
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

užíváme si poslední letní dny, dětem začala škola a také 
nastal čas zrekapitulovat dění od posledního vydání 
dobroslavického občasníku. Nejdříve bych se zmínila 
o  netypické události, kdy se na území naší republiky 
vyskytlo tornádo a napáchalo obrovské škody na jižní 
Moravě. Několik obcí bylo z velké části poničeno. V reakci 
na tuto katastrofu byla odeslána finanční pomoc 
z  Dobroslavic na transparentní účet tornádem poničené 
nejmenší obce Hrušky ve výši 20 000,- Kč. Rozmary počasí 
jsme v polovině července také zažili v Dobroslavicích. Velká 
bouřka naštěstí nenapáchala velké škody, jen bylo potřeba 
technické pomoci při odstranění nalomených větví stromů 
v parku naproti obecního úřadu, kterou museli poskytnout 
hasiči z Hlučína za použití moderní techniky s plošinou.

Jak pokračují investice na tento rok? Již v minulém vydání 
našeho periodika bylo zmíněno, že byla dopravně upravena 
křižovatka u  autobusové zastávky, tryskovou metodou 
opravena místní komunikace na Rybárně. U základní školy 
byla postavena venkovní učebna, kde se může realizovat 

zdravá výuka našich dětí. Na 
fotbalovém hřišti je zrealizován 
vrt pro zalévání travnaté plochy 
sportoviště. Vrt je hluboký 25 
metrů a voda je ve výšce 11 
metrů.

Co se týče dotací, tak obec 
nezískala dotaci na opravu místní 
komunikace Pod Kovárnou, ale 
dotačně byla podpořena 
výstavba víceúčelového hřiště 
u  základní školy, a to ve výši 
1  600  000,-  Kč, takže nyní 
probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele hřiště a následně by 
měla proběhnout výstavba. Také 
jsme získali dotaci ve výši 
400  000,-  Kč na podporu 
přípravy projektové 
dokumentace na výstavbu 

mateřské školy. Místní akční skupinou Hlučínska byla 
podpořena žádost o  dotaci na modernizaci komunitního 
místa ve výši 450  000,-  Kč. Na dobíjecí stanici na 
elektrokola a na posezení k cyklostezce  s  informační tabulí 

jsme získali 65% dotaci prostřednictvím Sdružení obcí 
Hlučínska.

Do konce 
srpna trvala 
veřejná sbírka 
na pořízení 
nového zvonu 
do kapličky. 
Dárci poslali 
na účet 
192  921,-  Kč. 
Moc všem 
děkujeme. Na 
podzim bude 
zadána výroba ve zvonařské firmě Umělecké zvonařství 
Dytrychová  s.r.o. v Brodku u Přerova. Nový zvon  tónu B2 
bude vyroben ze zvonařské bronzi, hmotnosti cca 55  kg, 
spodní průměr 480 mm. Cena včetně technického vybavení 
zvonu, elektropohonu a instalace je ve výši 180  000,-  Kč 
včetně DPH. Nově vyrobený zvon bude vysvěcen a 
doufáme, že se v  roce 2022 přidá k  celosvětové výzvě 
Svatojánského zvonění.

Na začátku prázdnin proběhla po dlouhé době první 
obecní akce, a to Gulášfest. Byl to nultý ročník soutěže ve 
vaření kotlíkového guláše. Soutěžila čtyři družstva a jejich 
kulinářský výrobek hodnotila odborná porota a veřejnost.  
Akce se velice podařila. Děkujeme soutěžícím, že do 
přípravy guláše zapojili i  děti a také všem, kteří přišli 
soutěžící podpořit. Na konci srpna obec zorganizovala 
vzpomínkový večer u kytary, kde si občané mohli zazpívat a 
zavzpomínat na staré hity. Po lockdownové přestávce jsme 
opět byli pozváni naším partnerským městem Přerov na 
jejich hodové slavnosti, kde jsme  s  místostarostou 
Ing. Sviderem reprezentovali naši obec a na závěr návštěvy 
jsme pozvali zástupce města Přerova na oslavy 130. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů v  Dobroslavicích. 
Nově je natočené letecké video Dobroslavic, které je 
zveřejněno na obecních webových stránkách. Můžete se 
pokochat pohledem na naši obec a okolí z ptačí perspektivy.

