DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je tady nový rok 2020 a začal nezvykle. Zima, jakou jsme
ještě nezažili. Žádný sníh, 15 stupňové teploty, sněženky
začátkem února, vichřice a rozšíření koronavirové infekce v
České republice.

číslo 1/2020
jaro

SmVaK a.s. pokračuje ve své velké investiční akci v naší
obci. Letos se to bude týkat výstavby čističky odpadních vod
na konci ulice Osvobození v místě pod bývalým lyžařským

Právě v tomto roce začátkem února Hlučínsko oslavilo
100 let od připojení k nově vzniklému Československu.
V Hlučíně probíhaly velké oslavy doprovázené slavnostním
Sněmem obcí Hlučínska a Mezinárodní
odbornou
konferencí. Záznam z těchto slavnostních akcí naleznete na
odkazu hlucinsko.tv.
A na čem nyní v Dobroslavicích pracujeme? Je
vyhotovená projektová dokumentace na celkovou
rekonstrukci hasičské zbrojnice (viz ilustrační foto 1) se
stavebním povolením. Budeme opět žádat Ministerstvo
vnitra o dotaci na realizaci této rekonstrukce. Dotováno by
bylo 50 % uznatelných nákladů.

vlekem. V naší kompetenci je oprava kanalizace na ulici
U Lesa, která je ve vlastnictví obce Dobroslavice.
Společnost SmVaK zaﬁnancuje postavení přečerpávací
stanice. Tímto způsobem bude i tato část Dobroslavic
napojena na kanalizační řád a budoucí čističku odpadních
vod.

Během února byla podaná žádost o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu víceúčelového
hřiště u základní školy v Dobroslavicích pro venkovní výuku
tělesné výchovy. Získáním dotace by bylo dotováno 70 %
celkových nákladů.
Nyní již víme, že jsme byli úspěšní při podání žádosti
o dotaci na revitalizaci zámeckého parku, z dotace bude
pokryto 70 % uznatelných nákladů. Pokud půjde vše podle
plánu, tak revitalizace parku by začínala v srpnu
2020 s podzimní výsadbou nových stromů a osázením
půdorysu zámku živým plotem z tisů. Tak vznikne nádvoří,
které bude vydlážděno. Na nádvoří budou instalovány
lavičky pro chvíle odpočinku, kdy si budeme moci užít
krásných výhledů do parku (viz ilustrační foto 2).

www.dobroslavice.cz

Zastupitelé na březnovém zasedání rozhodnou, zda se
naše obec zapojí do soutěže Vesnice roku. Tato soutěž je
vyhlášená Ministerstvem pro místní rozvoj a Spolkem pro
obnovu venkova. O dalším průběhu budete informováni.
Jsem ráda, že jsou pozitivní ohlasy na novou službu
Mobilního rozhlasu pro občany. Pokud ještě zdarma
nedostáváte informace z obce na Váš e-mail, tak stačí
oslovit paní referentku a ta Vám s registrací této služby
pomůže.
Přeji nám všem, ať svým ohleduplným přístupem, tím, že
plníme nařízení vlády, zvládneme koronavirovou pandemii.
Pokud se ocitnete v nouzi, kontaktujte obecní úřad.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Sport
Vánoční turnaj ve stolním tenise „Dobroslavice Open 2019“
Stalo se již tradicí, že mezi vánočními svátky a Silvestrem
pořádá oddíl stolního tenisu turnaj ve dvouhře
„DOBROSLAVICE OPEN 2019“. Letošní ročník se
uskutečnil ve společenském sále Kulturního domu
v Dobroslavicích dne 27. 12. 2019. Zúčastnilo se 15 mužů,
bohužel ani jedna žena, čímž turnaj utrpěl minimálně na
kráse! Turnaj se uskutečnil pod patronací místostarosty
Ing.
Miroslava
Svidera,
aktivního účastníka turnaje. 15
účastníků bylo rozlosováno do
čtyř skupin, ve kterých se hrálo
systémem každý s každým a
sehrálo celkem 21 zápasů. Podle
umístění ve skupinách byli pak
jednotliví hráči nasazeni do
speciálního hracího plánu „pavouka“, který umožňoval
určit konečné pořadí od 1. až
do 15. místa. Jako už po
několikáté
turnajem
bez
porážky prošel a tím zvítězil dobroslavický Vítězslav Sedlák.
Jako druhý skončil Jiří Zavadil a na třetím místě se pak
umístil Lukáš Neuwirt. Celkové pořadí všech hráčů je
patrné z přiloženého hracího plánu. Pikantní na tom
turnaji bylo, že 2x proti sobě hráli nejmladší 13-ti letý
účastník Sebastián Břežný s nejstarším Františkem
Dušákem, věkový rozdíl 60 let a v obou zápasech, jak ve
skupině, tak i v "boji" o páté místo zvítězilo mládí.
Nesporným zklamáním je umístění dobroslavických
stolně tenisových matadorů Antonína Palkoviče a Karla

