
DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

i  když slunečné a teplé počasí na konci listopadu 
tomu nenasvědčovalo, přesto se rok 2019 blíží ke 
svému konci a nás všechny již ovládl vánoční čas. 
V  posledním vydání Občasníku jsem zmiňovala, co 
vše se nám povedlo v  letošním roce zrealizovat.  Nyní 
ještě dodávám informace o  dokončení akce zateplení 
kuželny a opravy chodníku před vstupem do kuželny. 
Kuželna se stala místem hojně vyhledávaným pro 
pořádání rodinných oslav a svateb, takže po zateplení 
a nabarvení nové fasády je to i z venkovního pohledu 
důstojná budova pro občanské využívání.

Pod obecním úřadem v  blízkosti zahrady mateřské 
školy byly vykáceny vysoké jehličnany. Za větrného 
počasí totiž došlo k vývratu vysokého smrku na cestu, 
kde děti vstupují  do areálu zahrady, proto 
z  bezpečnostních důvodů byly vykáceny další 
nebezpečné stromy v tomto místě.

Právě rok máme v provozu nové LED osvětlení celé 
obce. Po vyúčtování poplatků za spotřebu elektrické 
energie máme výsledek, který ukazuje, že úspora činí 
více než 60 %. Problémy s vlhkostí zdiva v kapli jsme 
se rozhodli řešit instalováním vysoušení a trvalé 
hydroizolace zdiva DryPol systémem. Přístroj svým 
účinkem nabíjí a polarizuje molekuly vody ve zdech. 
Vlivem polarizace je možné dosáhnout suchých 
vnitřních povrchů zdiva již v  době okolo jednoho 
roku. Od nového roku obec nově zajišťuje sběr a 

odvoz rostlinných tuků a olejů, 
které můžete odevzdávat do 
speciálního kontejneru 
v  uzavřených plastových lahvích. 
Kontejner bude umístěn 
v blízkosti hasičské zbrojnice.

Po návštěvě našeho obchodu 
jste určitě zaslechli, že nynější  
personál výpovědí ukončuje 
pracovní poměr. Neznamená to 
ovšem, že obchodní družstvo 
Tempo uzavírá dobroslavickou 
prodejnu. Firma hledá nové 
zaměstnance nebo nějaké řešení 
pro nynější stav prodeje. A  proto pokládám otázku: 
“Nemáte někdo zájem pracovat v  dobroslavickém 
obchodě a využít tak pracovní příležitost v  místě 
bydliště?“

Pokud chodíte na procházky po okolí Dobroslavic, 
tak jste si jistě všimli nově zasázených alejí.  Tento 
krásný počin nám zprostředkovala nadace Sázíme 
stromy. Výsadba byla hrazená nadací. Dobrovolníci 
svépomocí  zasadili celkem 90 stromů do třech alejí. 
K chatovišti byla zasazena alej jeřábů ptačích, k vleku 
alej  s  javorem babykou a k  Bučí alej  s  javorem 
klenem.  Fotogalerii z výsadby naleznete na stránkách 
nadace. Moc bych chtěla poděkovat nadaci Sázíme 
stromy, všem dobrovolníkům a také dobroslavickým 
hasičům za zajištění zálivky při sázení.

A  co plánujeme na další rok? Opravu místních 
komunikací Pod Kovárnou a Spartakiádní, 
rekonstrukci kanalizace na ulici U  lesa, dále bychom 
chtěli postavit víceúčelové hřiště pro výuku tělesné 
výchovy pro děti základní školy a zrevitalizovat park. 
Podle výsledků podaných žádostí o dotaci budeme tyto 
akce realizovat.

Všem Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, 
dětem mnoho radostí z  dárků a jen to nejlepší do 
celého nového roku 2020.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková 

číslo 4/2019
zima
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Sport

V průběhu roku jste mohli sledovat výsledky jednotlivých 
disciplín vesnických sportovních her, do kterých se 
Dobroslavice po delší odmlce opět zapojily. V  tomto 24. 
ročníku jsme nakonec obsadili 11. místo.

Soutěž uzavíraly disciplíny MTB, kde se nám bohužel 
nepodařilo reprezentanty obce najít a tak jsme nezískali 
žádný bod. Střelba ze vzduchovky již byla úspěšnější a 
z  téměř padesáti střelců se v  jednotlivcích umístil na 10. 
místě Jan Tvarůžka. Dobroslavice úspěšně reprezentovali 
také Michal Jenčo, Pavel Bochňák a René Pavlíček a patří 
jim poděkování za vybojované 7. místo. Závěrečná 
disciplína sálové kopané v Polance nad Odrou přinesla do 
soutěže díky pěknému 6. místu týmu dobroslavických hráčů 
7 bodů. Moc jim děkujeme!

