
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

začal nám nový rok 2021 a opět zažíváme nouzový stav, 
který platí od 23. prosince 2020. Nadále je omezený pohyb 
osob, jsou zavřené restaurace, většina obchodů, služby, 
neprobíhají žádné kulturní ani sportovní akce, preferuje se 
práce z  domu, děti  a studenti se učí online.  Protože je 
potřeba udržovat si kondici i v této době, sportovní komise 
přišla  s  nápadem motivovat naše občany včetně dětí 
k  pohybu a vyhlásila soutěž o  pěkné ceny. Více informací 
o soutěži naleznete dále v textu. Abychom i v letošním roce 
slavnostně přivítali děti narozené v  roce 2020, zvolili jsme 
netradiční formu, kdy individuálně bude rodičům předán 
pamětní list, dáreček a peněžní poukázka na 1000,- Kč pro 
nově narozené občánky Dobroslavic.

Právě začátkem roku 2021 byly vyhlášeny výsledky 
soutěže Alej roku. V  tisku se píše o  pěkném úspěchu naší 
aleje v  10. ročníku soutěže Alej roku 2020, kde 
dobroslavická alej K  lipám získala 18. místo ze 132 
soutěžících. Umístění v  rámci Moravskoslezského kraje je 
na 3. místě za Zámeckou alejí v  Orlové a vávrovickými 
sakurami. Vítězem se stala  jihomoravská  600  m dlouhá 
Svárovská alej z  roku 1920. Celorepublikové 18. místo a 
3. místo v Moravskoslezském kraji je obrovský úspěch naší 
aleje v tak silně obsazené soutěži.

A  co plánujeme na tento rok? Právě se realizuje 
rekonstrukce knihovny, která bude finalizovat v březnu a je 
dotována z  85%. 
Místní akční skupinou 
Hlučínsko. Následně 
bude restaurován 
mramorový kříž (Boží 
muka) nacházející se na 
křižovatce Jilešovice - 
Háj ve Slezsku. 
V areálu základní školy 

bude postaven altánek pro venkovní 
výuku dětí a také zahradní domek 
na nářadí. Chystá se výběrové 
řízení na zhotovitele nového 
dopravního značení v  oblasti 
křižovatky u autobusové  zastávky a 
také na úpravu povrchu v  této 
oblasti. Obec již zahájila 
napojování obecních objektů na 
čističku odpadních vod. Rekonstruovaná kanalizace U Lesa 
čeká na kolaudaci. Doasfaltování povrchů na ulici U Lesa a 
části 27. Dubna proběhne hned, jakmile to počasí dovolí.  
Společnost SmVaK během února rozeslala výzvy občanům, 
kteří nemají kanalizační přípojku, aby se také napojili na 
kanalizaci a centrální čističku. Více informací a odkazy na 
potřebné dokumenty naleznete dále v textu. Pokud nemáte 
firmu, která by Vám připojení realizovala, můžete se 
obrátit na Arowanii stav  s.r.o., Ing.  Radim Lukáš,
tel. 607 182 968.

Naše obec má podanou žádost o  dotaci na výstavbu 
víceúčelového hřiště u ZŠ a na opravu místní komunikace 
Pod Kovárnou. Administrace žádosti o  dotaci na 
revitalizaci zámeckého parku byla zastavena z  důvodu 
neúplné projektové dokumentace. Bude se projednávat 
možnost úpravy projektové dokumentace tak, aby projekt 
splňoval podmínky další výzvy Operačního programu 
životního prostředí v novém dotačním období.

O  nové studánce v  blízkosti Hájenky si můžete 
vyslechnout relaci v  Českém rozhlase v  pořadu Dobré 
dopoledne Křížem krajem, která se vysílala 13. 1. 2021 
v 9:32 hod a naleznete ji v rozhlasovém archívu.

Manželé Osmančíkovi přišli  s  myšlenkou, že by bylo 
vhodné obstarat nový zvon do dobroslavické kapličky. Aby 
se lidé mohli podílet na jeho pořizování, navrhují uspořádat 
veřejnou sbírku a z těchto zdrojů zafinancovat odlití nového 
zvonu. Tento návrh se bude projednávat na následném 
zasedání Zastupitelstva obce. A  na závěr jedna pozvánka. 
Ve vstupní hale našeho obecního úřadu je vystaven model 
dobroslavického zámku a dobové fotografie. Přijďte se 
podívat na kus naší historie.

Starostka obce PhDr. Hana Bližňáková
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Na sezónu 2019-2020 nebudeme vzpomínat v  dobrém. 
Tři kola před koncem, kdy jsme vedli tabulku s tříbodovým 
náskokem před druhým družstvem a v  nadcházejícím 
ročníku jsme měli možnost postoupit do severomoravské 
divize, začal řádit COVID-19. Nejprve došlo k pozastavení 
všech soutěží a poté se vedení rozhodlo, že celý ročník 
soutěže anuluje.

Další sezóna soutěže severomoravského kraje 2020-2021, 
začala 20. září utkáním v  Horním Benešově, kde jsme 
vyhráli 6:2. Následující zápas jsme hráli doma s družstvem 
Hlubiny B, kdy jsme vyhráli 6,5:1,5. A  to byl, bohužel, 
poslední zápas, protože nastalo uzavření všech sportovišť 
kvůli další vlně COVIDU-19. V  době ukončení soutěže 
jsme byli na třetím místě se stejným bodovým ziskem jako 
první dvě družstva, rozhodovaly dílčí body.

