
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

nastal podzim a my se nacházíme v situaci, kdy podruhé 
platí vládní opatření na zmírnění šíření koronavirové 
infekce. Děti a studenti se opět učili či učí z  domu, jsou 
omezené sociální kontakty, uzavřené některé obchody, 
služby, restaurace, sportoviště, platí večerní zákaz vycházení. 
Doufám, že každý z Vás si využil čas, který se nám vyskytl 
díky výjimečnému stavu, pro sebe, například pro vykonání 
toho, na co jindy nemáme čas, na delší pobyt v přírodě, na 
otužování aj.

A  co se v  obci událo za 
poslední dva měsíce? Opět 
nás zastihly silné a vytrvalé 
deště. Pršelo od 11. října
a 14. října došlo ke 
zvýšení  povodňového 
stupně na řece Opavě
a voda ze slepého ramene 
řeky a z  kopců zaplavila 
pozemky v  chatové oblasti 
Rybárna. Uvažovalo se 
i  o  možné evakuaci lidí. 
Naštěstí se situace zklidnila 
a k  evakuaci nedošlo. 
Dobroslavická JSDH 
zasahovala i  nyní v  této 

oblasti a čerpala vodu ze zatopených míst. Situace ale byla 
daleko horší v úseku mezi štěrkovnami, kde byla na několik 
dní uzavřena cesta mezi Hájem ve Slezsku a Dolním 
Benešovem a mezi Hlučínem a Děhylovem.

V říjnu probíhaly volby do Krajského zastupitelstva a do 
Senátu. Výsledky a zajímavosti z voleb si můžete přečíst na 
dalších stránkách našeho Občasníku. Na hřišti se dokončila 
rekonstrukce schodů do šaten pro fotbalisty, nyní finišuje 
oprava chodníku v  jejich okolí. V  areálu dobroslavické 
základní školy byla provedena demolice staré hospodářské 
budovy, kterou jako své cvičení provedl Hasičský záchranný 
sbor České republiky v Hlučíně. Demolice proběhla během 
dvou dnů v  říjnu  s  vysokou mírou profesionality. Díky 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem byly naší obci 
ušetřeny nemalé finanční prostředky.

Koncem roku společnost SmVaK plánuje zkušební 
provoz čističky odpadních vod, o  kterém byli občané 

informováni dopisem  s  postupem napojení se na 
kanalizační síť a zrušením žump, septiků a domácích 
čističek. Do dopisu byl přiložen tiskopis Ohlášení stavby
a předvyplněný vzor tohoto tiskopisu. Dle vzoru je potřeba 
tento tiskopis vyplnit a zaslat společně se schématem 
napojení na stavební úřad Městského úřadu Hlučín. 
Realizaci mají majitelé nemovitostí ve své režii, určitě se 
bude odvíjet až od příznivého počasí pro výkopové práce. 
Pokud budete chtít poradit, obraťte se na Ing.  Kamila 
Bočka, tel. 553  616  665, kamil.bocek@smvak.cz ze 
společnosti SmVaK. Pokud nemáte firmu, která by Vám 
připojení zrealizovala, můžete kontaktovat Ing.  Radima 
Lukáše ze společnosti Arowanie Stav s.r.o., tel. 607 182 968. 
Obec jako investor dokončuje rekonstrukci kanalizace na 
ulici U  Lesa. Finální úpravy po stavebních úpravách 
přerušilo počasí, takže konečné doasfaltování povrchů bude 
probíhat v jarních měsících. 

Možná jste si již všimli, že byly přesunuty bludné balvany 
na jiné místo 
v  parku. Ve vy-
pracované projektové 
dokumentaci na revi-
talizaci parku se 
počítá se zrušením 
tzv. kruhu a  s  osáze-
ním půdorysu  zám-
ku tisy právě i  přes 
místo, kde se kruh 
nachází. Bludné bal-
vany jsou přemístěny 
do  blízkosti Kuželny a návštěvníci dětského hřiště si je 
mohou prohlédnout a využít ke svým hrám např. jako 
nalezené dobrosauří vejce. Na podzim byla vyhlášena 
celorepubliková soutěž o nejkrásnější alej. Přihlásili jsme do 
soutěže naši alej ke třem lipám. Soutěž můžete sledovat a 
také hlasovat na

https://www.alejroku.cz/2020/alej-k-lipam

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a jen to 
nejlepší do nového roku 2021.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 4/2020
zima

www.dobroslavice.cz



Zajímavostí je jistě skutečnost, že nejstarší aktivní volič 
v  obci se narodil v  prvním čtvrtletí minulého (dvacátého) 
století (1924) (a přišel sám do volební místnosti odvolit)

a nejmladší aktivní volič zase v  prvním čtvrtletí tohoto/
dvacátého prvního/ století (2002).