Pro 25. ročník, který proběhne v  roce 2020, jsme se 
rozhodli v  soutěži ještě pokračovat. Věříme, že má obec 
ještě spoustu dalších skrytých talentů, kteří v  příštím roce 

odhodí svůj ostych nebo obětují trochu svého pohodlí a 
ukáží co v „Dobro“ umíme.

Dobroslavice se za své předposlední místo nemusí stydět. 
Vždy jsme museli změřit síly i  se soupeři, kteří mají 
několikanásobně větší počet obyvatel a mnohem větší 
zázemí. Všichni šli do soutěže vždy  s  velkým nasazením a 
podařilo se získat i medaile v běhu a kuželkách. 

Závěrem bych chtěla poděkovat obci Dobroslavice za 
finanční zajištění soutěže. Moc děkuji naší starostce za 
lyžařský úvod a morální podporu. Velmi děkuji Jakubovi 
Kleknerovi ze sportovní komise, za pozitivní přístup, aktivní 
účast v soutěžích a organizační podporu celé soutěže. Díky 
panu Konštackému za zainteresování při našem vstupu do 
olympiády. A hlavně - díky všem co jste hrdě sportovali za 
Dobroslavice!

za sportovní komisi Pavlína Pěknicová

Vesnické sportovní hry 2019
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Kulturní přehled

2. 6. 2019 Kácení máje
V  součinnosti  s  místními hasiči se uskutečnilo u  kuželny 
kácení máje. Pokácená májka byla vydražena během 
sehrané humorné scénky. Přítomni si pak pochutnali na 
připravené vaječině.

24. 8. 2019 Kosení Dobroslavice - 9. ročník
Za krásného počasí a mezinárodní účasti proběhl 9. ročník 

Dobroslavického kosení v disciplínách - sečení 9,6x2m pásu 
vlastní kosou, kosení srpem a kladivem a štafeta. Celou akci 
nám zpříjemňovalo svým zpěvem pěvecké sdružení Slezan. 
Někteří jeho členové se také zúčastnili naší soutěže. Přes 
veškeré úsilí našich borců putovní pohár se bohužel 
přestěhoval na rok do Slovenské republiky. Určitě 
v jubilejním 10. ročníku jej  získáme zpět.

21. 9. 2019 Posezení u vína a cimbálu
První ročník posezení u vína a cimbálu se uskutečnil v sále 
kulturního domu. K  poslechu a tanci hrála cimbálová 
muzika SLIFKA, což byl příjemný kulturní zážitek. Řízený 
košt vína  s  odborným komentářem provedl Ing.  Mikulčik, 
který presentoval bio vína z oblasti Mutěnic. Účastníci této 
akce byli spokojeni a již teď Vás zveme na 2. ročník.

12. 10. 2019 Setkání seniorů
Setkání seniorů proběhlo v kulturním domě naší obce, zde 
pro ně byl uspořádán zábavný pořad, Buď láskou a změníš 
svět, který se všem líbil. Po pohoštění k  poslechu a tanci 
seniorům zahrála cimbálová muzika SLIFKA, kdy si 
přítomní z hrdla zazpívali a zatančili.

19. 10. 2019 Drakiáda
Na stráni Lysího vrchu se to různými létajícími draky jen 
hemžilo, sice větrné podmínky nebyly ideální, ale majitelé 
draků se snažili, co 
jen mohli. Po 
úvodním převedení 
draků proběhlo vy‐
hodnocení a odměně‐
ní majitelů 
nejkrásnějších a 
nejlépe létajících 
draků cenami a 
diplomy. Již se těšíme 
na příští drakiádu.

27. 10. 2019 Uspávání broučků
V  tento den se uskutečnilo kladení věnců, lampiónový 
průvod a uspávání broučků. Položili jsme věnce 
k památníku 1. světové války, kdy jsme uctili jejich památku 
a připomněli jsme si den vzniku samostatného 
československého státu. Pak se uskutečnil lampiónový 
průvod, kdy se v  parku uspali broučci před nastávající 
zimou.

23. 11. 2019 Tvoření adventních věnců
Děti i  dospělí si pod odborným dohledem mohli sami 
vytvořit různé vánoční ozdoby a adventní věnce. Rovněž si 
mohli koupit různé vánoční ozdoby a již vyhotovené 
adventní věnce.