Po prvním malém rozvolnění, těsně před Vánocemi, byl 

domluven pronájem 
kuželny, ale po pár 
minutách došlo k  poruše 
automatických stavěčů. 
Takže další dvě akce 
musely být odvolány a 
následně došlo zase 
k  uzavření všech 
sportovišť. Během dvou 
týdnů byly automaty 
opraveny, došlo ke 
spálení stykače. Takže nyní 
čeká kuželna na uvolnění covidových opatření, abychom 
aspoň mohli začít trénovat a doufat, že sezóna 2021-2022 
začne, protože ta rozehraná (2 zápasy) bude opět 
anulována.

Martin Třečák

Sportovní soutěž

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Pro zařazení do soutěže pošlete svou 

fotografii při venkovní sportovní 
aktivitě. Fotografie musí být pořízena 
v katastru obce Dobroslavice. Soutěžící 
může zaslat několik fotografií, do 
slosování o  ceny však bude zařazen 
pouze jednou. Výherci budou losováni, 
mimo cenu poroty, kdy výherce 
vyhodnotí sportovní komise. Soutěž 
probíhá v  termínu 1.  3.  2021 - 
30. 6. 2021. Soutěžní fotografie můžete 
zasílat na email sport@dobroslavice.cz 
nebo vhodit do schránky obecního 
úřadu Dobroslavice v  obálce 
s  označením "Sportovní soutěž". 
Uvádějte prosím Vaše jméno, příjmení 
a věk. Soutěžící zasláním příspěvku 
souhlasí se zveřejněním fotografie v 
Dobroslavickém občasníku nebo na 
obecních vývěskách v  Dobroslavicích. 
Soutěž je určena pouze pro občany 
Dobroslavic.
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Dění v obci

Je čas masopustní, v loňském roce se nám ještě podařilo 
uspořádat masopustní průvod masek se zabijačkovou 
hostinou v  místním kulturním domě. V  letošním roce 
bohužel díky covidu tyto kulturní akce nelze pořádat, což 
je velká škoda. Připomeňme si tuto akci několika 
fotografiemi.

Doufáme, že se situace  s  epidemií stabilizuje a tím se 
i  rozvolní pohyb obyvatel. V  této vizi připravujeme i naši 
první akci a sice pálení čarodějnic a následné kácení máje. 
Doufáme, že se tyto akce uskuteční. Za kulturní komisi 
Vám přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Bc. Bochňák Pavel

Vzpomínka na loňský masopust
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Zahradní sezóna se pomalu rozbíhá a není radno její start 
zaspat. Pokud pěstujete plodiny tradičně na záhonech, jistě 
jste většinu ploch pečlivě zryli už na podzim. Zbytek je 
třeba dokončit co nejdříve. Také vysoké záhony je lépe mít 
už nachystané. Záhony by se měly obecně přes zimu usadit 
a na jaře jen hráběmi urovnáváme povrch.

…čím začít…
Ještě začátkem jara je možné sázet prostokořenné dřeviny, 

ty v kontejnerech i později. Do ohřáté půdy sázíme růže a 
révu, obvykle začátkem jara či na konci března. Vysazené 
rostliny je třeba řádně zaopatřit, zalít, případně vyvázat, 
pozdější práci nám ušetří zamulčování. Mulč ale můžeme 
doplnit i  dodatečně. Zelenina se vysévá nebo sází podle 
odolnosti druhů už od března, pokud stav půdy dovolí; 
teplomilná až v  druhé polovině května, totéž platí pro 
květiny a bylinky. Sadbu si můžeme předpěstovat doma 
nebo ji koupit na trhu či na výstavě.

Teprve v  předjaří je čas ostříhat okrasné traviny na 
záhonech nebo třeba rákos v okolí jezírek. Suchá stébla ale 
nevyhazujte, mohou se stát základem pro velikonoční 
dekorace. Vytvořit z  nich můžete jednoduchá hnízdečka, 
copy, silná stébla rákosu je možné svázat do pevnějších 
snopků. Neutrální barva a přírodní materiál budou dobrým 
pozadím pro pestrá vajíčka apod.

… bydlení pro pomocníky…
Každá (i  ta malá) zahrádka může na jaře přivítat ptačí 

rodinku. Pomozte užitečným sýkorkám a 
rehkům  s  hledáním vhodného místa pro hnízdění a 
nabídněte jim tu správnou budku. Nejenže posbírají 
neuvěřitelné množství hmyzu a housenek, ale stanou se 
i  vašimi společníky. Pozor ale, pokud vlastníte na zahradě 
kočky, poohlédněte se po takovém typu budky, který 
kočkám nedovolí vytáhnout tlapkou ptáčata z hnízda. Starší 
budky, které už na zahradě máte, můžete vyklepat a vyčistit, 

takový ten „jarní úklid“. Se správným výběrem vám jistě 
poradí náš spoluobčan Václav Klapetek, zakoupením jeho 
výrobků jej můžete podpořit coby lokálního prodejce.

… práce v sadu …
Ovocná zahrada potřebuje v  březnu hodně péče. 

Pokračujte v  zimních postřicích, ovocné stromy pohnojte 
kompostem, který lehce zapravte do půdy pod korunou 
stromu. Řezem zmlaďte koruny starých stromů a proveďte 
řez mladých a tvarovaných stromků. Ovocné stromy a keře 
můžete nyní také vysazovat, časný termín výsadby prospěje 
zvláště prostokořenným sazenicím.

…jarní výsadba česneku…
Česnek jsme zvyklí vysazovat zpravidla na podzim, ale 

během posledních nevýrazných a bezmrazých zim je jeho 
pěstování tímto způsobem neúspěšné. Stroužky v  teplé a 
vlhké půdě napadají nejrůznější patogeny, zahnívají, často 
předčasně raší a mladé výhonky pak ohrozí každý mrazík. 
U  nás doma je vyzkoušená sadba tzv. novoroční. Pokud 
kolem 1.1. daného roku není kopa sněhu a třeskutý mráz, 
sadíme česnek, který pak od poloviny února pomalu raší a 
jarní mrazy jej už neohrozí. Mnoho zahrádkářů ale 
přesunulo výsadbu česneku na samotné jaro. Nezapomeňte 
stroužky namořit a vysaďte je do hloubky asi 4–5 
centimetrů, řádky by měly být od sebe vzdálené asi 25 
centimetrů. Pokud topíte dřevem, můžete místo moření 
vyzkoušet i  jiný způsob ochrany – do rýh pro výsadbu 
nasypte lopatkou trochu dřevěného popela. Draslík a fosfor 
v něm obsažený, změní vlastnosti půdy, a patogeny v okolí 
vysazených stroužků tak nemají šanci se rozmnožit.

…a nezapomeňte také na česnek medvědí, v  okolí 
Dobroslavic ho roste pro všechny dost a pesto z  něj je …
mňam.

Krásné jaro a pevné zdraví v této náročné době Vám přeji.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy:

• http://www.ekozahrady.com/
• http://prirodnizahrada.eu/
• https://www.floranazahrade.cz/zahrada-pro-ekology/

Životní prostředí

...jaro… aneb probouzení přírody do nové sezóny
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Okénko do historie

pokračování z Občasníku 2 / 2019

období 1938 - 1945
V  Dobroslavicích ustanovila vojenská správa starostou 

obce tehdejšího správce v  zámku Andreje Lišifku. Ten byl 
původem Slovák. Byl tiché povahy, nábožensky založený. Je 
možno konstatovat, že bylo štěstím pro obec jeho 
jmenování. Lišifka sám z  jmenování neměl radost, co však 
mohl dělat? Uměl německy, byl navyklý ve službě na zámku 
poslouchat, tak i  tuto nevděčnou funkci přijal. Snažil se, 
pokud to jen trochu bylo možné, našim lidem pomáhat. 
Lidé se na příklad bouřili proti nařízení, aby byl odstraněn 
nápis na sokolovně. Mnoho nechybělo, aby byla zavřena 
paní Anna Franková a paní Lída Hoňková, když s ostatními 
ženami bránily odstranění nápisu na sokolovně. Lišifka 
chodil do obecní kanceláře pravidelně a vždy vzorně 
oblečen. Lišifku však toto starostování unavovalo a po 
jednom roce působení se této funkce vzdal. Starostování 
v obci se ujal místní obchodník Ludvík Hadámek.

Když bylo možno říci, že starostování Lišifky bylo pro 
obec štěstím, měli Dobroslavští dvojnásobné štěstí z  faktu, 
že starostou se stal  Hadámek.

Tento člověk to držel a táhl v  obci až do konce války a 
i  několik týdnů po válce. Byla to osoba velmi trpělivá, 
nikomu nechtěl ublížit, lidem vyhovoval a chránil je , jak jen 
to bylo možné. Nejednou mu hrozilo i  uvěznění. Na své 
spolupracovníky však neměl nový starosta štěstí. Byli jimi 
Adolf  Mlýnek (tajemník) a František Švenda (zásobovací 
referent). Když něco po nich Havránek potřeboval, mohl jít 
najisto do hospody.

Pro obec bylo rovněž ku prospěchu, že do Děhylova přišel 
vrchní strážmistr Libera. Ten se nastěhoval do Děhylova a 
do Dobroslavic se chodil bavit. Hrával  s  našimi lidmi 
kulečník a kuželky. Je možno říci, že držel nad naší obcí 
ochrannou ruku, neboť v obci se dělaly různé věci. Lidé na 
černo poráželi prasata, řezník Marek porážel i  krávy, 
mlynář Horáček mlel pro naše lidi mouku bez potvrzení. 
Toto všechno četníci věděli a vše proběhlo v klidu. Nejhorší 
byli hloupí udavači. Tu měl starosta Hadámek hodně práce, 
aby svojí výmluvností a včasným upozorněním nejednoho 
postiženého uchránil. Řadu udání sprovodil ze světa.

Do obce přišla zpráva, že českými obcemi bude projíždět 
delimitační komise, která má rozhodnout, zda tyto 
připadnou k Říši, či k ČSR. Byla sepsána žádost, abychom 
byli připojeni k ČSR. Hledal se někdo, kdo by tuto žádost 
komisi předal. Všichni měli strach. Jediný, kdo se 
dobrovolně přihlásil, byl Karel Choleva, sedlák v  obci. 
Bohužel, komise nepřijela.

Josef  Hrbáč byl ve spojení  s  Národní radou v  Ostravě. 
Ten dostal doporučení, aby sesbíral podpisy občanů, kteří 
nejsou spokojeni  s  připojením k  Říši. Bylo shromážděno 
230 podpisů. Nejvíce podpisů posbíral Jaroslav Mikeska a 
Emanuel Marek. Byla to práce velmi nebezpečná, byla zde 
důvodná podezření ze zatčení, neboť gestapo už tehdy po 
tom slídilo. Josef  Hrbáč vše propašoval přes hranici do 
Ostravy. Díky Bohu, vše dobře dopadlo, nikdo při tom 
nebyl zatčen, avšak podpisy nepomohly. Vše se, bohužel, 
vyřešilo v  březnu 1939, kdy Němci obsadili zbytek 
republiky.

Obec opouští řídící učitel 
obecné školy Jan Košťál do 
svého rodiště, Čisté u  Horek 
v  Čechách. Smutně jsme 
se  s  ním loučili, neměli jsme 
mu to za zlé, odcházel mezi 
své.

Školu převzala učitelka z Hlučína - Schmuchová. Přišla se 
svým manželem  s  dekretem, ve kterém byla jmenována 
jako Oberlehrerin. Předseda místní školní rady Josef  Hrbáč 
po prohlídce školy je žádal, aby byli k  našim lidem 
shovívaví, že poslední události se velmi těžce všech dotkly, 
že lidé si těžko zvykají na nové pořádky. Schmuch neřekl 
nic, oberlehrerin řekla:"však oni si zvyknou a poslechnout 
musí a musí!" Při tom všem tloukla zlostně nohou do země. 
Jak se později vyjevila, byla to ženská  nanejvýš hysterická. 
Velikostí Německa jako Němka byla posedlá. Bylo dobře, 
že měla dosti starostí o svoji rodinu, měla čtyři děti, ducha 
byla nevalného, takže moc politické škody nenadělala. 
Škody na nešťastných dětech napáchala nenapravitelné, 
byla velmi špatnou učitelkou. Lidé oba neměli rádi.

Když jsem se dotkl oblasti školství, nemohu se zde 
nezmínit o  našich dvou pražských studentech Karlovy 
univerzity a to Jindřichu Mikeskovi studujícího přírodní 
vědy, obor matematika a fyzika a Josefu Kubínovi, 
studujícího medicinu. Oba byli zatčeni a uvězněni dne 
17.  11.  1939 po účasti na pohřbu Jana Opletala a 
následném uzavření všech vysokých škol. Josef  Kubín byl 
propuštěn na vánoce 1940 a Jindřich Mikeska až 
22. 1. 1942.

Je možno říci, že lidé v obci byli rádi, že u nás v této chvíli 
nevypukla válka. Němci by byli naši republiku rozmlátili. 
Vycházeli z toho, že by nám nikdo nepomohl. Bylo to vidět 
na osudu Polska (umocněném při pohledu na nad námi 
letící letecké eskadry a slyšení detonací bomb). Tak by se 
nám vedlo v  roce 1938. Poláky (bojujícími na západě na 
koních se šavlemi proti německým tankům) navíc zaskočila 

Kronika Dobroslavic
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Rudá armáda, která je téměř současně  s  Němci napadla 
z východu.

A začíná opravdová válka i na západě. Mysleli jsme si, že 
Německo bude poraženo a my budeme svobodni. Ale opak 
je pravdou, kapitulují země Beneluxu, kapituluje Francie, 
Němci jdou na Balkán, je bombardována Anglie a Rusové 
uzavírají smlouvu s Německem o neútočení. Němci radostí 
šílí, propaganda pracuje na plné obrátky, v  Opavě, v  den 
narozenin Adolfa Hitlera se koná velká paráda, fůra 
praporů, Hitler řve ve sportovním paláci v  Berlíně: "Wir 
werden die Englische Städte ausradieren" (vymažeme 
anglická města). Němci šíleli nadšením nad vítězstvími 
německých vojsk na západě. Naši den co den se tlačili 
u rádií a poslouchali Londýn. Rozhlas z Moskvy ……

Viděli jsme u  nás přesuny německých vojsk na východ. 
Rádio Moskva mlčelo. Ruský medvěd jako by spal. Dne 21. 
června 1941 začala válka i  na východě. A  zase nadšení 
Němců. Opět jejich rádio vyřvává o  velkých úspěších, 
o  počtech ruských zajatců, o  dobytých městech. Doufali 
jsme v  Rusko, věřili jsme mu. O  to více nás bolely jejich 
porážky.

Nás k  zuřivosti doháněla německá propaganda, která 
každé vítězství patřičně zveličovala. V Hlučíně pochodovala 
Hitlerjugend s fangličkama, fakulema, píšťalami a bubny.

A  přišla ruská zima, která zle pocuchala německou 
armádu. V  Německu se organizuje Winterhilfe, sbírají se 
kožichy, lyže atd. Tato akce postihla i  naši obec. Němcům 
pomalu, ale jistě dochází dech, Angličané začínají 

bombardovat 
německá města, 
přichází porážka 
u Stalingradu.

Do naší obce byly 
přivezeny 
evakuované ženy a 
děti, bylo jich třicet. 
Do zámku se 
nastěhoval Úřad 

pro osídlení dobytých východních území. Byl to velký úřad, 
který sem byl přemístěn z  bombardovaného Berlína. Bylo 
zde zaměstnáno hodně úředníků, úřad zde zůstal téměř do 
konce války. Úředníci v  zámku se měli dobře. Dostávali 
drůbež z  Rumunska, máslo z  Maďarska, likéry z  Polska. 
Často se bavívali až do rána. Nakonec tu zůstal ředitel 
nějakého odboru tohoto úřadu, jmenoval se Wolter se svojí 
paní.. Chtěl tu zůstat i po válce. Byl to celkem dobrý člověk, 
našim lidem pomáhal, německé nacionalisty rád neměl. 
Přesto jsme mu doporučili, aby odejel do Německa. Dostal 

doporučení k cestě přes hranice.

V naší obci jsme pevně věřili, že Němec válku prohraje, 
i  když se nám nejednou svírala srdce nad německými 
vítězstvími.

Lidé žili přátelsky mezi sebou. K nám do obce přicházeli 
mladí z  Háje i  Děhylova. Tančilo se v  zadní místnosti 
hospody, i  když to bylo zakázáno. Ještě veseleji bylo, když 
byli Němci hnáni z  Kavkazu, Krymu, když byla zničena 
Paulusova armáda u  Stalingradu. Když pak nad naší 
dědinou začaly létat svazy amerických bombardovacích 
letadel, které ničily Němcům průmysl okolo Katovic, bylo 
ještě veseleji. Bylo u nás slyšet výbuchy tisíců těžkých bomb. 
Země se třásla, třásli se i  Němci a my si přáli, přileťte 
i  zítra. A  oni přiletěli. V  11 hodin se objevily stříbrné 
stihačky a za nimi řady těžkých bombardérů. My se těšili, 
Němci se třásli strachy a bezmocností. Ze západu byli 
drceni západními spojenci, z východu Rudou armádou.

Fronta se blížila i  k  nám. Před novým rokem 1944 se 
bojovalo východně od Bielsko Biale. Byl dobyt průmysl 
okolo Katovic. Fronta se protáhla až k  Nise. Počal hořet 
Ratiboř a okolí. Fronta se zastavila, Rudá armáda se 
zastavila, aby doplnila ztráty a zásoby před  největším a 
posledním úderem na nepřítele. Byly to dlouhé dny do 
doby, kdy se rozehřměla děla velkou silou a fronta se na celé 
délce pohla. K nebi stoupal kouř od Ratiboře. Lidé utíkali 
před frontou na vozech a pěšky s ranci. Na ručních vozících 
si vezli jen to nejnutnější a utíkali pryč před hrůzami války. 
Přicházeli k  nám, prosili o  nocleh a trochu teplého jídla. 
Děti, mladí i staří utíkali a vykládali o hrůzách, které se tam 
děly. Tak to trvalo celé tři měsíce.

Neméně hrozné to bylo i  na nádražích. V  tomtéž 
Svinově, kde na podzim roku 1938 stáli naši zoufalí lidé, 
vyháněni z  obsazovaných míst Němci. Nyní prchají chlapi 
v uniformách s hakenkrajci na rukávech, staří, mladí, ženy 
a děti. Vše se to cpe do přeplněného, promrzlého, 
neosvětleného vlaku s vytlučenými okny. Prostě hrůza.

Ve dne i  v  noci táhly kolony vozů po státní silnici od 
Ostravy přes Hlučín i  Svinov k  Opavě. Nyní utíkají před 
frontou a před ruským vojskem.

I u nás jsme byli nervózní. Dny se vlekly, dědina byla plná 
vojska. V  zámku byla vojenská nemocnice. Přiváželi další 
raněné. Po ošetření je odváželi dále. Asi 50 jich v  zámku 
zemřelo. Jsou pochováni v  parku. Ve dvoře byla zřízena 
správkárna tanků. V  hostinci bylo zřízeno velitelství úseku 
fronty.

zpracoval Jiří Hranoš

pokračování někdy přístě...

Kronika Dobroslavic
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Tímto bych chtěla poděkovat panu Bc. Jiřímu 
Novákovi, který se o  naše zdraví, pohodu a duši 
pečlivě stará. Je to špičkový odborník, který provádí 
masáže. Po všech celoročních zákazech pro seniory 
dokázal, že i  v  této nelehké době vytvořil na našich 
tvářích - úsměv! Tímto moc děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

Předsedkyně Klubu seniorů Dorota Hegerová

Zvon v Dobroslavicích

Původní zvon v naší kapličce postihl smutný osud, když za 
druhé světové války podlehl rekvizici. Na jeho místo byl 
umístěn náhradní zvon. Říká se mu železňák. Myslíme, že 
by si naše kaplička zasloužila zvon nový, krásně znějící.  
Aby byl výzvou k  radosti, modlitbě a někdy i  ke smutku. 
Oslovili jsme světoznámé „Umělecké zvonařství 
Dytrychová s.r.o.“ se sídlem v Brodku u Přerova. 

Na základě posouzení p. Milošem Rychtárechem, který si 
zaměřil potřebné údaje přímo na místě, byl navržen zvon 

tónu B2 o  hmotnosti cca 55  kg a spodním průměrem 
480 mm.

• Cena za zvon je 96.437,-
• Cena za technické vybavení s montáží je 82.219,-
Termín zhotovení je možný přibližně do dvou měsíců od 

zadání do výroby.

Zvon je hudební těleso, ale i posel našich zpráv a nese na 
sobě svědectví o naší době, které předá dalším pokolením. 
Nové zvony se pořizují na několik století, a kdokoliv z nás 
může začít psát jejich historii tím, že přispěje na jejich 
pořízení.

O možné formě příspěvku vás v dohledné době budeme 
informovat.

J. a L. Osmančíkovi

Až začneš vnímat čas a prohlédneš hru světel co lžou
jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou

až tvůj spánek dříve klidný jako lehké pírko odnese shon
až tě unaví písně, zastav se a poslouchej zvon

Zvoní ti, stůj, nečekej
začni tím, co je prosté a blízké

vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej
co zpívá ti zvon

zvoní ti, stůj, začni teď
nečekej až stane se zázrak

vyjdi do polí a chvíli seď a poslouchej
co zpívá ti zvon

Až poznáš jak je krásné jenom jít a zasadit strom
který jednou vyroste a nespálí ho mráz ani hrom

až poznáš, že je v prostém díle víc než v bublině slov
buď pevný jako zvon a svoje srdce přetav si v kov

(Javory)

Okénko seniorů
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Dnes 12.2. jsem běžela se svým psem 
o  ulici níže, protože po naší ulici volně 
běhal labrador. Zde jsem poprosila souseda, 
ať mi jej vezme a já běžela zpátky domů a 
on mi psa podal přes plot. Myslím si, že 
toto nejsem povinna absolvovat. Máme psa, 
už potřetí jezevčíka. Tedy malé plemeno. 
Kdybych věděla, co mě čeká, díky tomu že 
někteří spoluobčané nerespektují pravidla 
spojená  s  chovem psů, tak bych si pořídila 
alespoň vlčáka a nemusela bych se bát 
o  malého psa. Běžně běhá po naší ulici 
labrador, nikdo ho nehledá, ať se pejsek 
proběhne. Takto běhá i  čtyřikrát týdně. 
Příjde mi bezohledné, že se majitelé 
velkého psa nestarají , kde je. To, že pes 
uteče, se může stát, ale když uteče čtyřikrát 

do týdne je to každopádně divné. Jiní, když 
vyjíždějí autem, jejich velký pes jim uteče a 
prohání se po silnici.

Poraďte, jak to máme řešit my, majitelé 
malých psů, kteří je máme vždy na vodítku. 
Chápejte, že se o  své psy bojíme, velký pes 
nemusí chtít ublížit, ale to já nevím a stačí, 
když si bude s mým psem chtít hrát a ublíží 
mu také. Před lety mého jezevčíka pokousal 
sousedovic husky, který přeskočil plot a 
volně pobíhal po ulici.

Připadá mi to bezohledné a chtěla bych, 
aby mi někdo řekl, co mám dělat. Já to totiž 
nevím!

Mgr. Hana Vaňáková

V  desátém ročníku ankety Alej roku soutěžilo 
neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České 
republiky. Hlasování se účastnilo takřka 7 tisíc lidí. 
Organizátorem aktivity je spolek Arnika. Záměrem je 
přitáhnout pozornost lidí k  alejím, které patří ke zdravé a 
fungující krajině. Nezáleží na tom, jestli jde o aleje vzrostlé, 
mladé, ve městech, kolem silnic nebo turistických tras. 
Cílem je upozornit na krásu a užitek, jež lidem stromy 
v krajině přinášejí.

Hlavním výhercem se stala Svárovská alej. Jde o  jednou 
z posledních skutečně velkých alejí na Boskovicku. Její délka 
je 600 metrů. Tvoří ji 80 lip, z  nichž 50 má být nyní 
pokáceno. Vysázena byla pravděpodobně v roce 1920.

V  samotném Moravskoslezském kraji zvítězily 
Vávrovické sakury. Alej k  lipám se umístila hned za nimi. 
Dalšími nominovanými byli Javorové stromořadí pod 
Pastuchovkou, Stonavská jírovcová alej, Alej v  parku Na 
nábřeží v  Havířově nebo Zámecká alej v  Orlové. 
Detailnější informace naleznete na adrese
https://www.alejroku.cz/

V  konkurenci 132 alejí v  rámci celé republiky skončila 
naše Alej k  lipám 18. v  pořadí  s  počtem 117 hlasů. Za 
všechny tyto hlasy bych ráda poděkovala. Svým hlasem dal 
každý z vás 117 najevo, že není lhostejný vůči prostředí, ve 
kterém žije a dokáže ocenit práci druhých, případně se na 
ní sám podílet.

Alej k  lipám je výjimečná soustavnou péčí ze strany 
dobrovolníků Spolku Dobro-vize z  Dobroslavic a 
oslovených občanů, jež mají stromy již několik let v adopci. 
Unikátní je rovněž místo, kde jsou tyto hrušně a slivoně 
vysázeny. Jde o malebný kruhový výhled, travnatý ostrov s 3 
památnými lipami poblíž obce. V roce 2017, když byla Alej 
k lipám vysázena, rozrušila navíc zažitou a scestnou iluzi, že 
ideálem jsou souvislé lány polí. Od té doby zde přibyla 
třeba panoramatická tabule, bidýlko pro dravce i  luční 
květiny.

Irena Šťastná

Alej k lipám v celostátní soutěži

Poraďte...
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Vážení spoluobčané,

SmVaK Ostrava a.s., jako vlastník a provozovatel 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v  obcích 
Moravskoslezského kraje, ve snaze zlepšit životní prostředí, 
zejména kvalitu povrchových a spodních vod, vynakládá 
nemalé finanční prostředky na realizaci  s  tím souvisejících 
vodních děl. V  Obci Dobroslavice jsou aktuálně 
vynakládány investiční prostředky v objemu cca 90 mil. Kč 
na výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod (ČOV), 
souvisejících kanalizačních stok a rekonstrukci stávajících 
kanalizačních stok. Účelem této investice je zajištění 
technicky odpovídajícího způsobu čištění splaškových vod 
pro veškeré nemovitosti na území obce Dobroslavice. 
Stavbou předmětného vodního díla bylo ukončeno letité 
vypouštění odpadních vod do vodního toku a vod 
podzemních bez odpovídajícího stupně jejich čištění.

Se společností SmVaK Ostrava a.s. máte v současné době 
uzavřenou smlouvu o  dodávce vody z  vodovodu (bez 
odvádění odpadních vod kanalizací). V  současnosti 
u nemovitosti máte, předpokládáme, funkční septik (žumpu 
bez odtoku), případně domovní ČOV, přičemž odpadní 
vody likvidujete jiným způsobem, než vypouštěním do  
stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v  naší správě. 
Uvedením nové centrální ČOV a souvisejících kanalizací 
do zkušebního provozu se mění podmínky pro odvádění a 
likvidaci odpadních vod vznikajících v nemovistostech, tzn. 
vzniká zákonná povinnost připojení nemovitostí kanalizační 
přípojkou na kanalizaci. Problematika odkanalizování a 
čištění odpadních vod a vztahy mezi odběrateli (vlastníky 
nemovitosti) a dodavatelem - správcem kanalizace (SmVaK 

Ostrava a.s.) se řídí zejména 
ustanoveními zákona č. 
254/2001 Sb., o  vodách, a 
zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, v platném znění. Účelem naší výzvy 
je podat Vám souhrné informace, jaké nové skutečnosti 
Vás čekají a v čem je nutno ze strany vlastníka nemovitosti 
vyhovět zákonu a současně podmínkám dodavatele - 
správce kanalizace. Včasným vyřešením odkanalizování 
Vaší nemovitosti v  souladu  s platnou legislativou zabráníte 
vzniku budoucích možných restrikcí orgánů státní správy.

V prosinci 2020 byla ukončena stavba kanalizační sítě a 
ČOV Dobroslavice byla uvedena do zkušebního provozu, 
což vyžaduje odpovídající vstupní znečištění na přítoku do 
ČOV. Toto bude dosaženo zrušením stávajících septiků 
(jímek  s  přepadem), žump, případně domovních ČOV 
u nemovitostí a vypouštěním veškerých splaškových vod do 
kanalizace bez usazení a předčištění. Včasným přepojením 
splaškových vod na kanalizaci při zrušení funkce stávajících 
septiků (jímek  s  přepadem), žump, nebo domovních ČOV, 
vlastníci nemovitostí uvedou likvidaci splaškových vod 
vznikajících na jejich pozemcích do souladu  s  platnou 
legislativou. V  současné době je likvidace splaškových vod 
na území obce různá. U  nemovitostí existují septiky, 
jímky  s  přepadem, nebo domovní ČOV, napojené 
kanalizační přípojkou do kanalizace ve správě naší 
společnosti, bezodtokové jímky (žumpy), jejich obsah je 
vyvážen, nebo z uvedených zařízení odtékají odpadní vody 
do příkopů či trativodů mimo kanalizaci v naší správě. 

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

Čistička odpadních vod

pokračování na další straně...

Strana 10www.dobroslavice.cz

Ostatní



Ostatní

Vzhledem k  tomu, že dle stávající platné legislativy není 
dovoleno vypouštět do kanalizace ukončené ČOV odpadní 
vody přes septiky nebo domovní ČOV, vlastníci nemovitostí 
napojovaných kanalizační přípojkou do kanalizace musí 
provést potřebné stavební úpravy vnitřní kanalizace 
nemovitosti. Úpravy jsou spojeny se zrušením funkce 
septiku, žumpy nebo domovní ČOV a odvedením 
veškerých splaškových vod z vnitřní kanalizace nemovitosti 
do kanalizace pro veřejnou potřebu prostřednictvím nové 
kanalizační přípojky. Obsah septiku nebo žumpy musí být 
vyčerpán a odvezen mobilní technikou k  další likvidaci 
v  souladu se zákonem, tzn. na větší ČOV  s  potřebnou 
kapacitou. Stavební úpravy, tzn. zrušení funkce septiku 
(jímky  s  přepadem), žumpy, nebo domovní ČOV, jsou 
specifické pro každou nemovitost a vlastník nemovitosti je 
musí odpovídajícím způsobem vyřešit.

Zrušení funkce septiku, žumpy, domovní ČOV a úprava 
potrubí vnitřní kanalizace  s  napojením kanalizační 
přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu podléhá 
stavebnímu zákonu a povolení příslušného stavebního 
úřadu, což dle jeho informace vyžaduje i  zpracování 
jednoduché projektové dokumentace. V  příloze pro Vaši 
informaci zasíláme všeobecné podmínky stanovené 
stavebním úřadem Hlučín (Mírové Náměstí 23, 748 01 
Hlučín), nutné pro realizaci stavebních úprav v nemovitosti, 
včetně vzorových tiskopisů k vyplnění a zaslání na stavební 
úřad. Po splnění podmínek a předložení na stavební úřad 
bude vlastníkovi nemovitosti vydán územní souhlas.

Žádáme Vás touto cestou o řešení dané problematiky co 
nejdříve. Zpracovanou projektovou dokumentaci 
kanalizační přípojky musíte předložit SmVaK Ostrava a.s. 
k  vyjádření, ve kterém budou stanoveny podmínky 
k  realizaci. Následně, po napojení Vaší nemovitosti na 
kanalizaci v naší správě, bude současný smluvní vztah s naší 
společností rozšířen o  odvádění odpadních vod kanalizací. 
Před zrušením funkce septiku (jímky  s  přepadem) nebo 
žumpy provede vlastník nemovitosti jejich poslední 
vyklizení. Termín provádění zrušení funkce předmětných 
zařízení u  nemovitostí, objednání vyklízení jejich obsahu, 
případně další informace k  dané problematice můžete 
získat na e-mailové adrese: jan.sebrle@smvak.cz nebo na 
tel. 553 616 665.

Pro Vaši informaci dále uvádíme několik důležitých 
ustanovení zákonů:

1. U žump, jako bezodtokových vybíratelných jímek, platí, 
kdo akumuluje odpadní vody v  bezodtokové jímce, je 
povinen zajišťovat jejich zneškodnění tak, aby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a 

na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich 
zneškodňování, tzn. doklady o pravidelných vývozech na 
ČOV. Žumpy (bezodtokové jímky) musí být vodotěsné, 
bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování 
žumpy musí být prováděno několikrát ročně dle objemu 
akumulačního prostoru. Průměrně velkou žumpu pro 
rodinný dům se 4 obyvateli je nutno vyvážet v intervalu 
cca 3 - 4 týdny! Zákon č. 113/2018 Sb. ze dne 
29.05.2018 upřesňuje v  článku II., odstavci 1 (citace): 
Povinnost vlastníka jímky podle § 38, odst. (8) zákona č. 
254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, předložit doklady o  odvozu 
odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let, 
se vztahuje na dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto 
ustanovení (konec citace), přičemž účinnost ustanovení 
je uvedena v  části třetí článku IV., kde je stanoveno 
nabytí účinnosti tohoto článku dnem 1. ledna 2021.

2. Podle  §  18, odst. (3) zákona č. 274/2001 Sb., 
o  vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
v platném znění, není dovoleno vypouštět do kanalizace 
ukončené ČOV odpadní vody přes septiky nebo 
domovní ČOV. Ze strany vlastníků nemovitostí, 
napojovaných na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je 
nutno předmětné ustanovení zákona beze zbytku 
respektovat, neboť jeho případné nedodržení podléhá 
sankcím.

3. Likvidace odpadních vod musí být zajištěna v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o  vodách, v  platném znění. 
Připojení staveb na kanalizaci pro veřejnou potřebu dále 
stanovuje vyhláška č. 268/2009 Sb., v  platném znění. 
V  konečném důsledku může Obecní úřad v  přenesené 
působnosti svým rozhodnutím uložit  vlastníkovi 
pozemku, na kterém vznikají odpadní vody, povinnost 
připojit se kanaliční přípojkou na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu.

V  příloze zasíláme vzorové všeobecné informační 
schéma  s  bližším upřesněním předpokládaných nutných 
úprav u  Vaší nemovitosti na vnitřní kanalizaci, 
tzn.  s  vyznačením (růžově) vybudování nové kanalizační 
přípojky a  vyznačením (zeleně) přepojení přítoku do 
žumpy nebo septiku na novou kanalizační přípojku.

Zřízení nové kanalizační přípojky je nutno řešit prioritně 
konzultací na SmVaK Ostrava a.s. a příslušném stavebním 
úřadu, který určí rozsah potřebných dokladů a PD 
k  povolení stavby nové kanalizační přípojky. Informace ve 
věci zřízení kanalizační přípojky jsou k  dispozici na 
webových stránkách SmVaK Ostrava a.s. www.smvak.cz.

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

Leden

Třečák 	Alfréd

Klapuchová Jaroslava 

Bittnerová Věra

Křížková Marie

Únor

Hrbáčová Františka

Stonišová Mája

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

Inzerce

Stereogram

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 2021

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 5. 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


