler na ohřev teplé vody.
Pedagogové se v tomto období scházeli a pracovali na
tvorbě nového Školního vzdělávacího programu, který bylo
třeba aktualizovat a doplnit o obsah jednotlivých
vzdělávacích okruhů.To vše se zdárně podařilo.
Na jaře jsme měli pro děti připravený pestrý program a
většinu se nám podařilo přesunout na podzimní termíny,
takže žáci o zážitky nepřijdou. Od září do listopadu bude
probíhat plavecká výuka pro žáky 2. - 5. ročníku
v Bohumíně.
V rámci projektu Šablony II., který je spolufinancován
EU, nás čeká mnoho akcí. Pojedeme na výlet do Beskyd na
Satinské vodopády, kde pro nás bude připravena naučná
stezka. Také absolvujeme zábavně vzdělávací program
deskových her přímo u nás ve škole a vypravíme se na
hudební workshop organizovaný Janáčkovou filharmonií
v Ostravě. Všechny tyto projektové dny jsou pro žáky
financovány včetně dopravy!

Chtěli bychom
také navázat na
úspěšné akce pro
předškolní děti a
okolní
mateřské
školy, které se
nemohly
uskutečnit na jaře
a měly u rodičů
velice
kladný
ohlas.
Kromě
„Školy nanečisto“ a „Maškarního reje“, které proběhly,
plánujeme „Jarní tvoření“ a „Sportovní den“.
O všech akcích vás budeme informovat a věřím, že se
o nich příště dočtete i v tomto zpravodaji. Ještě něco ze
statistických údajů:
Letos nastoupilo do 1. ročníku 9 žáků (6 dívek a 3
chlapci), celkem má škola v tomto školním roce 63 žáků (33
dívek a 30 chlapců). Ve školní budově v Děhylově se
vyučuje 1. a 2. ročník, v Dobroslavicích pak 3. ročník a
spojený 4. + 5. ročník.
Třídní učitelky:
• 1. ročník Mgr. Kateřina Vlčková, asistentka pedagoga
Jana Paterová
• 2. ročník Mgr. Simona Kovaříková, asistentka pedagoga
Mgr. Marcela Dostálová
• 3. ročník Mgr. Lenka Pospíšilová
• 4. a 5. ročník Mgr. Pavlína Jurečková
Vychovatelka školní družiny: Pavlína Stonišová. Správní
zaměstnanci: Libuše Schmuchová, Vítězslav Sedlák,
Ludmila Chylová
Ráda bych se zmínila, že v letošním roce byla při
příležitosti Dne učitelů za svou práci oceněna paní učitelka
Mgr. Lenka Pospíšilová, a to v kategorii Výrazná
pedagogická osobnost roku. Gratulujeme!

Kroužek malých turistů
Šestá sezóna
Kroužek malých turistů uzavírá v červnu
2020 svou šestou sezónu. Letos zde bylo
zapsáno 18 dětí. Třetina dojíždí z okolních
obcí. Mají-li vaše děti zájem navštěvovat
kroužek od září 2020, stačí napsat do konce
srpna e-mail na irka.stastna@gmail.com.

www.dobroslavice.cz
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Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy

Okénko do historie
Mateřská Škola Dobroslavice
čistotu a hygienu.

Zahájení školního roku 2020/2021 v MŠ
Dobroslavice
V úterý 1. září 2020 otevírá naše školička bránu dětem a
jejich rodičům. Prázdninám jsme zamávali a uvítáme nový
školní rok 2020/2021 ve vyzdobených a útulných
prostorách MŠ Dobroslavice s počtem dětí 20, z toho je 11
chlapců a 9 dívek. Třída je věkově smíšená od 2,5 do 7 let.
Školní vzdělávací program s názvem „Hrajeme si se včelími
medvídky“ je program tříletý, děti budou provázet na jejich
cestě za poznáním kamarádi Čmelda a Brumda. ŠVP je
doplněn o METODU DOBRÉHO STARTU, stimulačním
programem MAXÍK. Metoda dobrého startu a Maxík jsou
určené předškolním dětem s povinnou docházkou. Obě
metody jsou osvědčené jako vstupní etapa výuky čtení a
psaní a dětem usnadní vstup do 1. třídy ZŠ. Metodu
dobrého startu povede paní ředitelka Bc. Ivana Břusková a
Maxíka paní učitelka Bc. Alena Musialová. O děti bude
pečovat také školní asistentka paní Kristina Vaculiková,
která bude děti vést k hudebně-pohybovým hrám. Paní
Emílie Schikorová dětem bude vydávat stravu a dbát na