7. 12. 2019 Vánoční tvoření a hudební besídka
V odpoledních hodinách se uskutečnilo v kulturním domě 
vánoční tvoření, kdy si  přítomni mohli vyrobit různé 
vánoční ozdoby a také zakoupit adventní věnce. V  16.30 
děti ZŠ Dobroslavice společně se svými pedagogy nám 
zazpívali a zahráli na hudební nástroje, kdy navodili kouzlo 
vánoc. Všem se toto jejich vystoupení líbilo, což potvrdili 
bouřlivým potleskem.

Za kulturní komisi Bc. Pavel Bochňák

Přehled kulturních událostí za uplynulé tři měsíce
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Životní prostředí

..tak nějak to bylo v  jednom z  příběhů včelích medvídků. 
I  když tam si pučmeloun tento tradiční tuk pletl  s medem 
… já se dnes zaměřím na sádlo pravé, resp. přesněji na 
všechny jeho mastné a vypečené kamarády - tuky a oleje. 

Tuky a oleje k  životu potřebujeme. Vaříme z  nich, 
smažíme na nich, některými se mažeme, některými jen 
mažeme, některé jsou nám prospěšné, jiné jsou naopak 
velmi neprospěšné – a to zejména životnímu prostředí.

Tuky v  domácnosti nejčastěji používané – ty na vaření, 
pečení, smažení – jsou špatně ekologicky odbouratelné. Po 
vychladnutí umí navíc nadělat pěknou paseku v  rozvodech 
odpadů – v  kanalizačním potrubí. Vysráží se ve hmotu, 
která potrubí zanese, ucpe. V  menší meřítku se to děje 
v  potrubí jednotlivých domácností, ve větším ve sběračích 
odpadních vod. To, co pak doputuje na přečerpávací 
stanice, čističky odpadních vod apod. – je většinou 
dechberoucí páchnoucí mastná obří „zátka“, která 
minimálně na čas ucpe čerpadla, zastaví činnnost spínacích 
plováků, znehodnotí filtry a  okamžitě povolá do pozoru ty, 
jež mají správu těchto zařízení na starost a kteří jsou nuceni 
řešit jejich havarijní poruchy. Mastné kyseliny, vznikající při 
částečném rozkladu tuků v  potrubí navíc urychlují korozi 
samotného potrubí.

Tuky a oleje zkrátka do odpadu (kanalizace) 
nepatří.

Jak jistě víte, spol. SmVaK v  naší obci buduje nové 

kanalizační rozvody a zejména tolik očekávanou 
ČOV. V  provozním řádu většiny takovýchto zařízení je 
definováno, co se nesmí do kanalizační sítě vypouštět.  Jedlé 
tuky z  domácností jsou vždy jednou z  nich. Obec 
Dobroslavice proto chystá sběrné místo všech použitých 
jedlých tuků a olejů z  domácností. Bude to uzamčený 
kontejner spol.OZO v budově naší hasičské zbrojnice, kam 
vaše nádoby  s  tukem přeloží pověřená osoba. U  budovy 
hasičárny bude vyhrazené a vhodně označené místo, kam 
v době nepřítomnosti členů sboru hasičů budete moci tuky 
v  nádobách ukládat. O  způsobu a možnostech ukládání 
budete včas informováni také mobilní rozhlasem.

Dovolím si hned velké POZOR. Nenoste použité oleje ve 

skleněných nádobách – brzdí recyklaci těchto tuků, neboť 
zastavují třídící linky, při manipulaci hrozí rozbití obalu a 
vylití obsahu. Doneste použité tuky ve staré PET láhvi, 
kterou dobře zašroubujete nebo v  těsné plastové krabičce. 
Není třeba je přebytečně balit do dalších vrstev igelitových 
sáčků ( to recyklační proces jen prodlužuje).

Tip: Menší množství tuků, například z pánve „po jednom 
řízku“, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové 
kuchyňské utěrky a pak vhodit do koše směsného odpadu.

… Jak se to dělá jinde a co se s nimi pak děje
Ve větších městech ČR se začíná tento odpad ukládat 

do  definovaných separačních nádob, o  velikosti 
120  l  s  oranžovým víkem a vhozovým otvorem, kam jej 
občané vhazují nekontrolovaně. Pro zajímavost - 
u  velkokapacitních provozů gastronomie ( profi kuchyně, 
restaurace apod.) existuje vcelku zaběhlý svoz použitých 
olejů. Tyto provozy totiž ze zákona musí používat tzv.lapače 
tuků ( pracující na principu sedimentace) a tím se sběr 
značně ulehčuje. Odpadní tuky je možné použít při výrobě 
metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další 
využití je v  kosmetickém průmyslu, gumárenství a 
samozřejmě v chemickém průmyslu (mj. i výroba svíček).