Hájka, jejich 12. resp. 13. místo je daleko za jejich
možnostmi.
Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak
po stránce sportovní, tak i společenské, o čemž svědčí i fakt,
že všichni účastníci přislíbili účast na velikonočním turnaji
2020.
Ing. František Dušák
člen tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Vánoční kuželky 2019
Sportovní komise i v letošním roce za
ﬁnanční
podpory
obce
Dobroslavice
organizovala již tradiční soutěž v kuželkách.
Vzhledem ke zkušenostem s malou účastí
občanů na sportovních akcích byly kategorie
určeny až na místě podle hráčů, kterým se
podařilo najít i v předvánočním období čas
na sportování a fajn posezení. Děkuji
Martinovi
Třečákovi
za
bezvadnou
organizaci a kolektivu Pizzerii Kuželna
Dobroslavice
za
přípravu
dobrého
občerstvení.
Tuto akci plánujeme zachovat a tak věřím,
že se k nám v dalším ročníku přidáte!
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9. místo Holuša Víťa
Sedlák Víťa
10. místo Svider Miroslav
Zavadil Jiří
Neuwirth Lukáš 11. místo Choceňský Derek
12. místo Palkovič Antonín
Břečka David
Brežný Sebastián 13. místo Hájek Karel
Dušák František 14. místo Plura Jiří
Grománek Dalibor 15. místo Štefek Zdeněk
Šťastný Jiří

Sport
Bruslení v Buly Aréně
S ohledem na to, že mnohým z Vás chyběla akce předchozí
sportovní komise, rozhodli jsme se letos tradici bruslení
v BULY ARENE v Kravařích obnovit. Pronájem kluziště

uhradila pro podporu sportu občanů obec Dobroslavice a
konala se v období jarních prázdnin okresu Opava. Akci
pro Vás zase za rok rádi zopakujeme.

Vesnické olympijské hry 2020
Lyžováním vstoupily Dobroslavice do 25. ročníku
vesnických sportovních her. Už po prvním kole si mezi
dalšími 11 obcemi vedeme lépe než loni. Loni jsme po
slalomu startovali z posledního místa, letos už jako desátí se
třemi body do celkové tabulky. Soutěž proběhla v ne příliš
zimním počasí za deště, blesků a sněžení 19. 2. na Vaňkáči.
Obec reprezentovali Jan Osmančík, Petr Knittel, Jan Marek
a Kristýna Hošťáková. Děkuji jim za skvělé nasazení!
Porazili Polanku nad Odrou a Jistebník a na Olbramice
chyběly 3 body.

Díky za perfektní organizaci kolegům ze sportovní komise
Jakubu Kleknerovi a Barboře Konštacké. Pokud budete mít
zájem také reprezentovat Dobroslavice nebo jakékoliv
dotazy ptejte se na e-mailu nebo třeba osobně.