Jaromír Holuša

ČOV Dobroslavice

Zhruba 93 milionů korun investovala 
společnost SmVaK Ostrava do 
komplexního odvádění a čištění 
odpadních vod v obci nad Hlučínským 
jezerem (Štěrkovnou)

Ostrava, 29. 11. 2020 – Do zkušebního provozu byla 
uvedena čistírna odpadních vod vybudovaná v  uplynulých 
dvou letech  s  kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. 
Komplexní modernizací a částečnou dostavbou prošla také 
jednotná kanalizační síť, která byla vybudována před 
šedesáti lety, v  některých lokalitách dokonce ještě dříve. 
Díky tomu může odpovídajícím způsobem likvidovat 
odpadní vody zhruba 70  % nemovitostí v  obci, které byly 
doposud napojeny na čtyři kanalizační výusti bez 
následného čištění. To bylo zajišťováno individuálně 
žumpami nebo septiky.

„Odvádění odpadních vod z  jednotlivých částí obce je 
řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným 
spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění 
odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. Odtud 
jsou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do 
čistírny odpadních vod. Realizované technické řešení se 
snažilo v  maximální možné míře využít stávající jednotné 
kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení 
majitelů jednotlivých nemovitostí stavební činností,“ říká 
ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Kanalizaci v  některých částech obce byla již tak 
poškozena, že bylo nezbytné tyto úseky komplexně 
rekonstruovat, což si vyžádalo větší stavební zásahy. 
Kanalizační síť byla také doplněna o  nové 
úseky  s  odlehčovacími komorami. Technicky nevyhovující
a zastaralé revizní šachty byly nahrazeny novými. „V části 
ulic Přerovská, U  břízek a Na Výsluní byla vybudována 
nová splašková kanalizace. Aby bylo možné zajistit 
vzhledem k  nepříznivým spádovým podmínkám odvádění 
odpadních vod z celé obce do nové čistírny odpadních vod, 
byly během stavby vybudovány tři nové kanalizační čerpací 
stanice,“ vysvětluje Tlolka.

Celkem si rekonstrukcí nebo dostavbou prošlo 1572 
metrů gravitační kanalizační sítě a 531 metrů výtlaků.

Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla 
vybudována v jihozápadní části obce. V místech zakončení 
stávající kanalizace výustními objekty byly vybudovány tři 
odlehčovací komory. Čistírna byla vyprojekto-
vána  s  dostatečnou kapacitou, aby se na ní mohly 
připojovat další domácnosti.

„V  uplynulých týdnech jsme spustili do zkušebního 
provozu novou čistírnu odpadních vod v  Doubravě na 
Karvinsku, kde do té doby zhruba 500 obyvatel odvádělo 
odpadní vody předčištěné žumpami a septiky do 
kanalizačních výustí. Čistírnu a související kanalizační 

pokračování na další straně ...
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Dění v obci

Děti místní mateřské školy a žáci z 3. i  4. třídy základní 
školy se v září a říjnu 2020 účastnili vzdělávacího programu 
Pověsti našeho regionu. Projekt je zastřešen obcí a využívá 
grantovou podporu SKIP – Svazu knihovníků
a informačního pracovníků. Cílem je zvýšení povědomí 
o zdejší knihovně a jejím knižním fondu. 

Program probíhal jak v samotné knihovně, tak v kapli, což 
je dáno prostorovými limity knihovny. Lektorem byl Milan 
Šťastný. Děti absolvovaly jak tvůrčí dílny, tak dramatická 
čtení s divadelními prvky.

Irena Šťastná

Alej k Lipám

Vážená paní starostko, vážení členové 

spolku Dobro vize,

z  celého srdce vám chci poděkovat za 

nápad a realizace Aleje k lipám!

Dnes jsem poprvé navštívila tuto alej a 

byla jsem nadšená z místa, které jste vybrali 

a také mě velmi dojaly tabulky, které 

u  každého stromu najdeme, prostě 

NÁDHERA!

Dobroslavicemi často projíždím po hlavní 

silnici a vždy mě potěší park a budova 

obecního úřadu, která je velmi vkusná a 

vždy se na ni ráda dívám!