Pro tento školní rok jsme připravily pestrou nabídku akcí
a činností, na které se mohou těšit děti, rodiče, paní učitelky
a také přátelé školy. Kroužek hravé angličtiny bude
probíhat formou prožitkového učení, na plavání se vydáme
do Bohumína, lyžovat budeme na Vaňkově kopci. Děti se
mohou těšit na hudební a divadelní představení, která vždy
probíhají interaktivně. Tradičně děti navštíví ve školce
Mikuláš se svou nadílkou. A jaké nás čekají společné
akce s dětmi z MŠ Děhylov? Na maškarní bál se mohou
děti těšit opět na oblíbeného Hopsalína v MŠ Dobroslavice.
Se školním rokem se rozloučíme výletem na Bílou, kde
oslavíme společně svátek dětí.
Do nového školního roku 2020/2021 přeji dětem,
rodičům a paní učitelkám krásně prožité dny v MŠ, pohodu
a spokojenost na všech stranách.
Bc. Ivana Břusková, ředitelka MŠ

Dramatický kroužek
Milí rodiče a děti,
rád bych Vás oslovil s nabídkou Dramatického kroužku.
Probíhá každé pondělí od 17.00 do 18.30 v kulturním
domě Dobroslavice.
Tento dramatický kroužek je určen pro děti ve věku od 8
let. Bude rozvíjet a kultivovat verbální a tělesný projev

Kroužek kytary a ukulele
Vážení rodiče a děti,
rád bych Vám nabídnul kurz hry na kytaru a ukulele
bez not. Probíhá každé pondělí od 16.00 do 17.00
v kulturním domě Dobroslavice. Výuka probíhá
skupinově a děti se naučí základy herní techniky a
akordy na konkrétních písničkách.Dítě bude
potřebovat vlastní nástroj a náhradní struny, veškeré
další materiály zajistím. Kroužek už funguje třetím
rokem a někteří šikovní absolventi měli v minulosti
možnost si veřejně zahrát.
Budete-li
mít
zájem,
pište
na
email:
stastny.milan@seznam.cz, volejte 604 310 924 nebo
v pondělí rovnou přijďte.

dítěte,
jeho
fantazii
a
kreativitu. Náplní
budou dramatická
cvičení a příprava
samostatného
divadelního
představení včetně
výroby kulis a
rekvizit.
Představení pak bude samostatně prezentováno
v kulturním domě v Dobroslavicích nebo na akci
Dodivadlo v parku.
Vybavením na každou schůzku je pouze pohodlné
oblečení, pití a přezůvky. A pak také chuť kreativně a
kolektivně tvořit.
Kroužek funguje už pátým rokem a každý rok, kromě
letoška,
jsem
sezónu
ukončovali
vystoupením
v dobroslavickém parku v rámci akce Divadlo v parku.
Jakékoli dotazy a zájem o kroužek pošlete na mail:
stastny.milan@seznam.cz, tel. číslo 604 310 924 nebo
v pondělí rovnou přijďte.

Milan Šťastný, organizátor a vedoucí kroužku
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Organizátor Milan Šťastný

Ostatní
Krása kolem nás
Ačkoliv chodíme každý den po určité
trase, málo kdy si všimneme, co se kolem
nás děje a co je na trase nového. Tímto
bych Vás chtěl upozornit na nádherně
kvetoucí listnatý strom, který se nachází na
okraji parku proti domu pana Bedřicha
Dědocha. Jedná se o Liliovník tulipá‐
nokvětý, latinsky
Lirodendron
tulipifera. Jedná
se
o
strom
z čeledi šacho‐
lanovitých
pocházející ze Severní Ameriky, kde běžně
roste v přírodě. Má listy ve tvaru lilie a květ
ve tvaru tulipánu. Květy jsou velké a
nádherně zbarveny. Poprvé začne kvést až
v 10. roku věku. Tak zas příští rok.
Bc. Bochňák Pavel
• Při fakturaci za služby "Svoz komunálního odpadu a
bioodpadu" bude občanům navržena od OZO Ostrava
možnost zaplatit poplatek při příští fakturaci elektronicky.
OZO Ostrava požádá občany o zaslání souhlasu ve
smyslu s GDPR (ochrana osobních údajů) s tím, že formulář
se odevzdá na Obecním úřadě v Dobroslavicích.
• Svoz velkoobjemového odpadu proběhne10. října 2020 od
12:00 do 15:00 na technickém dvoře při hasičské zbrojnici
v Dobroslavicích