Sportovní hry pokračují plaváním 7. 3. dopoledne na
Sareze v Porubě. Budeme rádi když se přijdete podívat a
fandit našim sportovcům, kteří už teď trénují a za to také
velké díky. Dále pokračujeme 4. 4. badmintonem v Plesné.
Najde se mezi vámi šikovný hráč nebo hráčka badmintonu?
Pište, prosím, na pavlina.peknicova@seznam.cz, stále ještě
nemáme celý čtyřčlenný tým. Stačí mít trvalý pobyt v obci.
Všechny disciplíny ještě nemají svůj přesný termín a
místo, konkrétní přehled Vám přineseme v dalším čísle
občasníku. Dobroslavice opět budou organizovat závod
v běhu s termínem 24. 5. Jsem potěšena, že se všem u nás
líbilo a organizace naší disciplíny byla kladně hodnocena.
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Za sportovní komisi Pavlína Pěknicová

Životní prostředí
… Óda na jogurt…
Nebojte,..nebudu se rozepisovat, jak a proč je zdravé za‐
řadit do jídelníčku tuto pochutinu ,nebo který je na trhu
nejlepší a proč. Z podstaty svých článků se zaměřím na
jejich obaly…
Jak určitě víte,
obaly jogurtů jsou
rozličné.
Jogurty
můžeme
koupit
v
plastovém
obalu s hliníkovým
víčkem, v plastové
obalu s plastovým
víčkem, v plastovém
obalu s víčkem z pokoveného plastu či pokoveného papíru,
v obalu ala nápojový karton (Tetra Pak), ve skle apod. Při
separaci odpadu je vždy důležité roztřídit si na správné
hromádky. Pokud si nejste jistí – výrobce vám na obalu
dává nápovědu, byť v často zapeklitých zkratkách. Pojďme
se na vybrané z nich podívat.
Plasty
jsou
popisovány
těmito
zkratkami
a
kombinací s číslem (číslice obecně doprovází označení všech
obalů a upřesňuje materiál, objevuje se u nebo v symbolu
trojúhelníku z šipek):
• PET 1 = Polyethylen tereftalát
• HDPE 2(nebo též PE-HD ) =
Vysokohustotní polyetylén (mikroten)
• PVC 3 = polyvinylchlorid
• LDPE 4 (nebo též PE-LD) =
Nízkohustotní polyetylén
• PP 5 = Polypropylén
• PS 6 = Polystyren
• 7 - 19 ostatní druhy plastů
Do popelnice na plasty patří: fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od
jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního
zboží, plastové CD obaly (nikoliv CD samotné), polystyrén
(velké kusy ideálně rozkouskovat).
Nápojové kartony jsou popisovány těmito zkratkami:

• C/PAP 81 = kombinovaný
obal papír a lepenka / plast
• C/PAP/ALU (nebo také C/
PAP 82) = kombinovaný
obal papír a lepenka / hliník
(znáte jako obaly na koření,
polévky,aj.)
• C/PP 90 = kombinovaný obal plast / hliník
Identiﬁkační kód se skládá z písmen C, vyjadřujícího, že
se jedná o obal z kombinovaného materiálu. Za lomenou
čarou je uveden písmenný identiﬁkační kód, jehož
zastoupení (vyjádřeno plošnou hmotností) ve složení
převládá
Příklad označení vrstveného materiálu papír/
polypropylén neboli označení pro nápojový
karton.
Pozor – většina kombinovaných obalů nepatří
do tříděného odpadu, ale do odpadu směsného
komunálního!!! Výjimku tvoří již zmíněné
nápojové kartony... Obecně je třeba si zjistit vždy
u konkrétního odvozce odpadu na jeho
nádobách, co všechno lze do nádoby hodit...
U nás v Dobroslavicích můžeme do žlutého kontejneru
házet právě i nápojové kartony a drobné kovové obaly
(např. plechovky od nápojů, plechovky od potravin apod.).
Od
roku
2015
dostaly města a obce
za
úkol
umožnit
obyvatelům
třídění
kovů, mezi které
spadá i hliník. Zatím
se
důsledně
nedodržuje,
ale
pomalu se začínají
objevovat speciální nádoby či sběrná místa, kam je možné
vytříděné plechovky, víčka od jogurtů nebo obaly od
čokolád a sýrů přinést.
Krásné jaro a pevné zdraví v této náročné době Vám přeji.

