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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
skončil nám nouzový stav z důvodu koronavirové infekce
a celá Česká republika se vrací k normálu. Zažili jsme
domácí izolaci, zavření škol, učení se doma s dětmi, práci
home ofﬁce, nemožnost sportování na sportovištích a
setkávání se, nošení roušek a rukavic, povinné rozestupy
mezi lidmi, zavřené restaurace a zrušení všech hromadných
akcí. Celý svět čelil zcela nové situaci.
Nyní se rozvolňují vládní opatření a také naše obec začíná
naplno fungovat. Po setrvalém, ale omezeném provozu za
zpřísněných hygienických podmínek, je opět obecní úřad
otevřen, 25. května byl den dobrovolného nástupu dětí do
mateřské a základní školy. Obecní akce se rozběhnou po
letních prázdninách. Dobroslavickým dětem jsme chtěli
zpříjemnit to, že byly dlouhou dobu doma bez školy,
kamarádů a výletů, proto ke Dni dětí dostaly od naší obce
dobrotku (nanuk nebo čokoládu) a od ﬁrmy Tempo balíček.
Vše bylo v pátek 29. května k vyzvednutí v místní prodejně.
V této prodejně máme nyní novou paní vedoucí, která má
za úkol ji znovu nastartovat. Jak se to daří se můžete osobně
přesvědčit nákupem v naší prodejně a zajistit tak její
podporu. Tím, že se udrží určitá míra tržeb, má prodejna
v Dobroslavicích naději, že nezanikne. Pro nás, občany
Dobroslavic, to znamená, že nám zůstane obchod dostupný
a nebudeme muset jezdit za nákupy do vzdálenějších míst.
Mnoho z nás využilo nouzový stav
k úklidu domácností, sklepů, půd,
garáží, což se projevilo na množství
odpadu nejen v Dobroslavicích, ale
i v blízké Ostravě. Firma OZO tento
stav komentovala, že odpadu bylo
jako o Vánocích. Proto jsme posílali
upozornění
prostřednictvím
Mobilního rozhlasu a nyní Vás ještě
žádáme, abyste nepokládali odpad
vedle kontejnerů, vzali si odpad
domů a počkali, až bude kontejner
vyprázdněn. Dále v textu naleznete
dny vývozu jednotlivých kontejnerů.
Firma OZO nemá povinnost odvážet odpad, který je mimo
kontejnery. Dále Vás žádáme, abyste umělohmotný odpad
co nejvíce pomačkali a také papír složili případně rozstříhali
na jednotlivé kusy, které jsou skladné, tak se do kontejnerů
vejde větší množství vytříděného odpadu.
Nouzový

stav

a

dostatek

www.dobroslavice.cz

volného

času

přinesl

Dobroslavicím díky panu Jiřímu Klapetkovi také nádherné
nové
výletní
zastavení,
kde
je
vybudovaná
studánka s posezením (viz dále v textu). Tímto bych chtěla
moc poděkovat za iniciativu, dobrovolnictví a za
vynaložené soukromé ﬁnance a práci panu Klapetkovi a je‐
ho pomocníkům. Díky nim máme v Dobroslavicích další cíl
našich procházek s místem na osvěžení a odpočinek.
V polovině června se začne s opravou místní komunikace