… co by se obecně nemělo vypouštět do domovní 
kanalizace?
• látky infekční a látky omamné
• jedy a žíraviny
• kyselé, anebo alkalické roztoky
• organická rozpouštědla
• silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová 

hnojiva, pesticidy
• látky působící změnu barvy vody
• odpadní kapalné látky z fotografického 

průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, 
ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)

Pokračování na další straně...

"Sádlo, samé sádlo...to je ale mazaná rodina, oni mají všude samé sádlo"
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Kulturní a společenské dění

Obec Dobroslavice informuje
Nakládání s jedlými oleji a tuky od roku 2020

Oleje a tuky se budou muset od roku  2020  třídit.  Obec bude zajišťovat celoroční svoz 
použitých jedlých olejů a tuků. Ty nesmí být odkládány do jiných biologicky rozložitelných 
odpadů ani do obecních kompostů.

Pro tyto účely bude zajištěna speciální nádoba o  objemu 120  l, která bude umístěna na 
technickém dvoře u  hasičské zbrojnice a občané budou moci v  předem stanovenou dobu 
donést odpad v  uzavřených plastových nebo skleněných obalech, který předají k  uložení 
pověřené osobě obce. Více informací na webových stránkách obce.

• látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky 
(vlhčené ubrousky, pleny apod.)

• pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě 
pevné nebo rozmělněné (např. odpady z drtičů 
kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se 
dají likvidovat tzv. „suchou cestou“.

• odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. 
použité fritovací oleje)

PS: Díky za pozornost v celém roce a vaše pozitivní ohlasy. 
Vím, že ne vždy se každému trefím do noty, nebo se naopak 
trefím „do živého“, ale vždy píšu  s  nejlepším vědomím a 

svědomím k  přírodě a prostředí, ve kterém žijeme všichni 
společně. 

Šťastné a veselé, hřejivé a v  kruhu nejbližších 
trávené, s kaprem na sádle smaženém Vánoce Vám přeji...

za komisi životního prostředí
Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy: 

• https://www.mzp.cz/cz/trideni_oleju_tuku_obce
• http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/

sber_jedlych_tuku_a_oleju.xhtml

	 Mladí hasiči z  SDH Dobroslavice již několik let 
jezdí po celé České republice na závody jednotlivců v běhu 
na 60  m přes překážky. V  letošní sezóně se zúčastnilo 13 
dětí ve čtyřech kategoriích 11 závodů. Závody se běhají 
v  kategorii mladší holky, mladší kluci (6 – 11 let), starší 
holky a starší kluci (12 – 15 let). Nejprestižnější závody jsou 
zařazeny do Českého halového poháru (ČHP), které se 
běhají v  Jablonci nad Nisou, v  Praze a dvakrát v  Ostravě 
v  březnu a listopadu. Na posledních závodech v  Ostravě 
běželo 12 dětí, nejlépe se umístil Ondřej Lišaník, který se 
umístil na 14. místě a v  celkovém hodnocení ČHP se 
umístil na 8. místě v  kategorii starších žáků. V  kategorii 
mladší kluci se nejlíp umístil Matyáš Tománek, který skončil 
na 44. místě a v  celkovém hodnocení ČHP na 26. místě. 
Dále jsme běželi závody v  rámci Slezského poháru 
v  Borové, Opavě, Kravařích a Bruntále. V  celkovém 
vyhodnocení těchto závodů se nejlíp umístila

Beáta Stavinohová na 4. místě a Bára Stavinohová na
11. místě.

Jan Durlák, místostarosta SDH Dobroslavice 

Šedesátkování mladých hasičů SDH Dobroslavice
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Dění v obci

O Spolku Dobro-vize
Spolek Dobro-vize funguje v obci Dobroslavice již téměř 

5 let. Máme za sebou řadu úspěšných projektů, o kterých se 
dočtete na webu https://www.dobrovize.cz/, tamtéž jsou 
vystaveny fotografie z některých našich aktivit. 

Místním dětem ve věku 
6  -  12 let jsou určeny 
2  odpolední kroužky, 
dramatický (vede Milan 
Šťastný a Robert Tománek) a 
turistický (Irena Šťastná a 
Milan Šťastný). Oba kroužky 
mají svou kapacitu 
maximálně naplněnu. Do 
dramaťáku dochází 15 a 
Kroužek malých turistů 
navštěvuje 18 dětí.

Spolek pečuje o  průběžnou 
údržbu Naučné procházky 
z  Dobroslavic do Děhylova, 
která vznikla před lety díky 

Václavu Klapetkovi, a na jejíž přípravě se podílela řada 
dobrovolníků. Dnes je vyhledávaným místem pro 
procházky. Oblíbená je zejména obnovená studánka 
se sochou dívenky.