 Děkuji vám, za tyto krásy života a přeji 

vám v obci mnoho tak úžasných lidí!

S pozdravem
Jana Lokaiová

Naše Alej k  lipám je letos zapojena do soutěže Alej roku 
2020. Můžete ji podpořit svým hlasem, a to až do 7. ledna 2021.

Děkujeme!

Pověsti našeho regionu

infrastrukturu za 32 milionů korun jsme navíc 
vyprojektovali tak, že má dostatečnou rezervu pro napojení 
dalších domácností v  případě, že by došlo v  lokalitě ke 
stavebnímu rozvoji.

V  případě Dobroslavic ležících nad atraktivní a 
navštěvovanou lokalitou Hlučínského jezera, které teď 
mimo jiné prochází dlouho očekávanou a plánovanou 
miliardovou sanací, jsme investovali dokonce ještě třikrát 
více než v Doubravě. Je to náš příspěvek pro zvýšení kvality 
života lidí v  obou lokalitách, stejně jako důkaz 

odpovědného přístupu k  životnímu prostředí, přičemž 
ohledy na jeho úroveň jsou pro nás při každodenní činnosti 
zásadní. Tyto stavby jsme financovali z vlastních zdrojů bez 
jakýchkoliv dotačních prostředků. I  to je třeba zmínit jako 
poznámku do často neracionální a populistické debaty 
o  výši vodného a stočného v  naší zemi a údajně 
neodpovědných vodárenských společnostech, které se honí 
za ziskem a nestarají se odpovídajícím způsobem 
o  infrastrukturu. Tyto stavby jsou jasnou ukázkou toho, že 
tato kritika nemusí být oprávněná,“ říká generální ředitel 
SMVaK Ostrava Anatol Pšenička.
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Vánoce. Pro většinu z  nás tak důležitá tradice, skoro až 
rituál,… Teplo domova, rodina, dárky, cukroví, vánoční 
dekorace, stromeček, světlo ( a světýlka). Pro mnohé ale 
také stres z  nákupů, finanční zátěž, náročné přípravy
a organizace … žel pro přírodu v mnoha ohledech ( ne-li ve 
všem) pouze zátěž. Všichni tušíme, že všechen ten 
„přepych“ na konci roku a jisté plýtvání má svou daň na 
kvalitě životního prostředí. Pokud budeme ochotni malinko 
slevit třeba i z rodinných zvyků či snad lehce ignorovat, co 
se prý má dělat a co teď zrovna frčí,.. můžeme mít vše 
krásné, na co jsme zvyklí, navíc  s  pocitem, že jsme něco 
udělali i pro přírodu a  naši planetu. Je řada možností, jak 
pořídit i  zabalit dárky ekologicky, vyrobit recy-dekorace, 
které nedrancují přírodu a ještě šetří naše finanční úspory.

Jak na to? Tak třeba…
• Vyrobte si originální dekorace, přání a ozdoby z  toho, 

co máte doma a na zahradě (nebo v přírodě)
• Na nákupy choďte s vlastními taškami a obaly
• Množství dárků volte přiměřené a promyšlené (všichni 

jsme přeci někdy dostali ty zbytečné páry ponožek

a hrnečky se Santou, které jsme zastrčili hluboko do 
skříňky), podpořte při nakupování regionální výrobce

• Darujte dobrý skutek místo hmotného dárku - 
čas s rodinou či přáteli, společný výlet, výpomoc (např. 
v  podobě poukazu na hlídání dětí, umytí oken…
zkrátka tím, čím můžeme být druhým užiteční)

• Darujte své výrobky -  malovaný obraz, upletenou šálu, 
ušitou tašku, sušené houby, marmelády 
( dárky  s příběhem a od srdce i více potěší – je v nich 
váš čas a energie)

• Nestyďte se darovat již použitou věc – přečtenou knihu, 
přebytečné drobnosti z  domácnosti, nepoužívanou 
hračku, nenošený svetr, …

• Balte dárky do recy-obalů, látkových pytlíků 
(opakované použití), raději recyklovaný papír než ten 
bělený s jedovatým potiskem…

• Nepřehánějte to  s  jídlem (množství), jezte ze svých 
zásob a vařte z lokálních surovin dle receptů pro zimní 
období. Domluvte se s rodinou, kdo co donese, sdílejte 
přípravy na společné hodování

Životní prostředí

… zelené (eko) Vánoce …

 
Přeji Vám všem klidné, radostné, teplé a  voňavé Vánoce, 

plné zdraví a nezapomenutelných chvil. Navzdory všem 
omezením, které tato doba přináší se mějte prostě tak, jak 
jste si konec roku vždycky vysnili. A na viděnou příští rok

… a díky závěrem…
Velké díky patří všem (byť nás dospělých bylo jako prstů 

na jedné ruce), kteří i v době tvrdých státních omezení našli 
čas na úklid naší obce, ... ale i těm z vás, kteří se k zemi pro 
cizí odpad shýbají pravidelně.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová 

... obrazová inspirace
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Dění v obci

V  říjnu 2020 se uskutečnil víkendový turistický výlet do 
Jeseníků. Organizován byl Šárkou Kolkovou a Irenou 
Šťastnou, dopravu autobusem finančně podpořil TJ Sokol 
Dobroslavice. Ubytování bylo zajištěno v  hotelu na 
Červenohorském sedle.

Z obce se vyjíždělo již v pátek odpoledne. Na sobotu byly 
připraveny tři varianty celodenních túr dle obtížnosti. 
Nejzdatnější skupina doputovala přes vrcholy Keprník
a Vozku až na Šerák. Jiní vyrazili ze sedla na chatu 
Švýcárna. V  neděli se celá skupina přesunula do Karlovy 
Studánky. Zde zamířili turisté na vodopády Bílé Opavy a 
část z  nich také do chaty Barborka a následně zpět. Celý 
výlet se vydařil. Velké ocenění zaslouží nejen zdatné děti, 
ale rovněž výkonní senioři, kteří se nezalekli treků o délkách 
18 či 14 kilometrů.

Irena Šťastná

Výlet do Jeseníků pro občany Dobroslavic

Advent je časem zklidnění a příprav na vánoční svátky, 
ale také dobou DOBROčinnosti. Žijeme na místě, které 
slovo DOBRO obsahuje ve svém názvu a současně vyzývá 
k jeho oslavě !

Srdečně Vás proto zve‐
me, aby jste se v  tomto 
období vydali stezkou do 
okolní přírody, ke ko‐
řenům, kamenům a naší 
podstatě. Ke zdroji a živo‐
tadárné vodě, která je 
v  DOBROslavicích příto‐
mná ze všech stran.

Procházka začíná na 
křižovatce ulic Na Svobo‐
dě a Chatová v  břízkách, 
kde je umístěn nejen 
krásný přírodní Betlém, 
ale také schránka na do‐

pisy pro Ježíška. Stezku najdete za prvním oranžovým do‐
mem u  lesa, odbočíte–li doprava. Pojďte se projít 
kouzelným lesem až ke studánce u Hájovny. Vedle příběhu 
studny, našeho pramene tam objevíte nově přístřešek s pro‐

storem pro zasta‐
vení a radost. 
Můžete jí udělat 
sobě stejně tak jako 
druhým...
Určitě Vás tam ně‐
co osloví a napad‐
ne!

Na čtvrtou ad‐
ventní neděli 
20. 12. od 17 do 19 
hodin stezku osvětlíme. Můžeme se tam společně potkat a 
v souladu z názvem naší obce oslavit DOBRO!

Děkuji s vděčností Jirkovi a Václavu Klapetkovým, že mě 
oslovili a do svého týmu strážců vody i  spolupráce při 
oživování kouzelných míst v okolí DOBROslavic přizvali.

Od 115 Břízek v sobotu 5.12. 2020 všem krásný Advent 
přeje

Lucie Houthoofdtová
celostní průvodkyně

autorka projektu Advent plný KŘÍDLENÍ 2006 – 2020 
zakladatelka KŘÍDLENÍ nadačního fondu 

Stezka ke kořenům a vodě
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Okénko do historie

V  loňském roce se v  ČR spotřebovalo rekordních 141 
litrů piva na jednoho Čecha, kdy tuzemské pivovary 
vyrobily závratných 21,3 milionů hektolitrů piva. I  na 
katastru naší obce bylo obnoveno 
vaření piva, nikoliv však tradičně 
u  zámku, který byl za II. světové 
války v  r. 1945 zničen, ale 
v  „Posezení U  Žáby“, kde Jan 
Hofferek již od loňska vaří pivo 
v  Císařském pivovaru Děhylov. 
(minipivovarů bylo v  ČR vloni 
provozováno 440).

Dle dochovaných informací se 
na dobroslavickém panství již od 
počátku 17. století vařilo v místním 
pivovaru dobré pivo. Protože se 
však majitelé panství často z různých příčin střídali (dědictví/
zadlužení a prodej), byl i  pivovar v  držení vždy nového 
pána. Dodnes je známo dle uděleného práva na vaření piva 
těchto 29 majitelů dobroslavického zámeckého pivovaru za 
bezmála 300 let vaření piva od r. 1607 až do jeho zrušení 
v r. 1902.

• Bartoloměj z Vrbna
• Kateřina Stošová z Kounic
• Jan Cikán ze Slupska
• Jan Jiří Cikán ze Slupska
• Karel Jindřich Cikán ze Slupska
• Václav Frydrych ze Slupska
• Stavové Opavští
• Gotfried z Logova
• Karel Mitrovský z Nemyšle
• Jiří Štěpán hrabě z Vrbna
• Ignác Gothart Meisingar z Grzymaly
• Karel Julius Sedlnický z Choltic
• Václav Albrecht hrabě z Vrbna
• Marie Eleonora Vrbnová, vévodkyně Šlézvicko-

Holštýnská
• Karel Antonín hrabě Gianini
• František Řehoř a Alexandr hrabě Gianini
• Alexandr hrabě Gianini
• Josef  hrabě Wegnerský
• Antonín hrabě Wegnerský
• Vilém z Richhofenu
• Jiří, princ Hesenský

• Emanuel z Bartensteinu
• Antoním Mitrovský hrabě z Nemyšle
• Pavel Czaderski
• Josef  Czaderski
• Jan Czaderski
• Anna Marie z Mőnnichu
• Marie hraběnka Blűcher z Wahlstattu
• Jan Nepomuk hrabě Wilczek
Někteří majitelé panství měli přiděleno právo na vaření 

piva i  v  jiných pivovarech, které taktéž byly součástí jejich 
majetku. Např. v  Hlučíně: v  17. st. Bartoloměj z  Vrbna, 
v 18. st. Karel Antonín a jeho syn František Řehoř, hrabata 
Gianini, v 19. st. Jan Czaderski a pod.

Vaření piva bylo dříve pouze výsadou králů a větších 
území. Od zavedení mílového práva však mohli začít vařit 
pivo i  v  jiných městech než královských. Vzniklo mnoho 
nových pivovarů, jejichž výroba se legalizovala. Výnos 
bavorského vévody Viléma IV. (zákon o  čistotě piva tzv. 
Reinheitsgebot) z  roku 1516 určoval základní suroviny pro 
výrobu piva – chmel, ječný slad a vodu. Později přibyly 
i kvasinky. 

Od 15. století patřilo panství s tvrzí 
(mlýnem a hájenkou) Bruntálským 
z Vrbna a Albrecht z Vrbna dal v roce 
1577 původní tvrz přestavět na 
renesanční zámek. Za majitele Jiřího 
Štěpána, hraběte z Vrbna (1671) však 
teprve došlo k  velkému rozvoji 
panství, kde byly kromě vaření 
svrchně kvašeného piva v  malém 
řemeslném pivovaru a nezbytného lihovaru rovněž zřízeny 
chmelnice, ovocný sad, zahradnictví a rybníky s rozsáhlým 
statkem. Pivo se nedistribuovalo. Pivovar byl navázaný na 
výrobu sladu a objem piva, který zásoboval jen místní 
lokalitu. 

Vaření a výrobu piva měl již ve středověkém pivovaru na 
starost stejně jako dnes sládek, neboli „pan starý“. Jako 
pomocník mu byl k  dispozici „pan podstarší“ zvaný též 
často „sekyra“, který dohlížel na dodržování všech příkazů 
vrchního sládka. Další z  pomocníků byli tovaryši, z  nichž 
nejmladší se nazýval „chlapeček“, nebo pivovarští chasníci 
zvaní „slaďáci“. Rozemletí sladu ve mlýně zajišťoval 
„šrotýř“. Mezi pomocné síly patřily ženy „sudomylky“, 
které měly na starosti mytí sudů, a báby „kvasničkářky“, 
které prodávaly po domech přebytečné kvasnice. Ve 
sladovně, která byla součástí pivovaru, byli tzv. „hvozdi“, 

Dobroslavické pivo

pokračování na další straně...
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nebo jinak také „čoudi“, kteří ve sladovně topili a sušili slad. 
Dalšími pracovníky ve sladovnách byli „vidrovníci“, kteří 
vidrovali slad, tzn. přehazovali dřevěnou lopatou v nízkých 
vrstvách klíčící slad. Všichni pracovníci pivovaru dostávali 
jako součást mzdy tzv. „deputátní pivo“. Tento zvyk byl 
u  nás zrušen až roku 1952 „dělnickou vládou“ jako 
přežitek. Některé pivovary se k tomuto zvyku opět vracejí.

V  tehdejším 
pivovaru jste 
se mohli 
připadat jako 
v  pohádce. 
Však taky 
mezi majiteli 
dobroslavické-
ho pivovaru se 

objevuje na začátku 19. století rovněž princ. Už pouhý 
výčet postav zní pohádkově: pan starý, pan sekyra, tovaryš 
chlapeček, slaďáci, pokoutvarci, humnokvasníci, sudomylky, 
báby kvasničkářky, hvozdi, čoudi a vidrovníci. Vydejte se 
tedy do říše pohádek, tradice, příjemného nápoje a dejte si 
své sváteční pivo.

Zajímavost:
Z pivovarského názvosloví nás může upoutat také pojem 

„hašpulant“ (pracovník manipulující se sudy při jejich 
plnění pivem). Hašpulantem byl v trutnovském pivovaru v r. 
1974 i pozdější prezident Václav Havel (film „Občan Havel 
přikuluje“), jehož 9. výročí úmrtí si v  těchto dnech 
připomeneme (5. 10. 1936 - 23. 12. 2011).

Jaromír Holuša

Drazí spoluobčané, bilance letošního roku na úseku 
kultury je bohužel vzhledem ke COVIDU-19 a následným 
opatřením nedobrá. Podařilo se nám pouze uskutečnit tyto 
akce:

• 8. 2. 2020 - Kulturní dům Dobroslavice, zde se usku-
tečnil komponovaný pořad "V  rodině velí a vládne 
muž". Zájem ze strany občanů o tuto akci byl a zajisté si 
každý odnesl pěkný kulturní zážitek.

• 29. 2. 2020 - jsme uspořádali "Dobroslavický Maso-
pust". Tato akce se povedla, pokud nám to situace 
dovolí, tak ji v příštím roce zopakujeme.

• 29. 2. 2020 - proběhla v  zasedací místnosti Obecního 
úřadu akce „Vítání občánků“, kde paní starostka přijala 
do svazku obce děti narozené v roce 2019 - Restelovou 
Adrianu, Janíka Marka, Krejčího Tomáše a Kremera 
Františka. Tyto děti byly zapsány do Pamětní knihy
a přejeme jim krásný a šťastný domov v naší obci.

• 12. 9. 2020 - jsme pro děti uspořádali drakiádu. Počasí 
nám přálo, ovšem  s  větrem to bylo slabší. Opekly se 
buřty a rozdaly se ceny za nejhezčího a nejlépe 
létajícího draka. Další naplánované akce se bohužel 
vzhledem k  vyhlášeným opatřením vlády nemohly 
konat a již se do konce letošního roku neuskuteční.

Fotografická soutěž "Dobroslavicke oko" proběhne, ale 

vyhodnocení soutěže a předání cen se uskuteční na 
obecním úřadě. Výherci budou včas vyrozuměni.

Doufáme, že v příštím roce bude pro pořádání kulturních 
akcí příznivější doba. Připravíme plán akcí a operativně 
budeme situaci řešit. Blíží se nám konec roku a nastává čas 
vánoční, doba pokoje, štěstí a lásky. Za kulturní komisi 
Vám přeji radostné prožití vánočních svátků a do roku 
2021 hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.

Za kulturní a sociální komisi Bc. Bochnak Pavel

Kulturní komise
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Páté bienále soutěže DOBROSLAVICKÉ OKO zná své 
vítěze. Porota hodnotila práce devíti fotografů a 
fotografek  s  trvalým bydlištěm v  Dobroslavicích, ve dvou 
kategoriích (Krajina a Reportáž)  s  celkovým počtem 32 
fotografií.

Pětičlenná porota se sešla 30. listopadu 2020 v prostorách 
společnosti Gradiva v Ostravě ve složení:

• Lukáš KABOŇ (od roku 2011 aktivně 
spolupracuje  s  Moravskoslezským Deníkem jako 
fotograf  a dlouhodobě také  s  mezinárodní 
zpravodajskou fotoagenturou Anadolu Agency. 
Zabodoval v  soutěži Sportovní fotografie, kterou 
každoročně vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR
a letos zvítězil v  kategorii Aktualita v  prestižní soutěži 
CZECH PRESS PHOTO)

• Vladimír PRYČEK (v  roce 2003 se stal spolupra-
covníkem Fotobanky ČTK a od roku 2018 působí 
v Ostravské redakci České tiskové kanceláře (ČTK) jako 
externí fotograf. Také úzce spolupracuje  s  Magazínem 
Patriot a Moravskoslezským Deníkem)

• Lukáš STON (profesionálně fotografuje od roku 2013, 
např. Masarykův okruh Brno, Czech Stunt Day
a externě spolupracuje  s  FC Baník Ostrava, 
Magazínem Patriot a Moravskoslezským deníkem)

• Petr SZNAPKA (spolumajitel fotografického
 grafického studia - společnosti Gradiva, od roku 2002 
spolupracuje jako externí fotograf s ČTK)

• Jiří ZERZOŇ (absolvent Lidové konzervatoře 

v  Ostravě, fotograf  na volné noze, 
spolupracuje  s  týdeníky, měsíčníky, firemními časopisy, 
reklamními a PR agenturami po celém území ČR).

Profesionální porota vybrala asi po dvou hodinách 
vítězné fotografie v obou kategoriích. V kategorii Reportáž 
zvítězil snímek "Masopust 2020" od Jaromíra Holuši. Na 
druhém místě pak skončila fotografie Zdeňky Chylové 
"Hraběnky" a třetí místo obsadil Miroslav Chyla se 
snímkem "Masopust". V  kategorii Krajina zvítězila 
fotografie  s  názvem "Pod mostem" od Evy Holušové. 
Tomuto snímku zároveň porota udělila i  hlavní cenu 
DOBROSLAVICKÉ OKO. Druhé místo pak obsadil záběr 
Radima Vajdy s názvem "Žně" a třetí místo získal Jaromír 
Holuša s fotografií "Bříza, strážkyně kruhu". 

Vítěznou fotografii a také všechny ostatní oceněné i další 
soutěžní snímky bude možno vidět na webových stránkách 
obce. Předání cen se uskuteční na obecním úřadě. Výherci 
budou včas vyrozuměni.

Závěrem je třeba poděkovat všem soutěžícím fotografkám 
a fotografům Simoně Exnerové, Jaromíru Holušovi, Evě 
Holušové, Jarmile Holušové, Miroslavu Chylovi, Zdeňce 
Chylové, Jiřímu Klapetkovi, Radimovi Vajdovi a Adrianě 
Vajdové, že našli odvahu a "šli se svou kůží na trh", dále 
profesionální porotě za nestranné a spravedlivé hodnocení 
a také členům Kulturní komise obce Dobroslavice a všem 
ostatním zúčastněným za přípravu a zorganizování této 
soutěže.

Jaroslav Ožana

Dobroslavické OKO

Vyhodnocení fotografické soutěže DOBROSLAVICKÉ OKO
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Dobroslavické OKO

Eva Holušová: Pod mostem
vítězná fotografie v kategorii Krajina

hlavní cena DOBROSLAVICKÉ OKO

Jaromír Holuša: Masopust
vítězná fotografie v kategorii Reportáž

Radim Vajda: Žně
druhé místo v kategorii Krajina

Jaromír Holuša: Bříza,
třetí místo v kategorii Krajina

Miroslav Chyla: Masopust
třetí místo v kategorii Reportáž

Zdeňka Chylová: Hraběnky
druhé místo v kategorii Reportáž
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Bohužel nám opět fotbalovou soutěž překazil koronavirus.

Zbytek podzimní soutěže by se měl dohrávat na jaře, 
pokud se už zbavíme Covidu - 19 a vláda rozvolní opatření.

Poslední zápas naši muži hráli 10.10. ve Štěpánkovicích , 
kde vyhráli 0:2. Nejlepšími střelci podzimu se za muže stali 
shodně se čtyřmi góly Jan Osmančík a Jakub Klekner.

Po neúplné tabulce se umístili na 11.místě s osmi body se 
skórem 16:24.

Naši žáci hráli svůj poslední zápas 3.10. v  Darkovicích, 
kde po velkém boji vyhráli 0:1. Utkání rozhodl Tomáš 
Hasala, který dal svůj první a velmi důležitý gól .

Nejlepším střelcem Dobroslavic za žáky a zároveň celé 
naší soutěže se stal Tomáš Ďurian  s  dvanácti góly  a za 
zmínku určitě stojí , že i  na druhé příčce se umístil žák 
Dobroslavic Jakub Jiřík s devíti góly.

Žáci se po neúplné tabulce umístili na třetím místě se 
skórem 33:11  s  třinácti body spolu  s  týmem z  Bolatic
a z Hatě.

Za celý rok bych rád poděkoval všem hráčům za 
předvedené výkony a trenérům za jejich obětavou práci ve 
volném čase.

Dále děkuji p.Jiřímu Klapetkovi a p.Jiřímu Osmančíkovi 
st. za to , že pro Sokol Dobroslavice vyřídili dotace 
z MŠMT a kraje , ze kterých si zvelebujeme zázemí , např. 
koupí nových sítí na brány, novou lajnovačkou atd.

Za celý fotbalový oddíl přeji všem krásné prožití 
vánočních svátků a do Nového roku 2021 hlavně zdraví .

Za TJ Sokol Dobroslavice

Martin Hrubý

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	 7:00 – 11:00

úterý	 7:00 – 11:00

středa	 7:00 – 11:00
	 13:00 – 16:30

čtvrtek	 7:00 – 11:00

pátek	 7:00 – 12:00
	 13:00 – 16:30

sobota	 7:00 – 10:30

Fotbal
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Ostatní

Vážení občané,

dovolujeme si vás oslovit v tomto čase adventním a dnešní 
nelehké době covidové pandemie s prosbou o zamyšlení se 
nad problematikou parkování v naší obci.

S  blížící se zimou se tato problematika stává stále 
aktuálnější. Nejen v naší obci je omezený počet parkovacích 
míst, přibylo mnohem více automobilů od dob minulých 
včetně  služebních aut. A  tu může nastat problém, kdy 
zaparkované automobily na veřejných komunikacích 
mohou blokovat průjezd integrovaného záchranného 
systému nebo techniky, která odklízí napadený sníh apod.

Dalším  problémem  je parkování mimo veřejné 
komunikace a oficiální parkovací místa, kdy vozidla stojí 
přímo na zelených prostranstvích. V podstatě takto dochází 
k přestupku.

Obecně:
Parkování v obci

Parkování na pozemcích obce obecně souvisí  s  právním 
charakterem daného pozemku, tj. zda příslušný pozemek je 
pozemní komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích.

1. obecní pozemek jako pozemní komunikace
Pokud daný pozemek spadá do kategorie místních 

komunikací či veřejně přístupných účelových komunikací, 
vztahuje se na něj zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na 
pozemních komunikacích a o  změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu). K záležitosti parkování vozidel 
na místních a účelových komunicacích. V dané souvislosti 

je třeba odkázat na  §  25 odst. 3 
zákona o silničním provozu:

Při stání musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy; při zastavení musí 
zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy.

Jestliže tedy po stání vozidla 
nezůstane na pozemní 
komunikaci, která je obou-
směrná dopravní prostor 
široký 3 + 3 metry, pak krom 
výjimek stanovených úpravou 
provozu (parkoviště apod.) 
nesmí na této komunikaci 
vozidlo stát.

V  praxi samozřejmě na naprosté většině silnic III. tříd
a místních komunikacích takto široký prostor nezůstane, 
přesto prosím apelujeme na nutnost zajištění průjezdu 
integrovaného záchranného systému a techniky, která 
odklízí napadený sníh, odváží odpad apod.

2. obecní pozemek, který není pozemní 
komunikací

Za situace, kdy dotčený obecní pozemek nemá charakter 
pozemní komunikace (v daném případě místní komunikace 
či veřejně přístupné účelové komunikace), platí občanský 
zákoník, který upravuje používání tohoto pozemku.

Závěrem za zastupitelstvo obce Dobroslavice vás milí 
spoluobčané prosíme o  základní dodržování těchto 
pravidel.

Restrikce je vždy až to poslední možné řešení, važme si 
každé pěkné zelené plochy v naší obci.

S  přáním klidných svátků vánočních a hlavně zdraví 
v době covidové pandemie.

MUDr. Michal Lišaník
předseda kontrolního výboru ZO Dobroslavice

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

Říjen

Kopecká Hedvika

Šmuk Mojmír

Michalisková Anna

Listopad

Vařeková Marie

Hegerová Dorota

Rudolfová Dagmar

Šimíková Anežka

Prosinec

Cahlíková Irena

Hanáková Božena
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 březnu 2021

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2021
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