na ulici Spartakiádní od křižovatky ulice Na Svobodě
směrem dolů k ulici Na Výsluní. Veřejnou zakázku získala
ve výběrovém řízení ﬁrma Václav Michalík, s.r.o. za
nabídkovou cenu 1 872 992,- Kč bez DPH. Rekonstrukce
kanalizace na ulici U Lesa bude probíhat od června do
konce prosince tohoto roku realizační ﬁrmou Staspo,
spol. s.r.o. Od září 2020 se rozběhne velká investiční akce
Sanace Hlučínského jezera, která se týká opravy hrází,
břehů, výstavby lávky a mostu přes řeku Opavu. Informace
o harmonogramu prací a různých omezení Vám budeme
sdělovat aktuálně.
Soutěž Vesnice roku vyhlašovaná Ministerstvem pro
místní rozvoj a Spolkem pro obnovu venkova, o které jsem
se Vám zmiňovala v minulém vydání Občasníku, byla
v letošním roce zrušena. Rozhodnutí o přihlášení naší obce
do této soutěže bude na programu v nadcházejícím roce.
V nouzovém stavu jsme zjistili, že máme velký náskok a
výhodu v informovanosti občanů během krizového stavu
prostřednictvím Mobilního rozhlasu před jinými městy a
obcemi. Proto vyzývám Ty z Vás, kteří ještě nevyužívají
tuto naši službu, aby kontaktovali paní referentku, která
provede zaregistrování do systému.
Přeji Vám krásné prožití letních měsíců a ať jste všichni
zdraví!
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Sport
Fotbal
Letos nám jarní sezóna bohužel kvůli koronaviru vůbec
nezačala a proto bych vás rád informoval o podzimní části
sezóny.
Muži začali sezónu v III.třídě sk.A- ONDRÁŠOVKA
18. srpna remízou 2:2 s Darkovičkami "B". Dále přišla
vysoká výhra s Hatí "B" 9:0 po zbytku sezony naši muži
ještě několikrát vyhráli,ale také prohráli.
Podzimní část sezóny muži zakončili 16. listopadu ve
Štěpánkovicích výhrou 3:4. Celkově se tak umístili se
ziskem 16 bodů a skóre 30:37 na osmém místě tabulky ze
čtrnácti týmu.
Nejlepším střelcem v týmu Dobroslavic se stal Tomáš
Pučan s osmi góly.

Starší žáci začali sezónu
v 1+7 sk.A - AVAPO realitní
kancelář 5. září výhrou
v
Bohuslavicích
0:4.
Následně přišla prohra ve
Strahovicích 5:1. Dále jsme
třikrát zvítězili a dařilo se
nám hlavně v Píšti, kde jsme
domácí tým porazili 27:0 a
kde se blýsknul náš útočník
Ondřej Sleczka dvanácti
góly. Podzimní část sezóny
jsme
zakončili
domácí
remízou
1:1
se
Šilheřovicemi.
Celkově se žáci umístili se ziskem 13 bodů a skórem
44:14 na čtvrtém místě z osmi týmů.
Nejlepším střelcem Dobroslavic, ale i celé naší soutěže se
stal Ondřej Sleczka se sedmnácti góly, což je pro náš oddíl
velká chlouba a Ondrovi moc gratulujeme.
Žáci ještě také stihli zimní soustředění, které se konalo
v březnu ve Sportcentru ve Smilovicích, kde byli ubytováni.

Muži ještě stihli zimní soustředění, které se v únoru
konalo v Háji ve Slezsku na fotbalovém hřišti, kde měli
k dispozici ubytování, vedlejší travnaté hřiště a vnitřní halu.

www.dobroslavice.cz

Bylo jim k dispozici travnaté hřiště, vnitřní sportovní hala
a krásná příroda vybízející k běhu.
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Za TJ Sokol Dobroslavice Martin Hrubý

Kulturní a společenské dění
Studánka u hájovny
Věděli jste, že v lese u hájovny byla studna? Obyvatelé
hájovny do ní chodili dlouhá léta pro vodu, Hedvika
Kopecká a Františka Hrbáčová vzpomínají, že v ní byla
dobrá pitná voda. V 60. letech se k hájovně natáhl
vodovod. Studna se více než 50 let nepoužívala, zapadala
listím a zaneslo ji bahno.
Myšlenkou
obnovit
tento
zdroj vody jsme
se zabývali už
delší
dobu.
6.
března
letošního roku
jsme se do toho
pustili a studnu
i její okolí začali čistit. 15. března byla v Česku vyhlášena
karanténa, a i když pomocných rukou ze zákona ubylo,
práce dále pokračovaly. Ze studny jsme vyvedli trubkový
vývod, aby nedocházelo ke znečištění při nabírání vody. Ve
studni jsme opravili kamennou vyzdívku, obnovili boudu a
opěrné zdi. Výtok vody jsme zpevnili kameny, zbudovali
jsme lavičku, stojan na kola a okolí studny esteticky upravili.