• C/PAP = Kombinace papíru a dalšího materiálu
např. plast
• C/PAP/ALU = Kombinace papíru a hliníku
• C/PE = Kombinace papíru a dalšího materiálu
Do popelnice na nápojové kartony patří: Tetra-pak,
krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout,
aby nezabraly tolik místa.

www.dobroslavice.cz

Chytáky pro tříditele: Označení C

Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Zdroje a zajímavé odkazy:
ekolist.cz
jaktridit.cz
www.dripatka.cz/ﬁles/recyklacni%20znacky.pdf
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Kulturní a společenské dění
Vítání občánků
29. února 2020 obec Dobroslavice připravila tradiční akci
„Vítání občánků“ v zasedací místnosti Obecního úřadu,
kde byly přivítány děti narozené v roce 2019.
•
•
•
•

Marek Janík
Tomáš Krejčí
Adriana Restelová
František Kremer

Děti byly zapsány do Pamětní knihy a paní starostka je
přijala do svazku obce.
Přejeme jim krásný a šťastný domov v naší obci plný
zdraví, štěstí a radosti.
Za kulturní a sociální komisi Bianka Klapuchová

Kulturní akce uplynulého období
Dne 8. 2. 2020 se v sále kulturního domu
v Dobroslavicích uskutečnilo vystoupení členů Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě; Přítomní si vyslechli
zábavný program, který byl prokládán melodiemi a
zpěvem. Vystoupení umělců se všem moc líbilo, kdy
obecenstvo je odměnilo bouřlivým potleskem.
Dne 29. 2. 2020 se konal 1. ročník Dobroslavického
masopustu, kdy v ulicích obce za zpěvu, troubení a jiného
hlášení se konal rej masek. Těch se sešlo kolem 30. Masky

hostili kolemjdoucí koláčky, gořalkou a klobáskami. Cestou
navštívili několik sousedů včetně starostky obce. Všude byly
masky pohoštěny a hospodyně si zatancovaly s medvědem.
Průvod masek byl ukončen v sále kulturního domu, kde byli
všichni přítomni pohoštěni domácími jitrnicemi a
napečenými koláčky. Za rok se jistě opět sejdeme na ma‐
sopustním veselí.
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Za kulturní komisi Bc. Bochňák Pavel.

Dění v obci
Vánoční besídka pro rodiče
MÁMY A TÁTOVÉ, ZPÍVEJTE S NÁMI,
NASTÁVÁ OPĚT TEN KOUZELNÝ ČAS…
těmito slovy děti první třídy přivítaly své rodiče na
vánoční besídce, která už se po letech stala tradicí prvňáčků
a vždy navodí příjemnou atmosféru v předvánočním čase.
A letos tomu nebylo jinak! Společně s dětmi jsme připravili
vánoční dobrotu, do které jsme přimíchali básničky,
písničky, tanec, výrobu dárečku a pohádku O jedličce. Ta
nám připomněla, jak je přátelství v našem životě vzácným
darem a že nejen o Vánocích je důležité, abychom mysleli
na druhé. Společný čas jsme pak zakončili písní, „Těšíme se
na Ježíška“, kterou si zazpívaly nejen děti, ale i rodiče.
Všem účinkujícím děkuji za odvahu a věřím, že pod
vánočním stromečkem objevili nejedno překvapení.
Mgr. Kateřina Vlčková, učitelka 1. třídy

Předvánoční návštěva v lese
Letošní zima nás překvapila svou
nečekaně teplou tváří. Nechtěli jsme však
porušit naši tradici a vydali se
proto s druháky jako každoročně přilepšit
lesním zvířátkům do krmelce. Tam už nás
čekal, i se svými psy, pan Rajský, předseda
MS Děhylov a vysvětlil dětem, jak se
v lese chovat a o zvířata se starat. Ty
přinesly obilí, jablíčka, mrkev, řepu,

kaštany, suché pečivo, zelí, přidali jsme
voňavé seno a bylo hotovo. Celý výlet
jsme zakončili hraním her v terénu a
procházkou po lese.
žáci 2. třídy ZŠ Děhylov
Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy

Motýlí louka a krmítko v parku
Motýlí louku máme v parku od
jara 2018. V prvních měsících se i
díky suchu zdálo, že se pokus
nezdařil, semínka se však nakonec
probrala a výsledek překonal
očekávání. Až do podzimu louka
pěkně
kvetla
a
stala
se
vyhledávaným místem k zastavení.
V následujícím roce 2019 už její druhová pestrost nebyla
zdaleka tak výrazná, hodně kytek se nedokázalo vysemenit
nebo bylo zahlušeno původní trávou, která začala vše
prorůstat. Druhý rok byl tedy mírným zklamáním, ale je to
pro nás zkušenost. V letošním roce máme od obce povolení
k obnovení louky. Opět to bude bez chemie a tentokrát s

www.dobroslavice.cz

českým semenem z projektu Plantanaturalis. Louka bude
založena v týdnu mezi 18. a 25. dubna a to formou
řízených individuálních brigád.
Krmítko v parku má za sebou také svou druhou sezónu.
Původní zavěšení na ocelových lancích bylo sice elegantní,
ale některé lidi i vítr to svádělo k rozhoupávání. Krmítko je
teď tedy na pevné noze. Semínka jsme do krmítka
doplňovali nejen my, ale často i lidé, kteří parkem chodívají,
začeš jim i jménem ptáčků děkujeme. V letních měsících
nahradíme krmítko ptačím pítkem. To slouží nejen k pití,
ale také ke koupání a vodu v něm bude potřeba měnit a
čistit. S tím nám můžete taky pomoct.
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Za spolek Dobro-vize Václav Klapetek

Okénko do historie
Georgina von Wilczek
Dcera dobroslavického rodáka kněžnou
Mezi významné osobnosti,
které kdy měly k Dobroslavicím
nějakou vazbu, patří i její výsost
princezna z Lichtenštejnska,
zvaná Gina. Její rodné jméno je
Georgina Norberta Johana
Františka
Antonie
Marie
Rafaela
von
Wilczek,
(* 24. 10. 1921 Štýrský Hradec,
† 18. 10. 1989 Grabs). Otec
Ferdinand Johann Maria Josef
Wilhelm von Wilczek se narodil
na zámku v Dobroslavicích dne
28. 5. 1893. S manželkou,
hraběnkou Norbentine Kinsky von Wchinitz und Tettau
(* 8. 12. 1888, † 26. 4. 1923) vychovali jednu dceru, která se
stala po sňatku (7. 3. 1943) s knížetem Františkem
Josefem II. z Lichtenštejnska kněžnou „Ginou“
v Lichtenštejnském knížectví. Z tohoto manželství vzešlo
5 dětí, z nichž nejstarší syn 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 (oženil
se s Marií, ženou z rodu Kinských, stejně jako jeho děd,
dobroslavický rodák).

i na mincích různých hodnot. Bystu s manželem můžete
vidět v zahradě ve Vaduzu. Zemřela po
dlouhém
onemocnění
rakovinou
18. října 1989 v nemocnici ve
švýcarském Grabsu. Její manžel zemřel
o pouhých 26 dní poté tamtéž. Oba
byli pochováni v rodinné hrobce ve
vaduzké katedrále sv. Floriana.
Rovněž její matka „Nora“ z rodu
Kinských (měla 2 bratry a 5 starších
sester) byla hodně energická. Stala se první dostihovou
jezdkyní v Rakousku-Uhersku. Vládla mnoha jazyky –
česky, německy, francouzsky, italsky, anglicky, maďarsky,
chorvatsky, polsky, rumunsky, rusky, turecky a některými
dialekty kurdštiny. (Její bratr Zdenko Radslav Kinský byl
signatář prohlášení české šlechty zdůrazňující věrnost
Československé republice po Mnichovu 1938). Za I. sv.
války se vydala ve svých 27 létech s Červeným křížem na
frontu do Ruska, kde se stala ošetřovatelkou v zajateckých
táborech. Setkala se s matkou cara Mikuláše II. Marií
Fjodorovnou a v Rusku pobývala i v revolučním roce 1917.
Zemřela v r. 1923 ve vítkovické porodnici při porodu
druhého dítěte, takže dcera Gina od dvou let vyrůstala bez
maminky a žila jen s otcem, dobroslavickým rodákem,
hrabětem Ferdinandem Maria von Wilczek.
zpracoval Jaromír Holuša

Kněžna „Gina“ 30. 4. 1945 založila Lichtenštejnský
červený kříž a v letech 1945 - 1984 byla jeho předsedkyní.
Zasadila se o zavedení volebního práva pro ženy
v Lichtenštejnsku.
S manželem byli členy rytířského Řádu Božího hrobu. Její
podobizna byla mnohokrát zobrazena na pošt. známkách

Okénko klubu seniorů
Chtěli bychom podat informace všem občanům
Dobroslavic o činnosti a průběhu dění KLUBU.
Zvolili jsme si novou předsedkyni p. Dorotu
Hegerovou a to jednohlasně , která se jí od ledna 2020
ujala s velkou zodpovědností. Rozvrh schůzek je
vyvěšen ve skříňce u obchodu - změna je ze středy na
čtvrtek a to vždy co 14 dní v 16 hodin v KD
Dobroslavic.
Dne 14. 1. jsme se zúčastnili velmi zajímavé a
poučné přednášky - Kanárské ostrovy, která se
uskutečnila na Zámku v Hlučíně. Přednášel pan
Mgr. Arnold Dudek , který nám přislíbil zájezd a jako
průvodce dne 18. 6. 2020 pro nás uspořádá zájezd

Krnovsko - Polsko. Podrobnější informace sdělím na
vývěsku. Zveme všechny občany, kteří mají rádi
poznávací zájezdy a chtějí se jich zúčastnit, volat na
tel. 739 401 271 p. Hegerová.
V únoru oslavila naše členka a kamarádka
A. Sýkorová životní jubileum. Oslava se vydařila a za
zpěvu jsme se loučili. Máme toho v plánu mnoho a
rádi bychom mezi sebe přivítali občany, kteří nechtějí
lenošit, ale aktivně žít.
Všechny Vás zdraví
předsedkyně KLUBU SENIORŮ Dorota Hegerová
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Hospodaření obce - příjmy

Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2020
30. 5.
10. 10.

www.dobroslavice.cz

8 – 11 hod.
12 – 15 hod.
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TD za hasičárnou
TD za hasičárnou

Hospodaření obce - výdaje
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Ostatní
Poplatek za psa
Poplatek v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2020
Poplatek činí za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,-Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu nebo poživatel sirotčího 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 – 12.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.
Platbu je možné provést i bezhotovostně na účet Obce Dobroslavice, č. ú.
381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi
díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a
zapojení dobrovolných koledníků částkou 2 502
547 Kč. Prostředky sbírky využije Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu
služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice,
lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky byl díky
štědrosti dárců a aktivitě dobrovolných koledníků, kteří
vyrazili s přáním pokoje štěstí a zdraví v novém roce
k obyvatelům Ostravy, okolních měst a obcí mimořádně
úspěšný a výnos sbírky překročil částku shromážděnou
v roce 2019 o více než čtvrt miliónu.
„Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové
sbírky ve výši 325 331 Kč na vybavení chráněných dílen