Ve spolupráci  s  obcí jsme se podíleli na vzniku herních 
prvků pro děti před Kuželnou, projektovou dokumentaci 
připravila Zuzana Sýkorová, a dřevěné sochy Dobrosaura, 
která je umístěna v  parku. Na podobné dobře fungující 
spolupráci je založeno i Rozsvícení vánočního stromu. Tato 
akce se v  roce 2019 uskutečňuje již počtvrté. Dříve ji 
koordinoval Robert Tománek, nyní Rostislav Moric.

I  Alej k  lipám je vysázena na obecním pozemku. 
Probíhají zde dvakrát ročně setkání a práce dobrovolníků, 
kteří se zavázali pečovat o vysazené sazenice. Tento projekt 
je zaštítěn Irenou Šťastnou a Janem Sýkorou. V zámeckém 
parku spravujeme druhým rokem Motýlí louku, to je 
projekt, který inicioval Václav Klapetek. Na našem webu 
máme zpracovánu dokumentaci, která posloužila jako 
příklad dobré praxe již pro řadu zájemců.

Nedaleko, v horní části parku, je v zimní sezóně umístěno 
také velké krmítko pro ptactvo, to má stejného garanta. 
Budete-li zde nosit semena a podílet se na krmení, budeme 
rádi za spolupráci. Další krmítko je umístěno u  třetího 
zastavení stezky, nedaleko ruiny zámeckého mostu.

Irena Šťastná

Devadesát nových stromů v okolí obce
Koncem října a začátkem listopadu bylo na třech místech 

v  obci vysázeno devadesát sazenic stromů. Jde o  nová 
stromořadí kolem polních cest, a to směrem k  vleku, k  lesu 
Bučí a na konci ul. Osvobození. Při výběru stromů byla 
pečlivě zkoumána každá lokalita, krajinný architekt zvolil 
javor babyku, javor klen a jeřáb ptačí. 

Sázení proběhlo díky organizaci Sázíme stromy, sazenice 
byly financovány soukromými firmami, na výsadbě se podíleli 
dobrovolníci, zaměstnanci těchto firem. Stromy jsou nyní 
v péči obce, ale budete-li mít chuť, můžete je chodit kdykoli 
zalévat i vy.

Irena Šťastná
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Česká republika je známa nejhustší sítí knihoven na světě, 
máme jich 5317. V  Moravskoslezském kraji je to 272 
knihoven, v Evropě necelých 300 tisíc a v celém světě pak 
2,6 milionů.

V  Dobroslavicích zřizuje knihovnu obec. Máme ji 
umístěnu v  kancelářských prostorách kaple. Otevřeno je 
každý pátek odpoledne od 15.00 do 18.00. Službu pro 
občany zajišťují tři dobrovolnice, paní Karla Čašová, 
Jaroslava Hojná a Květoslava Kozubová, kterým patří veliké 
poděkování za veškerou práci a osobní čas, jež této věci 
věnují.

Knihy pro tuto knihovnu nakupuje výhradně Knihovna 

Petra Bezruče v  Opavě. Děje se tak díky zapojení do 
celostátního grantového programu, ten je podporován 
i krajem. Knižní dary od občanů nepřijímáme. Poplatky na 
rok jsou symbolické - pro dospělého občana je to 50,-, pro 
seniora nad 65 let jen 20,- a stejně zaplatí i dítě do 15 let.

Obec každoročně podporuje v knihovně také aktivity na 
podporu čtenářství. 
Děje se tak za využití 
grantových 
prostředků ze Svazu 
knihovníků a 
informačních 
pracovníků ČR. 
Literárních pořadů 
se účastní jak děti 
z  místní mateřské, 
tak žáci ze základní 
školy.

Čtenářská kultura je v  naší zemi na vysoké úrovni. 
Čtenářské návyky předávají dětem prioritně rodiče či 
prarodiče, až následně škola. Čtete-li doma dětem před 
usnutím, vězte, že nejen rozvíjíte jejich slovní zásobu a 
představivost, ale trénujete i  paměť, soustředění, umění 
naslouchat a hlavně vytváříte mezi sebou a dítětem 
jedinečně silné emoční pouto, které si ještě nikdy nikdo 
v supermarketu nekoupil.