Na
přiložených
fotograﬁích
můžete vidět
průběh
rekonstrukce
i
její
výsledek.
Děkujeme
všem, kdo jakkoli přispěli - darovali kámen, dřevo, krytinu
střechy, nebo pomáhali s realizací: Jiří Osmančík starší, Jan
Sýkora mladší, Ludmila Bisová, Věra Chodníčková,
Čestmír Holuša, Václav Klapetek, Karel Struhala, Zdeněk
Klapetek mladší, Filip Havlík a Jan Tvarůžka.

A už 20. května jsme si
mohli sednout na lavičku,
rozhlédnout se a potěšit se
pohledem na hotové dílo.
S velkým očekáváním jsme
odnesli vodu ze studánky na
rozbor. Bohužel chemický a
biologický
rozbor
vody
ukázal, že voda zatím není
pitná. Velký vliv má vyústění
obecní
kanalizace
pod
hájenkou.
Testy
vody
zopakujeme za 2 roky po
zprovoznění čističky.
I když záměr na dobrou
vodu zatím nevyšel, vzniklo
kolem studánky malebné
místo, kam stojí za to občas
zajít, sednout si, zaposlouchat
se do zvuků vody a kochat se přírodou.
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Jiří Klapetek

Dění v obci
Exhumace ostatků německého vojáka
Všichni ví, že se o naši obec v II. Světové válce těžce
bojovalo. Mnozí ale nevědí, že se na našem katastru stále
nacházejí ostatky ruských i německých vojáků. Jen v roce
2019, 74 let po válce, byly u nás exhumovány ostatky dvou
vojáků - jednoho německého a jednoho ruského.
Na loňském Pochodu kolem Dobroslavic nás do této
problematiky zasvětila skupina nadšenců, hledačů artefaktů
ukrytých v zemi, pánové Michal Hofmaister, Petr Kožený a
David
Galija.
Pomocí
detektorů kovů hledají na
místech
bojů
kovové
předměty a při tom často
najdou i kosterní pozůstatky.
Společně jsme se dohodli, že
k dalšímu vyzvednutí ostatků
budou přizváni i zástupci
obce Dobroslavice.
23. 4. 2020 proběhla
exhumace
pozůstatků
německého vojáka na poli
u Dobroslavic. Podle jasných
pravidel a pod vedením
archeologů. Z přiložených
fotograﬁí je zřejmé, že
taková
exhumace
je
„událost“.
Provádělo
ji
několik
archeologu
ze

Slezského zemského muzea v Opavě v čele s paní
ředitelkou Mgr. Janou Horákovou a archeologem PhDr.
Jiřím
Juchelkou.
Vyzvednutí ostatků
trvalo asi 8 hodin.
Vedle
kosterních
pozůstatků se našla
také
identiﬁkační
známka s čitelným
číslem
(totožnost
vojáka
půjde
dohledat), medaile
za zranění, knoﬂíky,
násada na fajfku,
části opasku, náboje a kulometný pás. Z obrázku je zřejmé,
že nejzachovalejší jsou vojákovy boty, které byly asi 30 cm
pod povrchem. Pluh při orbě musel jezdit těsně nad nimi.
Při pohledu na tyto lidské ostatky, člověka jen tak hozeného
do mělké díry po bombě, si uvědomíme jak nelidská je
válka.
Je
to
smutný
a
poučný
pohled.
Na podzim letošního roku je ještě naplánováno vyzvednutí
ostatků ruského vojáka.
Pozn.: Místa záměrně blíže nespeciﬁkujeme, abychom
nedali vodítko divokým hledačům, kteří nerespektují
pravidla a jdou jenom po zisku.
Jiří Klapetek

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.
pokračování na další straně...