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

pro zlepšení pracovních podmínek osob se
zdravotním postižením. V chráněných dílnách
zaměstnáváme více než padesát lidí s různými
druhy zdravotního postižení – smyslová (sluch,
zrak, řeč), tělesná (např. pohybového ústrojí), ale
také
lidi
s
duševním
onemocněním
nebo s kombinovaným postižením,“ sděluje Josef Stoklasa,
ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují
především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů
nemohou pracovat v běžném provozu a uplatňují se
v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v regionu
jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním po‐
stižením.
V naší obci se letos vybralo celkem 35 834 Kč.
Všem dárcům srdečně děkujeme...

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

Omezená otevírací
doba
TEMPO Dobroslavice

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

pondělí

6:30 – 13:30

Jana Sobčáková
tel.: 596 753 496

úterý

6:30 – 12:30

středa

6:30 – 14:30

podatelna, pokladna, evidence
obyvatel, informace

čtvrtek

6:30 – 12:30

pátek

6:30 – 14:30

Jarmila Holušová
tel.: 596 753 496

sobota

6:30 – 11:00
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Ostatní
Zbytky hodování nepatří do kanalizace! Buďme odpovědní
Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren
odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a
předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě
nepatří. SmVaK Ostrava vyzývají při adventních,
vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách
k odpovědnému chování. To zamezí tomu, aby bylo
poškozováno potrubí a další zařízení v kanalizační síti,
zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické problémy
při odvádění a čištění odpadních vod. Množství
nepatřičných látek přitékajících kanalizací do čistíren se
dlouhodobě nesnižuje.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika
k evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad
tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta
nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace
vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do
odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky,
které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení
vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou
o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a
nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný
materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku
v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla.
Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická
reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a
oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají.
Některá města v našem regionu jsou navíc v tomto ohledu
velmi odpovědná a pomáhají problém řešit instalací
kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále
recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK
Ostrava Jan Tlolka.
Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné
předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do
kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby,
jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie,
které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli
plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla.
„Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a
díky
dostatečnému
přísunu
stravy
se
mohou
nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během
plošných deratizací a na podzim při ohniskových
deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“
vysvětluje Tlolka.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných
léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se
dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování
čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a
částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou
dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz
zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a
předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují
technické problémy a proces odkanalizování a čištění
odpadních vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad
na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za
odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží
k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již
v jakémkoliv skupenství. To, že tomuto problému
přikládáme velký význam, dokládá mimo jiné to, že nová
verze našeho vzdělávacího programu pro školy o významu
vody pro člověka a životní prostředí s názvem Planeta
Oxidan se koncentruje na problematiku odpadních vod a
nakládání s odpady. Tímto způsobem působíme na
uvažování dětí v nejvyšších třídách základních škol a
v prvních ročnících víceletých gymnázií. Děti můžou být
v tomto ohledu příkladem svým rodičům, kteří této
problematice například nevěnují dostatečnou pozornost,“
vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.

Co do kanalizace nepatří?
• Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při
dalších domácích pracích;
• Pevné předměty
• Zbytky potravin (biologický odpad);
• Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do
uší…);
• Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla,
oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
• Léky (patří zpět do lékárny)

Kam s odpadem?
• Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr
• Léky – lékárna
• Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner
(odnést přelitý do plastové lahve)
• Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš),
kompost, kontejner na biologický odpad
• Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš)
• Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové
pumpy
• Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé
obchody s elektronikou a domácími potřebami
• Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný
dvůr
• Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
• Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr
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Omalovánka pro děti

Blahopřání
Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří oslavili
své narozeniny.
Leden
Palkovičová Anna
Třečák Alfréd
Křížková Marie
Únor
Dosedlová Vlasta
Greif Radomil
Sýkorová Anežka
Cholevová Danuška

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

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 2020
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2020
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Březen
Vláčilová Anna
Wrlík Ladislav
Štrajt Jiří

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