Irena Šťastná

Knihovna v Dobroslavicích

Strana 7

Dění v obci



Okénko do historie

(roku 1945 přišlo znárodnění a s ním i definitivní 
konec kdysi slavného impéria)

Posledním majitelem dobroslavického panství 
(Dobroslavice, Jilešovice, Děhylov, Plesná, Pustkovec) byla 
jedna z nejbohatších dynastií ve Slezsku, šlechtický rod Wil‐
czeků. Již v  r. 1612 se jejich hlavním sídlem stal zámek 
v  Klimkovicích. Předky tohoto slezského rodu můžeme 
nalézt již ve 13. stol. Členové hraběcí rodiny Wilczeků 

(německy Wölflein, česky Vlček) jsou 
považováni za příslušníky slezského 
rozrodu Kozlů. Ten nese staroslovanské 
označení „Ziegenbock“, kozel, které 
vzniklo na základě rodové figury. Tento 
velký slezský kmen obsahuje více než 
24 různých rodů, jejichž pravlast je 
možno hledat ve Slezsku. Původní 
jednoduchý erb: „Skákající čtyřnožec je 

nejběžnějším zobrazením, které vyjadřuje jeho sílu, 
mužnost, bojovnost a odvahu.“ byl polepšen povýšením 
rodu do hraběcího stavu císařem Karlem VI. dne 
29.  7.  1729. Štít byl čtvrcený, se středním štítkem. Dosud 
stávající figuru kozla nahradil ve znaku kamzík. „Střední 
štítek má být červený, kamzík stříbrný  s  černým páskem 
kolem těla stojící na zeleném trojvrší. V prvním a čtvrtém 
se na zlatém poli nachází černý dvojhlavý korunovaný orel, 
druhé a třetí pole štítu má být modré a kamzičí rohy v něm 
stříbrné. Součástí erbu jsou tři helmy  s  klenoty přejímající 
figury ze štítu. První je orel, druhá vyrůstající kamzík, třetí 
kamzičí rohy. Přikrývadla jsou černozlatá a červeno-
stříbrná. “Štítonoši znaku jsou dva kamzíci ve skoku a pod 
erbem je na pásku umístěna rodová deviza: „Aequam 
servare mentem“ neboli „Uchovávat si vyrovnanou mysl“.

V  roce 1860 dobroslavické panství koupil tajný císařský 
rada hrabě Johann Nepomuk Wilczek (celým jménem 
Johannes Nepomuk Josef  Maria Stanislaus Thaddaus 
Ambrosius Angelicus Blasius von Wilczek   *7. 12. 1837 
Vídeň,  † 27. 1. 1922 Vídeň), uhlobaron, český podnikatel, 
rakouský polární průzkumník a mecenáš umění. Cestoval 

po Evropě, Africe i  severských oblastech a 
roku 1873 financoval expedici, která 

v  Severním ledovém oceánu objevila 
souostroví Země Františka Josefa, 
která po hraběti Wilczekovi 
pojmenovala první objevený 
Wilczekův ostrov a později také 
Wilczekovu zemi, druhý největší 

ostrov souostroví. Po roce 1860 totiž 
došlo v  Ostravě k  definitivnímu 

dotvoření důlní soustavy, přičemž 

hlavními se staly jámy Trojice, Ema, Michael a Jan Maria. 
Johann Wilczek se navíc roku 1897 spolu  s  Heinrichem a 
Hansem Larischovými-Mönnichy a Davidem a Maxem 
Guttmannovými podílel na založení Ostravsko-karvinské 
montánní společnosti a vlastnil i  několik dalších podniků. 
Například závod na betonové zboží v  Muglinově (dnes 
součást Ostravy), cihelnu na jámě Ema, čedičový lom na 
Baranovci nebo pivovar ve Velké Polomi.

Jeho syn Johann Nepomuk von Wilczek (*1884, †1968) 
měl  s  hraběnkou  Elisabeth Wilhelmine Kinsky von 
Wchinitz und Tettau (1891, †1971) syna jménem Ferdinand 
Johann Maria 
Josef  Wilhelm 
von Wilczek, 
který se narodil 
na zámku 
v  Dobroslavicích 
dne 28.5.1893, † 
5. 7. 1977 Vídeň. 
(viz rodný list, 
křest 3. 6. 1893).

Tento se 8. 1. 1921 oženil  s  hraběnkou Norbentine 
Kinsky von Wchinitz und Tettau a měli spolu dceru, 
hraběnku Georginu (Georgina "Gina" Norberta Johana 
Františka Antonie Marie Rafaela von 
Wilczek,  *24.  10.  1921 Štýrský Hradec, †18. 10. 1989 
Grabs). Tato se 7. 3. 1943  po sňatku s knížetem Františkem 
Josefem II. z  Lichtenštejnska stala kněžnou „Ginou“(její 
výsost Sněžná princezna z  Lichtenštejnska). Měli spolu 5 
dětí. Nejstarší syn Hans Adam II. (Johannes Adam 
Ferdinand Alois Josef  Maria Marko d'Aviano Pius von und 
zu Liechtenstein,  *14.  2.  1945 Curych) je v  současnosti 
knížetem Lichtenštejnska, vévodou opavským a krnovským.