www.dobroslavice.cz
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Okénko do historie
Wilczekův hrad KREUZENSTEIN
„Hrad Kamenného kříže“
Stejně tak, jako rod Giannini výhodným sňatkem vyženil
a poté zdědil dobroslavické panství (Karel Antonín hrabě
Giannini zdědil v r. 1714 po své třetí manželce /Marie
Sibylle von Holstein-Sonderburg (*12. 4. 1650, † 1714)
panství Dobroslavice, které jí patřilo po jejím prvním
manželovi
Ferdinandovi
Oktaviánovi
Bruntálském
z Vrbna), také rod Wilczeků (Jindřich Vilém Wilczek se
oženil v r. 1698 s Marií Charlottou, hraběnkou ze Saint
Hilaire) vyženil tehdy již
zříceninu hradu. Nyní je to však
krásný, pohádkově romantický
hrad Kreuzenstein, který je
dodnes jejich rodovým panstvím.
(http://www.kreuzenstein.com/)
Při osvobozovacích bojích
v dubnu 1945 byl dobroslavický
zámek bombardován a zničen,
panství o rozloze 886,32 ha bylo
šlechtickému rodu Wilczeků
zkonﬁskováno (první pozemková
reforma 1927 a Benešovy
dekrety) s veškerým majetkem
v České republice (6150,65 ha /
z toho 3409,96 ha zemědělské
půdy, 2312 ha lesů 190,06 ha rybníků), přesto mu dodnes
zůstalo v Dolním Rakousku severně od Dunaje na návrší
Rohrwald nad městysem Leobendorf kousek od Vídně
krásné rodové sídlo, hrad Kreuzenstein.
Z Dobroslavic je to asi 300 km (48.3791342N,
16.3090853E).
Původní hrad Kreuzenstein z 12. století přešel za
Přemysla Otakara II. v roku 1278 do vlastnictví
Habsburků. Od 18. století je ve vlastnictví hraběcího rodu
Wilczeků.

hraběcí kapli, v jejíž hrobce je po své smrti roku 1739
pochován. Nad jeho náhrobkem se tyčí jeho busta
v nadživotní velikosti s pamětní deskou a nápisem: „Zde
leží hříšník, kaple této zakladatel, kdysi nejjasnější a
vynikající pán, pan Jindřich Vilém, svaté říše římské vlády
hrabě Wilczek, svobodný pán z Dobré Zemnice a Hlučína,
pán panství Klimkovice, Ostravy, Kreuzensteinu, Petrovic,
Ráje atd. Svatého císařství římského katolického
Veličenstva tajný rada, člen válečné rady, komoří, generál,
polní maršálek jednoho
pěšího pluku velitel,
velitel pevnosti Hlohova
a veškerého slezského
vojska hlavní velitel.
Zemřel 1739“.
Uhlobaron
Jan
Nepomuk
Wilczek
nechal zámek v létech
1874 - 1906
velmi
nákladně přestavět a
pod zámeckou kaplí
zhotovil
rovněž
rodinnou hrobku, ve
které je sám pochován (†
27. 1. 1922). Na hradě
ﬁlmaři natáčeli několik
ﬁlmů (1972 / Baron Blood, 1993 / Tři mušketýři, 2008 /
Hon na čarodějnice aj.) či hudební DVD skupiny
Gregorian/2006).
Na hradě dnes sídlí muzeum s rozsáhlými uměleckými
sbírkami J.N.Wilczeka. Stále však vypadá jako hrad
v hrdinných příbězích statečného rytíře Ivanhoea (román
Waltera Scotta z r. 1819), který se proháněl taky v tomto
období na Britských ostrovech.
zpracoval Jaromír Holuša

Jindřich Vilém Wilczek nechává při zámku vystavět

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.
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Ostatní
Zpráva kulturní komise
Konečně opatření v souvislostí s epidemií koronaviru
polevily a tak i naše kulturní komise může zahájit svou
přerušenou činnost. Dovolte abych Vás v krátkosti
seznámil s plánem kulturních akcí, které chceme uskutečnit
do konce roku 2020 po nucené přestávce vzhledem
k epidemií koronaviru.
• 19. 9. 2020 14 - 16.00 hod. Drakiáda (Lysý vrch)
• 10. 10. 2020 16 - 22.00 hod. Posezení u vína a cimbálu
II. ročník
• 24. 10. 2020 15 - 22.00 hod. Den seniorů
• 27. 10. 2020 v 17.30 hod. Kladení věnců, lampiónový
průvod, uspávání broučků
• 5. 12. 2020 14 - 20.00 hod. Vánoční výstava, besídka
žáků ZŠ, vyhodnocení soutěže "Dobroslavické oko"
Mimo výše uvedené akce se uskuteční také beseda
"Postřehy odjinud - Egypt" a bude zde hostovat divadlo
z Háje ve Slezsku. Termíny akcí se mohou operativně

upravit dle stávající situace. O změnách budete včas
informováni. Na výše uvedené akce Vás srdečně zve
kulturní komise. Doufám, že koronavirus bude na hlavu
poražen a nám nic nebude bránit se shromažďovat.
Ať jsme všichni zdraví, to Vám za kulturní komisi
přeje Bc. Bochňák Pavel.

Vývoz kontejnerů na sklo, plasty a papír
kontejnery

stanoviště kontejnerů na plasty

• sklo - vyváží se poslední týden v měsíci ( 1x měsíc přelom měsíce )
• plasty - 1x týdně - úterý, 2x týdně - úterý a sobota
• papír - 1x týdně ve čtvrtek odpoledne

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

• 1x týdně - stanoviště: křižovatka Na Svobodě-Na
Nové, Na Výsluní, křižovatka Osvobození-Zauličí,
parkoviště u KD, Na Rybárně
• 2x týdně - stanoviště: u obchodu-Družstevní,
křižovatka U Lesa-Na Nové, u hřiště-Přerovská,
křižovatka Na Svobodě-U Břízek, u školy - Osvobození

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
Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén! Vyhnete se sousedským sporům
Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt
vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava.
Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným
problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné
vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit
pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do
bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se
negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu
každoročně výrazně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze
studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda
je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní
riziko.Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila
cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky
je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka
služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských
společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu
i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března
epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta
při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních
pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již
jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě
rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo
bezkontaktní způsob platby.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních
bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli
zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit
obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět
bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou
profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne
větší množství odběratelů v lokalitě napouštět
prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho
chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém
zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody
v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal
vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí.
Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody.
To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou
být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. Nepříjemným
situacím lze předejít dodržováním několika základních
pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně

několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes
noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé
nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se
nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou
mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a
předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském
roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více
než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto
službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a
autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle
parame
trů
bazénu.
Linka je
bezplat
ná a je
v provo
zu
v praco
vní dny
od půl
osmé
ráno do
osmi
hodin
večer. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od
nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu
poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti
deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí
bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve
specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání
vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře
společnosti Vodotech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou
hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat
i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě
vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky
k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má
za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti Vodotech Pavla Veselá.
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Okénko Věry Práškové
Kozel zahradnikem.
Zahrádku mam malučku tajak když pluvně. Ni
taku zašviněnu ale opravdu malu. Co však na ni
němože chybeč su kobzole. Každy rok sadim tři eš
štyry řadečky. Bo co vam budu povědač, něni nd
nove kobzole ze zahradky. Tuž i letos sem se do
teho dala. Venku to vypadalo že co něviděč začne
pršeč. To mušim stuhnuč, aspoň mi to dešč hnedkaj
fajně pozaliva. Zašla sem do sklepa zjištič kolik tam
tych kobzoli vlastně mam. Fajň to mi vyjdě tak štyry
řadky. Nasypala sem se ich do kybla eš to
něsmykam s kyšňu. Nakopala sem řadky, pohnojila
a hnedkaj sem to navalkovala eš to potem němušim
ohrnovač. Robota mi šla od ruky, tuž sem se za to
pochvalila. Šla sem se umyč pazury, ale jak sem
přišla ku dveřam zrazu se o mě pokušal infarkt.
U dveři stal kybel s kobzolama. Tuž co ja sem to
vlastně nasadila? Všecky řadky sem znova
rozkopala, vypadalo to jak po divoke švini. Něbylo
tam nic, enem hlina a hnuj. Pravim se, tuž ty stary
debile, tobě už v tej pale dozajista hrabe. O chvilu

sem začala nanovo, ale včilej už aj s kobzolama.
Bylo to na poslední minutu, bo zrazu začalo pršeč.
Pro istotu chodim včil kontrolovač aj zahonky eli
tam co rostě. Něsem se ista eli sem tam coš vubec
našila. Tak to dopadně jak urobiče kozla
zahradnikem. Rozhodla sem se že co něvideč
zahradku zrušim. Ušetřim tak čas a hlavně nervy.
Ale co budu povědač, už ju rušim tak dest roku a
furt je funkčni.

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

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 září 2020
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2020
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Květen
Klapetek Zdeněk
Prášková Věra
Červen
Kolek Jiří

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