Informace pro občany
Obecní úřad Dobroslavice
Slezská 260/3A Dobroslavice, 747 94
okres Opava, kraj Moravskoslezský
e-mail: urad@dobroslavice.cz
web: www.dobroslavice.cz
IČ : 00849731
DIČ CZ00849731

Úřední hodiny :
Pondělí:
Středa:

8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

www.dobroslavice.cz

starostka obce
PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496

Otevírací doba
TEMPO Dobroslavice
pondělí

7:00 – 11:00

účetní obce, ověřování listin a
podpisů, správní řízení,
CzechPoint

úterý

7:00 – 11:00

středa

7:00 – 11:00
13:00 – 16:30

Jana Sobčáková
tel.: 596 753 496

čtvrtek

7:00 – 11:00

podatelna, pokladna, evidence
obyvatel, informace
Jarmila Holušová
tel.: 596 753 496
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pátek

7:00 – 12:00
13:00 – 16:30

sobota

7:00 – 10:30

Ostatní

Sanace Hlučínského jezera zahájena
Stavební práce na projektu „Sanace, rekultivace a
revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I.
etapa“ započala společnost Gardenline s.r.o. v souladu se
smlouvou s Ministerstvem financí ČR dne 27. července
2020. Aktuální práce však do 6. září 2020 výrazně neomezí
provoz na Hlučínském jezeře. Od 1. září 2020 bude
omezen provoz na ulici Jahodová a také bude omezena již
značná část oploceného sportovně-rekreačního areálu
Hlučínského jezera. „Poslední akcí tohoto roku, jež bude
pořádána u restaurace Nová Laguna na břehu Hlučínského
jezera, bude festival sCoro Štěrkovna v termínu 18. a 19.
září 2020. Do sportovně-rekreačního areálu vstup již
nebude možný,“ sdělil starosta Pavel Paschek.
Od října započnou práce na korytu potoka Vařešinka, a
také na zkapacitnění jeho zatrubněné části pod
parkovištěm. Rovněž bude budována staveništní
komunikace z místní komunikace Kozmice - Jilešovice,
k lávce přes Juliánku v oblasti Kolečkova mlýna. Lze
očekávat zvýšenou dopravu materiálu na pravobřežní hráz
na silnici Chabičov - Jilešovice, místní komunikaci Kozmice

- Jilešovice (po most přes Opavu, a ze silnice Kozmice Hlučín přes ulici Jahodová do oblasti západní části jezera.
„Do konce roku 2020 začnou práce na Čelní hrázi
(levobřežní hráz potoka Juliánka ve směru na Kozmice,
ulice Poručíka Hoši), na založení lávek přes potok Juliánka a
vodní tok Opava a taky práce na levobřežní hrázi řeky
Opava a pravobřežní hrázi v úseku most přes řeku Opava rampa na pravobřežní hráz, za penzionem Kamnec.
Rovněž se bude intenzivně pracovat na systému napouštění
jezera (odběrný objekt, napouštěcí potrubí a funkční objekt)
a na zkapacitnění zatrubněné části potoka Vařešinky
Postupem času se budou realizovat přeložky, které jsou
projektovou dokumentací předepsány a schváleny,“ sdělil
zástupce firmy Gardenline s. r. o. Ing. Petr Skřivánek.
Pokud to klimatické podmínky dovolí, budou se
v průběhu zimy a jara zpevňovat břehy Hlučínského jezera.
O dalším postupu prací budeme průběžně informovat.
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Mgr. Kristina Neničková
Tisková mluvčí města

Páté bienále fotograﬁcké soutěže DOBROSLAVICKÉ OKO
TERMÍN KONÁNÍ: Soutěž probíhá celoročně. ÚČAST: Přihlásit se mohou všichni, kdo mají
v Dobroslavicích trvalé bydliště, případně se v obci narodili či určitou dobu bydleli. Soutěžícím
musí být v den uzávěrky minimálně 10 let. ŽÁNR: Život v obci  hlavní kategorie. Mělo by být patrno,
že záběry byly pořízeny v období 2019  2020 na území katastru obce Dobroslavice (může se jednat
o reportážní snímky z kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v obci). Krajina  bude
vyhlášena porotou, pokud se sejde větší počet snímků tohoto fotografického žánru.
UZÁVĚRKA: 31. října 2020  do tohoto data musí být fotografie odevzdány na OÚ v Dobroslavicích,
v obálce s plným jménem autora a kontaktem (email, tel.). VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: V prosinci
2020 (bude součástí Vánoční výstavy a fotovýstavy). HODNOCENÍ: Každý soutěžící předloží maximálně
pět fotografií (z období 20192020) s popisky. Tři nejlepší budou vybrány porotou složenou
z profesionálních fotografů. CENY: 1. cena 1.500, Kč, 2. cena 1.000, Kč, 3. cena 500, Kč V případě
vyhlášení kategorie KRAJINA se budou ceny dělit.
RŮZNÉ: Přihlášené fotografie budou v klasickém (papírovém) provedení o rozměrech min. 15 x 21 cm.
Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením
autora a jeho plnou adresou. Každá fotografie nebo soubor fotografií musí být předán i na digitálním
nosiči (CD, flash disk) ve formátu TIFF, JPEG, v kvalitě min. 2000 x 3000 pixelů.
První tři oceněné fotografie poskytnou autoři Obecnímu úřadu bezplatně a souhlasí, aby se tyto staly
majetkem OÚ a sloužily (spolu se jménem autora) výhradně k propagaci obce webové stránky, kronika,
vývěska, kalendář apod. Vítěznou fotografii nechá Obecní úřad na své náklady zvětšit, zarámovat a se
jménem autora ji vystaví na důstojném místě. Ostatní fotografie ucházející se o ocenění zůstávají
majetkem autorů, kteří je bezplatně poskytnou pro bezprostředně navazující výstavu Dobroslavice
ve fotografii a rovněž k propagaci obce. Porota má právo některou z cen nevyhlásit.

Okénko paní Věry Práškové
Fusekle
Robila jsem ordunk ve fuseklach a po dukladnym
přebirani mi ostaly enem dvoje. Tuž sem se v Pepku
kupila patero novych. Doma sem poskluzala nakup a
chčela sem isč hodič fusekle do pračky, bo v magacinu
každy na to gabe a potem je to všechno také ošatrane.
Fusekle sem ale něnašla. Prolezla sem kaj co, ale nikde
nic. Možno mi ich přibraly děcka. Ti mě ale ujiščili, že
mi nic něpřibraly, bo jak mi ich kaserka dala do pytliku,
tak sem se ich nešla do auta sama. Tož budu v autě,
pravim. Pry v autě tež nic něni. Cely tydeň sem ich
marně hledala.
Něska jeděm zasej nakupič, tuž zaskočím do Pepka
kupič nove fusekle. Celu cestu sem držela pytlik
v pazurach a doma sem fusekle hnedkaj hodila do
pračky. Kaj tež možu byč ty předešle. Možno ich jakyši

Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat
prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice. Příjem
z inzerce je příjmem rozpočtu obce. Zadávat lze jak
soukromou, tak firemní inzerci.
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korona žrout sežral. Šla sem vybalič nakup, a jak sem
davala maso do mražaku, všimla sem se jakehoši
červeneho pytlika. Co tam može byč? Hrabnu do pytlika
a vytahla sem krabi tyčinky a, světe div se,byly tam i ty
fusekle a ešče ine zboží, kere mi vubec nechybělo. Tuž,
ja stary koltun, sem to rubla do mražaku. Možno by sem
se měla nechač vyšetřič, bo ty moje přehmaty začinaju
byč nebezpečne. Kdyby to bylo raz za tydeň, ale to už je
každy deň furt coši. Može normalny člověk utřeč taleř a
hodič ho do smeči?
Nemože, ale ja bez
Blahopřání
problemu
možu.
Modlim
se,
by
Hodně zdraví a životní
něpřitvrdilo,
bo
pohody přejeme jubilantům,
takovy člověk už by
kteří oslavili své narozeniny.
potem
měl
byč
Červenec
izolovany, by něškodil
Wrlíková Mariana
ostatnim.

Horváthová Anna
Chyla Miroslav
Srpen
Mikolajková Liduše
Sýkora Milan
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