Zkráceně tedy, uhlobaronu J. N. Wilczekovi, který koupil 
zdejší panství a 16. 5. 1918 s manželkou /Countess Emma 
Maria Emo Capodilista/ oslavili na dobroslavickém zámku 
diamantovou svatbu, se zde také narodil jeho vnuk, který 
byl zároveň dědečkem nynějšího vládnoucího knížete 
v  Lichtenštejnsku. Lichtenštejni v  současné době požadují 
v  ČR svůj obsazený majetek, který drží stát, nechtějí však 
vyvolávat nové pocity křivdy, a proto ze žalob vynechali vše, 
co dnes drží obce, kraje, univerzity, církve nebo soukromé 
osoby

(mimo jiné i  Lednicko-valtický areál, který vlastnili již ve 
14. století a který je od 7. 12. 1996 zapsán do Seznamu 
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Do 
tohoto překrásného stavu jej sami na konci 19. století 
přestavěli)

zpracoval Jaromír Holuša

Šlechtický rod Wilczeků - posledních majitelů dobroslavického panství
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Ostatní

O povinnosti čipovat psy se zasadila novela veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb. Ta vstoupí v platnost 1. ledna 2020 
a určuje, že musí být všichni psi na území ČR označeni 
mikročipem, jinak bude jejich očkování proti vzteklině 
bráno jako neplatné.

Očkování proti vzteklině a mikročip má v  rámci zákona 
spojitost. V  roce 2020 bude možné naočkovat psa na 
vzteklinu, i když nebude mít mikročip, ale pokud kontrola, 
kterou může provést Státní veterinární správa, zjistí, že pes 
není čipovaný, na očkování proti vzteklině se bude nahlížet 
jako na neplatné, přestože bylo zvíře očkováno a vše má 
zaznamenané v očkovacím průkazu.

Mikročip slouží pouze jako nosič informací. Lze však díky 
němu identifikovat psa a zjistit, komu patří, pokud je 
registrován. Takto zaevidované zvíře má větší šanci vrátit se 
ke svému majiteli, popř. lze zjistit, komu zvíře patří 
v  případě nálezu nebo odcizení anebo identifikační údaje 
majitele, který jej opustil. Snáze se také přijde na to, kdo je 
zodpovědný za škodu, kterou mohl pes případně způsobit.

Aplikovat mikročip 
zvířeti mohou 
veterinární lékaři za 
předpokladu, že jsou 
oprávněni konat 
veterinární léčbu a 
preventivní činnost. 
Dále také musejí být 
registrování u Komory 
veterinárních lékařů 
ČR.

Státní veterinární správa na svém webu uvádí, že se 
pořizovací cena čipu pro psa pohybuje v  rozmezí 120 až 
450  Kč v  závislosti na typu. K  sumě si ale ještě musíte 
připočítat veterinární poplatek za aplikaci, ta se liší na 
základě ceníků veterinářů

Existuje několik typů registrů pro čipovaná zvířata a jejich 
majitele. Nejpoužívanější je u nás Národní registr majitelů 
zvířat. I když musíte psa očipovat, novela neukládá žádnou 

povinnost mikročip registrovat. Pokud psa načipujete, ale 
nic nezadáte do registru, pokutu sice při případné kontrole 
platit nebudete, ale čip z  hlediska výše zmíněných výhod, 
jako je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí svůj 
význam.

V  Národním registru majitelů zvířat je registrace pro 
mikročipy Datamars  s  českým národním kódem zdarma, 
čip se v  evidenci objeví do 7 pracovních dnů. Pro čipy 
ostatních typů je zde poplatek 198 Kč. Expresní registrace 
do 24 hodin vyjde na 455  Kč, odeslání identifikačního 
průkazu zvířete doporučeným dopisem pak na 65 Kč.

Zákon se prozatím vztahuje pouze na psy. Takto označeni 
však nemusí být ti, kteří mají čitelné tetování, které bylo 
provedeno před 3. červencem 2011. Štěňata bude nutné 
načipovat nejpozději před prvním očkováním vztekliny, 
tedy zpravidla do 6 měsíců věku.

Pokud bude při kontrole zjištěno, že pes není řádně 
označen mikročipem, může vám být jako majiteli udělena 
pokuta ve správním řízení až 20 000 Kč. Zákon se na něj 
totiž bude dívat stejně, jako kdyby neměl platné očkování 
proti vzteklině.

Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2020
	 30. 5.	 8 – 11 hod.	 TD za hasičárnou
	 10. 10.	 12 – 15 hod.	 TD za hasičárnou

Čipování psůŠlechtický rod Wilczeků - posledních majitelů dobroslavického panství
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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:	 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Středa:	 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

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

Otevírací doba
TEMPO Dobroslavice
pondělí	 6:30 – 10:30
	 13:30 – 16:30

úterý	 6:30 – 12:00

středa	 6:30 – 10:30
	 13:30 – 16:30

čtvrtek	 6:30 – 12:00

pátek	 6:30 – 10:30
	 13:30 – 16:30

sobota	 7:00 – 11:00

Ozvěny Dobroslavického 
kosení

Dostal se nám do rukou krásný 
pozdrav od spřátelených kosáků - 
Marka Hedvigiho a Andrey Bérešové, 
kteří se účastnili 8. ročníku Dobro‐
slavicého kosení.

Co dodat? Snad jen, že doufáme že se 
jim povede dorazit na jubilejní desátý 
ročník, který proběhne již příští rok.

Kosení zdar!

Strana 10www.dobroslavice.cz
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Ostatní

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

Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. 
Buďme odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily 
mrazy!

Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu je 
kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se 
zaměřit také na to, 
jak zajistit před 
mrazem domovní 
vodoměr, aby 
nedošlo k  jeho 
poškození. Tím, že 
tyto záležitosti 
nepodceníme, se 
vyhneme 
nepříjemným 
situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí 
nepříjemný dopad také na naši peněženku.

Co je nutné  s  ohledem na zabezpečení vodoměrů 
podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané 
zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve 
venkovní  šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé 
uzavření tak, aby nedocházelo k  neúměrnému 
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a 
vodoměr nacházejí v  hloubce, kde mohou zmrznout, je 
potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné 
například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale 
skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti 
SmVaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy 
nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní 
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější 
tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý 
vzduch pronikat k  vodoměru například sklepním oknem. 
Teplota v  daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat 
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné 
obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které 
nejsou v  průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, 
kde dojde k  nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, 
dojde k  jeho poničení, ale důsledky v  podobě vytopeného 
prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí,“ říká Bouda.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když 
se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru 
rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou 
pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah 
většinou vede k  tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je 
nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru 
vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje 
Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají 
negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK 
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve 
výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají 
za jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od 
aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času 
potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba 
o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní 

přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena 
takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako 
minimální krytí potrubí jeden metr, ve  zpevněných 
plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde 
místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým 
krytím (například přechody vodních toků) nebo 
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s.

Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry před poškozením!
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Okénko Věry Práškové
Vanoce

Vanoce mam rada, su to fajne svatky. Enem že ja se ich 
dycky čims pokažim. Loni už to němohlo byč horši. Trošku 
sem tam bilancovala, no a katastrofa. Cukrove bylo na 
hranici jedne a nějedle a kaper na uhli. Do kredenca mam 
vypalenu ďuru od svičky, to jak sem svičila za zemřele. Za to 
mohly ty hromske stare svičky kere sem při ukluzaňu našla. 
Ešče na nich bylo napisane "Pozor obal je hořlavy". Mi to 
ale bylo luto ich vyhodič a tak to dopadlo. Na stromek sem 
se data nove světla kere mi o chvilu buchly a zrazu se začalo 
ze stromku kuřič. Ščesčí bylo, že sem nikdi něodešla a 
hnedkaj sem to zlikvidovala. Možno že by sem mohla aj 
vyhořeč. Misku ze šalatem sem vtym fofru postavila do 
dřezu a pusčila vodu. Ešče že chodim na večeřu ku děckam. 
Ali i  tak, dycky se beru šalat a rybu svoje. Tuž by sem tam 
nešla s holyma rukama, vzala sem se mineralku a posoleny 
chleba. To sem neměla robič bo sem mušela s pravdu ven. 
A  včil mi povizče na co se mam letos vubec češič? 
Pochybuju že by to šlo ku lepšimu, spišej naopak.

Blahopřání
Hodně zdraví a životní pohody 
přejeme jubilantům, kteří oslavili 
své narozeniny.

Říjen
Kopecká Hedvika
Dufková Anna
Michalisková Anna
Bisová Ludmila
Lesová Ivanka

Listopad
Rudolfová Dagmar
Pirkl Jan
Knittlová Eliška

Prosinec
Hájek Karel

Vánoční luštění - najdete cestu od kořene 
až k hvězdě na vrcholu stromu?

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 březnu 2020

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 29. 2. 2020
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Dobroslavický občasník připravuje
redakce ve složení:
Milan Šťastný, Jan Sýkora
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku


