
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

konečně jsme se dočkali teplého 
počasí a rozvolnění vládních opatření. 
I  nadále máme jistá omezení, ale 
epidemiologická situace se vyvíjí 
pozitivně a stále více lidí je 
přeočkováno. I  my jsme se museli 
situaci přizpůsobit a upravit naše 
tradiční obecní akce. Májka byla 
postavena díky hasičům, ale bez 
obvyklého posezení, vítání deseti 
nových občánků muselo proběhnout 
na etapy individuálně po jednotlivých 
rodinách. Také oslavu Dne dětí jsme pojali jako 
v  loňském roce, takže i  letos si dobroslavické děti 
mohly vyzvednout od naší obce dobrotku v  místním 
obchodě a od firmy Tempo malé překvapení.

Hned na začátku jara jsme spustili dvě akce, a to 
výstavbu altánku v areálu ZŠ pro venkovní výuku dětí 
a stavební úpravy křižovatky. Křižovatka u obchodu je 
nyní dopravně vyřešena, takže je potřeba respektovat 
dopravní značení a zajistit tak bezpečnost chodců, ale 
i  řidičů, kteří musí změnit své jízdní návyky ohledně 
vyjíždění z  části Dobroslavic nad obchodem. 
Dokončena byla úprava živičných povrchů na ulici 
U  Lesa a zkolaudována kanalizace. Také se upravila 
příjezdová cesta k  čističce odpadních vod, kde je 
investorem společnost SmVak. Koncem května byla 

opravena komunikace v  chatové oblasti Rybárna. 
V červnu je naplánována realizace vrtu u hřiště. Již byl 
proveden průzkum a před šatnou a jejím bočním 
vchodem se našel vydatný pramen vody, který bude 

vhodný svojí kapacitou na zalévání fotbalového hřiště.

Byla podaná žádost o  dotaci na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice a na úpravu komunitního místa pro 
setkávání občanů, do konce května má být 
vyhodnocena dotace pro rozvoj obcí do 3000 
obyvatel, zde máme podané žádosti o  dotaci na 
opravu komunikace Pod Kovárnou a na výstavbu 
víceúčelového hřiště u ZŠ.

Určitě jste postřehli, že obec vyhlásila veřejnou 
sbírku na pořízení nového zvonu do dobroslavické 
kapličky. Máme jedinečnou příležitost, aby aspoň 
kousíček zvonu byl pořízen za našeho přispění a každý 
z  nás tak má možnost podílet se na pořízení nového 
zvonu a tím dát svůj odkaz pro další generace. 
Přispějte na náš účet 297969209/0300.

Také letos náš region postihly bleskové povodně, 
vloni byly postiženy Dobroslavice v  oblasti Rybárny, 
nyní byly nejvíce postižené Šilheřovice a Bohuslavice. 
Naši hasiči v rámci meziobecní spolupráce poskytovali 
pomoc s úklidem a čerpáním vody v Šilheřovicích.

Hromadné obecní akce se zatím nekonají, ale na 
konci srpna plánujeme zorganizovat pro děti oslavu na 
závěr prázdnin, ovšem vše bude záležet na situaci a 
vládních nařízeních.

Přeji Vám příjemné prožití letních dní a hlavně 
zdraví.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 2/2021
léto

www.dobroslavice.cz



Šest nedohraných disciplín Vesnických 
sportovních her roku 2020 plánují organizátoři 
dohrát na podzim letošního roku. Vznikne tak 
netradiční ročník, který zasahuje do dvou let.

Dobroslavické sportovce čeká ještě utkání ve 
volejbale, které by mělo proběhnout 4. 9. 2021 
v  hale v  Polance nad Odrou. Stolní tenis 
pořádá Horní Lhota 18.  9.  2021, badminton 
16. 10. 2021 Plesná, střelbu ze vzduchovky 23. 
10. 2021 Zbyslavice. Dobroslavice zorganizují 
soutěž v  kuželkách 13. 11. 2021. Přes 
opakovanou snahu sportovní komise, aby 
místem konání této disciplíny byla kuželna 
v  Dobroslavicích se soutěž na přání okolních 
vesnic uskuteční v  hale SAREZA v  Ostravě - 

Porubě. Sálovou kopanou je plánováno ročník 
uzavřít v  závěru listopadu v  Polance nad 
Odrou. Věříme, že se nám podaří dohrát 
soutěž  s  pěkným umístěním. Pokud je mezi 
Vámi občan Dobroslavic, který má chuť 
v některé z výše uvedených disciplín změřit své 
síly  s  okolními obcemi a reprezentovat obec, 
nebojte se oslovit kohokoliv ze sportovní komi‐
se. Budeme moc rádi, když se okruh sportovců 
rozšíří!

V  příštím čísle občasníku zveřejníme 
výherce sportovní soutěže, kterou jsme  
společně  s  obcí Dobroslavice chtěli podpořit 
individuální sportování. Hezké ceny už čekají 
hlavně na děti, které se zapojily, což nás těší. 
Překvapivě v  kategorii dospělých účast 
v soutěži chybí …

Za sportovní komisi
Pavlína Pěknicová
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Dění v obci

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů obce Dobroslavice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobroslavice 
vznikla v roce 1994. K roku 2021 má 18 členů. Pravidelně 
se schází každé první pondělí v měsíci v hasičské zbrojnici, 
kde se stará o přidělenou techniku a věcné prostředky, které 
jsou v majetku obce Dobroslavice. Sbor je vybaven dvěma 
cisternami CAS25RTHP a CASK25L101, které pomáhají 

nejen při likvidaci požárů, ale 
i v boji se živelnými pohromami 
(zásahy při povodních, 
odčerpávání vody ze sklepů 
nebo odstraňování spadlých 
stromů na silnicích).

V  loňském roce se jednalo 
především o výjezdy za účelem 
zprůjezdnění komunikací, které 
zablokovaly spadlé stromy nebo 
likvidace škod způsobených 
bleskovými povodněmi 
v  chatové oblasti Rybárna, 

kterou zatopila voda stékající z  kopcovitého terénu od 
bývalého JZD. Zde jsme od pátku 26. do neděle 
28.  června  2020 čerpali vodu ze zaplavených míst. Další 

velká voda zasáhla Rybárnu mezi 14. a 15. říjnem téhož 
roku. Při tomto zásahu jsme vozili pytle s pískem na břehy 
potoka, jenž protéká chatovou oblastí, a čerpali vodu ze 
slepého ramena řeky Opavy, která zaplavovala níže 
položené chatky. Také jsme vypomáhali obci při mytí cest.

V  letošním roce vyráběla naše 
jednotka na místním fotbalovém 
hřišti kluziště, které ale pro nepřízeň 
počasí vydrželo jen jeden den.

Letos byla povolána vypomáhat 
také při bleskových povodních v obci 
Šilheřovice, kde voda a bahno 
dvakrát zaplavily sklepy a komunikaci 
v  obci. Jejím úkolem bylo čerpání 
vody ze sklepů a čištění silnice a 

chodníků od bahna. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem 
členům výjezdové jednotky za 
obětavou práci.

Velitel JSDHO Kubík Stanislav

Dobroslavice, chatová 
oblast Rybárna

26. – 28. 6. 2020

Šilheřovice
14. 5. 2021
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… co není vidět, ale projeví se jinde a jindy… 
aneb podrobněji o nejpoužívanějším hubiteli 
plevele

Roundup  je registrovaná ochranná známka pro skupinu 
totálních  herbicidů  vyráběných americkou 
firmou  Monsanto. Účinnou látkou je  glyfosát. Směsi látek 
prodávané pod názvem Roundup jsou v  21. století 
celosvětově nejpoužívanějšími  herbicidy. Přípravek je 
v  zemědělství používán také na  defoliaci, urychlení zrání 
a  sušení, retardaci růstu a k  mnoha dalším účelům.  Podle 
výrobce jsou směsi Roundup největší řadou herbicidních 
přípravků na světě, jde o  univerzální herbicid. (oficiální 
zdroj Wikipedie.)

Vládní regulační agentury, mezinárodní organizace a jiné 
nezávislé zdroje shledávají Roundup pouze minimálním 
rizikem pro životní prostředí. Výrobce uvádí, že Roundup 
nepředstavuje významné nebezpečí pro lidské zdraví, má 
ale významné ekonomické přínosy a zásadně pozitivní vliv 
na životní prostředí.  Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC), specializovaná agentura  Světové 
zdravotnické organizace (WHO), zařadila glyfosát v březnu 
2015 mezi „pravděpodobné  karcinogeny“. (oficiální zdroj 
Wikipedie.)

… Ptám se mezi řádky, .. Co je to za formulaci 
„minimální riziko“ nebo „významné nebezpečí“? Líbí se 
vám tato definice?? Proč by také výrobce o  svém 
nejprodávanějším výrobku(celosvětově) psal jinak než 
v pozitivních barvách, že??

… jiný úhel pohledu…
Zbytky Roundupu se běžně nachází  v  našem životním 

prostředí i  v  našich tělech, což může vést k  systémové 
toxicitě a být jedním z důležitých rizikových faktorů vývoje 
mnoha chronických onemocnění. Přesto si jej stále mnozí 
postřikujeme na trávníky a chodníky okolo domů, města jej 
běžně používají na veřejných plochách a další podstatné 
navýšení jeho spotřeby se očekává v  případě pěstování 
geneticky modifikovaných potravin. Už nyní se v  České 
republice spotřebuje více než 900 tun glyfosátu ročně. 
Běžnou vlastností geneticky modifikovaných semen je 

jejich  odolnost 
vůči herbicidu, 
což znamená, že 
jej na rostliny 
můžete stříkat 
mnohem větší 
množství, než by 
rostliny bez GM 

přežily. Velká část 
herbicidu v  plodech 
samozřejmě zůstává. 
Dnes je až 80 % GM 
plodin tzv. Roundup 
Ready, neboli na 
tento herbicid 
odolných.

Glyfosát, který se v  rostlinách ukládá, nelze z  plodin 
jednoduše omýt. Nedávno proběhlý test, který organizovala 
skupina Friends of  the Earth Europe, nalezl glyfosát v moči 
lidí z 18 států Evropy včetně České republiky a očekává se, 
že jeho  spotřeba poroste, pokud dojde k  nárůstu 
pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropě.

Firma Monsanto léta obhajovalo neškodnost Roundupu 
pro lidi a zvířata argumentem, že  tzv. šikimátová 
cesta (reakce, při které vznikají antioxidanty), jejíž narušení 
zabíjí plevel, neexistuje u  vyšších živočichů a lidí. 
Nedávným zásadním objevem je, že šikimátová cesta je děj, 
který probíhá ve všech  mikroorganismech, které tvoří 
většinu našeho těla. Narušení šikimátové cesty proto 
znamená  narušení funkcí a života mikrobů, kteří žijí 
v našem organismu.Podle novějších studií je přitom zdraví 
mikrobů určujícím faktorem zdraví nás, jejich nositelů. 
Narušením zdraví mikroorganismů proto glyfosát zásadně 
poškozuje i  celý lidský organismus. .. článků na toto téma 
najdete  (budete-li mít zájem) nespočet.

… Ať už jste na 
jakékoliv straně 
„roundupové“ 
barikády, určitě cítíte, 
že cokoliv uměle 
(chemicky) 
vytvořeného, co nám 
ulehčuje práci (ve 
smyslu – ničit chemicky, co nás nebaví vytrhnout 
mechanicky) a je používané v nadměrném množství, kvalitě 
životního prostředí a našemu zdraví rozhodně neprospívá. 
Pokud tedy tento přípravek používáte, buďte prosím 
ohleduplní k  názorům vašeho souseda, který může být 
zásadně proti jeho používání.  Ideálně své sousedy před 
použitím tohoto výrobku informujte, domluvte se, 
vzájemně se respektujte. Každý máme právo chránit svůj 
majetek, své zdraví, život, .. Věřím, že společné řešení 
najdete.

Životní prostředí

Plevely bez chemie

Strana 4www.dobroslavice.cz



Dění v obci

Falešné udání

Dobrý den,

Dne 6. dubna 2021 jsem se dostavil na stavební úřad 
k  vyřízení stavebního povolení. Jakmile jsem věc vyřídil a 
chystal se odejít, oslovila mne paní jednatelka úřadu, že zde 
mám podanou žádost k odstranění černé stavby. V tu chvíli 
jsem se zarazil a sdělil jsem, že jde o  omyl, nato mi paní 
úřednice podala dopis přijatý podatelnou.V  tomto dopise 
bylo mým jménem  s  podpisem (opravdu neodpovídajícímu 
mému) podáno udání na černou stavbu. Jelikož jsem nic 
takového nenapsal, byl jsem velmi udiven, a po přečtení 
jsme  s  paní jednatelkou sepsali zápis o  padělání mého 
podpisu cizí osobou, kde jsem stvrdil, že nejsem osobou co 
dopis psala.

Po vyřízení této záležitosti na stavebním úřadě, jsem se 
následně odebral na Policii ČR Hlučín.

Tímto bych chtěl upozornit spoluobčany Dobroslavic, že 
mé jméno bylo zneužito a jen shodou náhod bylo zabráněno 
nevraživosti vůči mé osobě. Co se stalo mně, se může stát 
i  Vám a nebudete moci tomu zabránit. Dnes je doba, kdy 
může každý vystupovat svobodně i čestně svým jménem a 
není potřeba ubližovat ostatním lidem, kteří s danými věcmi 
nemají evidentně žádné dočinění.

Dnes se cení čestné, férové a přímé jednaní.

Děkuji za chvíli pozornosti strávené čtením. S  přáním 
hezkého dne

Kvašný Karel

Plevely bez chemie

A opravdu to jde i bez chemie.
Na ekologický, tedy mechanický způsob odstraňování 

nežádoucího plevele přechází i  řada našich měst, např. 
v Ústeckém kraji nebo v Plzni. ... Díky! A jde to i v měřítku 
jedinců…

PS: tak akorátní léto Vám přeji (ani mokré, ani suché), 
hlavně pohodové.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy:

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

Na benešovském letišti hřměla letadla. Němci neustále 
vzlétali a sváděli boje s ruským letectvem. Fronta však stála 
a my jsme trnuli strachy, že bude ruská armáda odražena. 
K nebi stoupaly den co den sloupy dýmu, země se třásla od 
výbuchů bomb. Celá hrůza války byla velice blízko.

My jsme u nás dělali skrýše, kde jsme schovávali šatstvo. 
V lesích si lidé kopali kryty. Každý, jak uměl.

Všichni jsme očekávali, že Rudá armáda provede útok na 
Ostravu od Těšína. Němci tam nastavěli opevnění. 
Počátkem dubna se rozehřměla děla po celé délce fronty. 
Rusové nešli na Ostravu od Těšína, ale začali útok 
obchvatem na frontě od Ratiboře až po Nisu. Nejtěžší útok 
byl na frontě od Ratiboře až po Opavu. Ruské letectvo 
bombardovalo Opavu. Ta hořela ve dne  v  noci. Hořely 
i  vesnice na Hlučínsku. Bylo bombardováno letiště 
v  Benešově. Už se bojovalo o  Bolatice. Z  kopce nad 
Jilešovicemi jsme viděli výbuchy granátů na Haneberky. Zle 
byl bombardován Zábřeh, Benešov, Háj, Smolkov, Bolatice 
a Bohuslavice. Němci museli vyklidit letiště v  Benešově. 
Takto se ztratila německá letadla. Byla tu nyní jen ruská 
letadla, která přilétávala směrem od Ratiboře. Trvalo to asi 
čtrnáct dnů. Němci se bránili. Útočící ruská letadla 
nadělala velké škody. Do naší obce přibylo hodně vojska. 
Byli to mladí chlapci z  Těšínska, kteří ani německy 
neuměli. V neděli za krásného dne jsme se dívali z kopce, 
jak byla bombardována Opava, ze které se valily sloupy 
dýmu. Bomby padaly na Háj, Benešov a Zábřeh. Už se 
fronta valila k  Opavici. V  pondělí 16. dubna nás Němci 
vyhnali na kopání krytů. Moc jsme ale toho neudělali. 
Letadla lítala nad námi, všude bylo vidět, jak se fronta blíží 
k  nám. Zanedlouho přiletěly stíhačky nad Kaděrov a za 
nimi eskadry bombardérů a začaly zde ve vlnách útočit. 
Letadla lítala tak nízko, že bylo cítit závany vzduchu od 
vrtulí. Z  Kaděrova vyletávaly  gejzíry hlíny i  se stromy. 
Hrůzy války se přímo blížily do naší obce.

Ráno v  úterý 17. dubna 1945 v  půl osmé ráno začaly 
padat prvé granáty do polí v Záhuří. Výbuchy granátů byly 
častější. Lidé se  schovávali do sklepů a do dříve 
vybudovaných krytů v lesích.

V  naší vesnici bylo méně vojáků, neboť všichni byli 
v  bojovém postavení. Jedna linie byla v  lese Kaděrově, 
Záhuří a nad Jilešovicemi. Druhá linie byla od Knězké do 
Sýkornice a táhla se  okrajem parku až k Jan remize. Tanky 
a děla měli Němci ukryté v horní části dědiny za Bučkovým 
gruntem, za vodárnou a jinde za stodolama. Dobře 
vybudovaná kulometná hnízda měli Němci na Kubinové 
roli na cestě směrem k Bučí. Tam byly těžké kulomety, které 
podporovaly pěchotu nad Jilešovicemi. Děla stála také na 
Přibi a za Štrumhausovou vilou na Knězké, v Končině, na 

spodní části Zauličí a v  Dolach. Tanky byly pod Lysým 
vrchem. Děla byla na Bogdalici. Ruská vojska po 
bombardování dolního Kaděrova přešla Opavici a 
železniční násep trati Ostrava - Opava a zachytila se 
v Kaděrově.

Měl jsem možnost hovořit  s  účastníkem těchto 
přístupových bojů,  s  kapitánem Rudé armády 
Naběruchinem. Jenom samotné překročení zmíněného 
železničního náspu stálo nesmírné úsilí a hodně životů. 
Němci na něj byli zaměřeni a vystrčit hlavu z poza náspu 
znamenalo téměř jistou smrt

Ráno byli Němci zatlačeni až k okresní cestě. Za podpory 
dělostřelectva vyrazilo sedm ruských tanků po silnici 
z  Kaděrova k  naší vesnici. Němci však byli na útok 
připraveni a soustředěnou palbou na vyjíždějíci tanky  
vyřadili čtyři z boje. Jednomu, asi 100 m po výjezdu z lesa 
byl roztržen pás. Tankistům se podařilo uniknout příkopem 
zpět do Kaděrova. Později v  noci tank opravili a odjeli. 
Tankisty zde byli naši vojáci, příslušníci Čsl. tankové 
brigády. Ruské velení poznalo, že Dobroslavice jsou silně 
opevněné, že tanky zde neproniknou. Nasadili do boje 
dělostřelectvo. Druhý den nastala dělostřelecká a 
kulometná palba. Boje se odehrávaly v  Kaděrově, 
v  Jilešovicích. Pěchota útočila přes Záhuří. Začaly první 
požáry v  obci. Lidé vytáhli hasičskou stříkačku a chtěli 
hasit. Bylo to však nereálné. Lidé v noci vyváděli dobytek, 
někteří utíkali z dědiny. Zle bylo.

Ruské dělostřelectvo rozmlátilo Kaděrov a dostalo se až 
na sámý vrch Kaděrova (ke známé sosně - m.j. triangulační 
bod, zanesený v dřívějších speciálních mapách - s obrázkem 
panny Marie, který tu byl po celá desetiletí). Na nejvyšším 
místě si nadělali 
velmi pevné kryty, 
jaké se snad dají 
udělat. Byly to  
jámy ve skalnaté 
půdě, v  nich se 
udělaly sruby 
o  rozměrech cca 
4 x 3  m z  velmi 
silných kmenů a 
takto byly 
zasypány silnou vrstvou hlíny. Z těchto srubů vedly dopředu 
až k  polím klikaté zákopy, dlouhé asi 10  m, na jejichž 
koncích byly pozorovatelny. Jednalo se zde o  dva velké a 
jeden menší a šest pozorovatelen. Odtud viděli sovětští 
pozorovatelé každý pohyb v  naší dědině. Měli rovněž 
rozhled na jilešovskou stranu i  do Záhuří a až do Plesné 
přes Bogdalici. V  těchto pozorovatelnách se nemohlo 
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sovětským pozorovatelům nic stát. Němci měli 
pozorovatelnu ve stavení Oldřicha Sobka na konci vesnice, 
jakožto ve škole a ve Štrumhausově vile. Zde měl 
krátkodobě pobývat i  nacistický polní maršál Schörner, 
velitel armádní skupiny Střed. Vybral si toto stanoviště, 
poněvadž tady byly klenuté stropy, které byly vhodné pro 
utlumení bomb.(Zde nutno uvést, že asi měl pravdu, i když 
vila byla rozbitá, jedna bomba zůstala "zapíchnuta" 
v  klenutém stropě a byla opatrně po válce vysekáváním 
odstraněna.)

Sovětská armáda 
se snažila dostat do 
Dobroslavic, neboť 
to byla nejkratší 
cesta k  osvobození 
Ostravy. Nebylo to 
však možné. 
Němci totiž po 
odražení prvního 
útoku dostali posilu tanků a dělostřelectva  s  cílem zamezit 
postupu sovětských vojsk na Ostravu. Sovětská vojska se 
několikrát pokusila pěchotou útokem překročit přes vrcholy 
kopců od Záhuří až po Strážné a Ostré. Někteří sovětští 
vojáci se dostali ze Záhuří až do dědiny. Museli však 
ustoupit, nebo byli zabiti. Rovněž tak neuspěli  s  tanky. 
Jeden pronikl až do Dolů, ale byl panceřovou pěstí zničen. 
Celá osádka zahynula. Další tank byl napaden o 100 metrů 
dále na poli p. Klapucha. Hořel hrozným červeným 
plamenem snad dva dny. Třetí tank zaútočil ještě s dalšími 
na silně opevněný Lysý vrch. Zde měli v  Bučkovém lese 
Němci silné pevnění. Jeden z  útočících tanků tam byl 
zasažen. Posádka, zasažena naftou, uhořela. Tímto směrem 
nemohla sovětská vojska, přes velké oběti na lidech 
i  materiálu, projít. Bedlivě musela střežit, aby Němci 
neprovedli protiútok a neodřízli pronikající sovětskou 
armádu přes Polom, Lhotu ke Klimkovicím směrem na 
Ostravu. Je možno uvést, že neprůchodností přes 
Dobroslavice to byla jediná schůdná cesta k  osvobození 
Ostravy.

Tento hrůzný střet dvou armád na katastru naší obce měl 
pro nás katastrofální následky. Velmi těžko se o tom hovoří. 
Snad pro hrubý obraz zpustošené naší milé malé dědinky 
pro naše potomky přikládám několik dobových fotografií. 
Slzy to vhání do očí.

Pro věrné dokreslení událostí v naší obci použiji doslovné 
líčení, jak je zaznamenal pan Josef  Hrbáč.

"Čtvrtého dne bojů u nás, po včerejší bubnové palbě a po 
velmi neklidné noci jsem se šel podívat, jak to u  nás ve 
vesnici vypadá. Zašel jsem do Šilerového gruntu. Šiler mi 

ukazoval roztřískanou střechu, rozbité stavení Klapuchovo. 
Kočár, který stál na dvoře, dostal plný zásah. Nezbylo 
z  něho nic, než zlomené oje. Potom mě Šiler vedl za 
stodolu a rukou mi ukazoval na vrchní konec dědiny, kde 
byl zhořelý Kusýnův grunt, Hrbáčova stodola… Šilerovi, 
celkem resolutnímu člověku a mnohým v  obci se zdál 
i tvrdým, tenkráte vytryskly slzy z očí a plakal…ani já jsem 
nemohl pronést slova…"

Němečtí vojáci obsazovali jim vyhovující sklepy domů 
našich občanů. Ti byli nuceni se uschovat do zbudovaných 
krytů. Zde snad bych jen uvedl kryt v  rokli před 
Štrumhausovou vilou, kryty u  zámecké vodárny, kryt 
v Záuličí a další.

Lidé trpěli zimou a hladem. Nebylo co k  jídlu, drůbež 
snědli němečtí vojáci, nebylo možno si nic ohřát, neboť 
kouř z ohně byl signálem pro další ostřelování.

Boj o  Dobroslavice pokračoval i  nadále. V  Záhuří 
pokračovala tanková bitva. Němci vyjeli proti ruským 
pozicím. Pro strašnou dělostřeleckou palbu nemohly 
německé tanky postoupit přes kopec ke Kaděrovu. Za 
dělostřeleckou clonou se objevily i  ruské tanky. Německé 
tanky ustoupily pod Lysý vrch a Pod polomské. A  vesnice 
dále hořela.

Jak už jsem dříve uvedl, když neuspěly tanky a děla, 
nasadila sovětská vojska k vyhnání Němců letadla. To bylo 
snad to nejhorší. Od božího rána až do setmění létaly nad 
lesy a obcí eskadry bombardovacích letadel a shazovala 
bomby na místa, kde měla býti německá vojska. Jedna 
bomba spadla  m.j. do dvora, další na silnici u  hospody, 
u  platanu (před Šilerem), do lesa u  silnice atd. Nad 
korunami stromů lítaly stihačky a slídily po Němcích. Kde 
se co pohlo, tam střílely kulomety. Tak to šlo den za dnem, 
dokud nevyhnali Němce z úkrytů.

V  dědině hořel zámek. Hrozný sloup kouře stoupal 
k  nebi. Praskot trámů bylo slyšet z  dáli. Stále vybuchují 
miny, hvízdají stíhačky nad hlavou, vybuchují bomby 
z bombardérů.

Bylo nám však divné, že najednou počala střílet děla od 
Plesné. Bylo už nějak klidněji. Lidé se po dlouhé době 
mohli alespoň trochu vyspat. Ráno, když se probudili, 
nechtěli věřit svým očím. Do dědiny vcházejí dva sovětští 
vojáci. Lidé je radostí objímají. Večer dne 26. dubna přešli 
kopec od Kaděrova a 27. dubna přicházejí do dědiny.

Dědina je po desetidenních bojích osvobozena. (Jen pro 
představu uvádím, že sousední Háj byl osvobozen již 
18.dubna)	 zpracoval Jiří Hranoš

pokračování někdy přístě...
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Dění v obci

I přesto, že počasí si s  námi neustále hraje a 
neumožňuje nám tak trávit více času s  dětmi venku, 
jsme rádi za každý den, kdy jsou žáci ve škole a 
nemusíme tak sedět doma u počítačů.  Ještě nějaký čas 
vydržíme testování a nošení roušek, které děti zvládají a 
jsou spokojené, že mohou být společně s  kamarády. 
Zbývá posledních pár týdnů a rozloučíme se také 
s páťáky, kteří přecházejí na 2. stupeň ZŠ, ale předtím je 
čeká slavnostní ukončení docházky na Obecním úřadě 
v  Dobroslavicích, kde jim další školní úspěchy popřejí 
také paní starostka Hana Bližňáková a pan starosta 
Děhylova Miroslav Honěk. Žáci zhlédnou 
fotoprezentaci svých školních let od první do páté třídy. 
Vzpomenou si tak na některé zážitky, které možná 
zapomněli. Tyto fotografie, společně s pamětním listem, 

dostanou na památku, zároveň s  dárečky od zástupců 
obou obcí. 

Bohužel nikdo z  nás nemůže s  jistotou říci, jaká 
situace bude v  této zemi na podzim, konkrétně v  září, 
kdy nás čeká zahájení dalšího školního roku. Přála bych 
si, aby se vše vrátilo do „normálu“ a my mohli opět 
fungovat tak, jak to bylo před pandemií Covid-19. 
Pokud se tak stane, těším se na 1. září 2021, kdy opět 
přivítáme naše nejmladší žáky a otevřeme jim dveře na 
společnou cestu za poznáním, novými zážitky a 
přátelstvím.

Krásné léto všem!

Simona Kovaříková, ředitelka školy

Zprávy ze školy..

Vítání občánků v  letošním roce proběhlo netradičně 
z  důvodu nařízených covidových opatření. Byla zrušena 
společná setkání, a proto jsme se rozhodli jednotlivé rodiny 
pozvat na Obecní úřad samostatně a ty nejmenší, narozené 
v  roce 2020 zapsat do „Pamětní knihy“, kde se podepsali 
také rodiče. Paní starostka předala dítěti Pamětní list, dárek 
a přivítala děvčátko nebo chlapečka do společenství obce. 

Společné foto všech rodin nebylo bohužel možné, proto 
jsme vytvořili alespoň společnou fotografii občánků 
narozených v roce 2020. Všem přejeme krásný a spokojený 
život v naší obci.

Za kulturní a sociální komisi Klapuchová Bianka 

Vítání občánků
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Dění v obci

Polní cesta v délce 260 metrů směrem 
k lesu Bučí je lemována mladými  javory 
kleny. Na jiné straně Dobroslavic, 
v  prodloužení ulice Osvobození, rostou 
nádherné jeřáby. A  poblíž bývalého 
lyžařského vleku, za ulicí Polomskou 
máme opět javory, tentokrát babyky. 
Všem devadesáti novým stromům, které 
byly zasazeny během předloňského 
podzimu, se dobře daří. Pracovníci obce 
pečují v  sezóně o vyžínání trávy v okolí 
sazenic a v případě nedostatku vláhy také o zálivku. 

A čím může pomoci každý z vás? Být 
všímavý ke svému okolí - třeba můžete 
posbírat odpadky ve volné přírodě 
v  blízkosti vašeho bydliště. V  případě, 
že si všimnete černé skládky v blízkých 
lesích, nahlaste konkrétní lokalitu 
v  obecním úřadě, aby mohla být 
uklizena. Važme si toho, že životní 
prostor v  Dobroslavicích a 
bezprostředním okolí je bohatý na 
zeleň a přemýšlejme, jak o  ni společně 
pečovat.

Irena Šťastná

Alej k  lipám oslaví letos v říjnu čtyři roky od svého stvoření. 
Daří se všem hrušním i  slivoním, máme tu dvě lavičky, 
panoramatickou tabuli i bidýlko pro dravce.

Tradiční setkání v Aleji k lipám, které bude věnováno kosení 
trávy, proběhne v neděli 18. července od 14.00 hodin. Těšíme 
se na účast všech, kteří zde mají svůj strom a jsou ochotni 
věnovat dvě hodiny svého času péči o sazenice. S sebou hrábě, 
srpy, kosy, motyky a buchtu, pití pro všechny zajistí Spolek 
Dobro-vize.

Všechny ty, jež zapomněli, že před čtyřmi lety svůj strom 
zasadili a zavázali se o něj pečovat, bych ráda požádala, aby dali 
vědět, pokud vědí, že už na péči nestačí; dovedeme jistě najít 
náhradní pečovatele, musíme však vědět, že jsou potřeba.

Irena Šťastná

Příprava na narozeniny Aleje k Lipám

Novým alejím se dobře daří
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Informace pro 
občany
Obecní úřad Dobroslavice

Slezská 260/3A
Dobroslavice, 747 94
okres Opava, kraj 
Moravskoslezský

e-mail: urad@dobroslavice.cz
web: www.dobroslavice.cz

IČ : 00849731

DIČ CZ00849731

Úřední hodiny :

Pondělí:	 8:00 – 12:00

	 14:00 – 17:00

Středa:	 8:00 – 12:00

	 14:00 – 17:00

starostka obce

PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496

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

Jana Sobčáková
tel.: 596 753 496

podatelna, pokladna, 
evidence obyvatel, 
informace

Jarmila Holušová
tel.: 596 753 496

Otevírací doba
TEMPO Dobroslavice
pondělí	 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
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Dění v obci

Naše kaplička je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a 
i  nový zvon ponese jeho jméno. Tedy alespoň pár vět 
o věhlasnosti tohoto světce…

Všude po světě se najdou školy  s  jeho jménem a kostely, 
které jsou mu zasvěcené. V  těchto dnech si připomínáme 
300. výročí Janova blahořečení, přičemž oslavy vyvrcholí 
roku 2029, kdy uplyne 300 let od jeho svatořečení. Svatý 
Jan Nepomucký je neznámější český světec, a svatojánské 
tradice přetrvávají celá staletí. Je patronem kněží, 
zpovědníků, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech 
řemesel, které mají co do činění s vodou. Narodil se kolem 
roku 1345 jako syn soudce či starosty v Nepomuku. V roce 
1380 přijal kněžské svěcení a stal se farářem kostela sv. 
Havla na Starém Městě v  Praze. Současně pokračoval ve 
studiu církevního práva, později i v Padově. Po návratu do 

Prahy se stal kanovníkem 
kostela sv. Jiljí a později 
i  vyšehradské kapituly, v  roce 
1389 pak generálním 
vikářem.

Život sv. Jana zásadně 
ovlivnily spory krále Václava 
IV.  s  pražským arcibiskupem 
Janem z  Jenštejna. Král se 
rozhodl omezit arcibiskupovu 
moc zřízením nového 
biskupství. Když však 
počátkem roku 1393 opat 
zemřel, mniši rychle zvolili 
nového opata. Generální 
vikář Jan volbu potvrdil a tím 

plán krále zmařil. Napětí se pokusil arcibiskup urovnat při 
schůzce  s  králem. To se ale nepodařilo, naopak král dal 
zatknout několik jeho nejbližších spolupracovníků a nechal 
je mučit. Nejhůře dopadl Jan Nepomucký, od něhož se král 
údajně chtěl dozvědět i  zpovědní tajemství královny Žofie. 
Zemřel na následky mučení 20. března 1393, zřejmě ještě 
před shozením z Karlova mostu do Vltavy. První, kdo začal 
pěstovat úctu ke svatému Janu Nepomuckému, byli po jeho 
vynesení z  Vltavy (14. dubna 1393) křižovníci  s  červeným 
srdcem (cyriaci). Společně  s  jezuity pořádali každoročně 
večer před Janovým svátkem průvod lodí po Vltavě až ke 
Karlovu mostu. Svatojánské slavnosti  s  lodní hudbou se 
v  Praze konaly poprvé roku 1715. Jan Nepomucký patřil 
mezi nejvýznamnější světce rakouské monarchie, je 
zemským patronem Čech a Bavorska, ale také námořní 
pěchoty Španělska.

Jeho sochy lze nalézt na spoustě mostů, zasvěceno je mu 
mnoho kostelů, a dokonce i  česká papežská kolej v  Římě. 
Nejznámějším chrámem  s  ním spojeným je zřejmě Poutní 
kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře u  Žďáru nad 
Sázavou. Unikátní chrám stavěl slavný architekt Jan Blažej 
Santini-Aichel na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. 
Architekt vycházel z  legendy, že se v  místě, kde Jan 
Nepomucký utonul, zjevila koruna z  pěti hvězd. Tento 

symbol se pak objevuje opakovaně i  v  dalších prvcích 
stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází 
pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo tacui – 
mlčel jsem. To je vyjádření legendy, podle níž světec zaplatil 
svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství 
královny Žofie.

Jeho osud byl strastiplný, přesto nepodlehl žádným 
svodům a zachoval si svou čestnost. Svou práci dělal 
pečlivě, naplno, pořádně. Jan Nepomucký byl velkou 
postavou své doby a jeho odkaz nebledne. Žádný náš krajan 
nemá po světě tolik veřejných pomníků jako právě on. 
Jenom v Polsku jich je kolem šesti tisíc, v Rakousku asi čtyři 
a půl tisíce. Ostatky sv. Jana Nepomuckého jsou uloženy 
v chóru katedrály sv. Víta v Praze.

Libuše Osmančíková

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

Duben

Holšanová Pavla

Konštacký Jiří

Skubida Stanislav

Šťávová Miroslava

Květen

Klapetek Zdeněk 

Kijová Bohumila

Červen

Svačinová Magda

Kij Jiří

Mikolajek Jan

Šestáková Jana

Geržová Vlasta

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 2021

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 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