Dětem přeji úspěšný školní rok a Vám všem příjemné 
podzimní dny.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 3/2021
podzim

www.dobroslavice.cz



V jarních měsících jsme prostřednictvím 
soutěže vyzývali občany, aby se  s  námi 
podělili o zážitky ze sportování, které jsme 
prožívali více individuálně než kolektivně.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat 
obci Dobroslavice, díky níž jsme mohli 
pořídit atraktivní ceny. Losování proběhlo 
8. 7. 2021 v  Obecním úřadě, za milé 
přítomnosti některých soutěžících a paní 
starostky. Věříme, že ceny jako sportovní 
náramek, hole pro turistiku, batohy, 
dárkové poukazy a mnoho dalších potěšily 
vylosované. 

O  tom, že naše obec je skvělým místem 
pro sport, se můžete přesvědčit v  galerii 
soutěžních příspěvků. Brzy při sportu na 
viděnou a již za pár dní pokračujeme ve 
vesnických sportovních hrách.

za sportovní komisi
Pavlína Pěknicová
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Dění v obci

1. ročník dobroslavického "Guláš festu"
Dne 10.7.2021 se od 10.00 hod. v  prostorách před 

kuželnou v  Dobroslavicích se uskutečnil 1. ročník soutěže 
"Guláš fest Dobroslavice".

Akce se zúčastnily celkem čtyři 3-členná družstva. 
U  laické poroty zvítězilo družstvo myslivců a u  odborné 
poroty zvítězilo družstvo  s  názvem "Guláš, který ještě svět 

neviděl". Ceny pro 3 vítězná družstva byly hodnotné. 
Atmosféra byla soutěživá, veselá a i napjatá jak to dopadne. 
Již se těšíme na II. ročník a doufáme, že účast soutěžících 
družstev bude větší.

za kulturní komisi
Bc. Pavel Bochňák

Dne 27.8.2021   v  18.00 hod. se uskutečnil v  kuželně 
Dobroslavice vzpomínkový večer u  kytary, kdy jsme si 
zavzpomínali na 60. léta a další roky se skvělou hudbou. 

Všichni přítomní si odnesli hluboký hudební zážitek. Máme 
v úmyslu v těchto akcích pokračovat.

za kulturní komisi
Bc. Pavel Bochňák

Hudebně-vzpomínkový večer na 60-léta

V neděli 18. července proběhlo kosení v Aleji k lipám nad 
Dobroslavicemi. Spolek Dobro-vize děkuje všem z  téměř 
dvou desítek dobrovolníků, kteří věnovali tři hodiny svého 
volného času právě této aleji za obcí. Pokosili jsme a 
shrabali vzrostlou trávu i ošetřili okolí stromků. Na podzim 
nás ještě čekají nátěry laviček a výměna opěrných kůlů, ve 
spolupráci s arboristou zajistíme i odborné zastřižení všech 
hrušní a slivoní.

Irena Šťastná

Letní kosení v Aleji k lipám
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Okénko do historie

Lidé se postupně vracejí domů, děla hřmí v  dáli, v  naší 
obci je již klid, ale spoušť a hrůza. Dědina byla plna 
sovětského vojska. Ti už tu řádili od večera. Kde jakou 
skříňku vypáčili, všechno prohledali, co se jim líbilo, dávali 
do svých vozů.

Radost ze shledání byla zkalena pohledem na naši 
zničenou dědinu. Stromy v  parku rozestřílené, budovy ve 
dvoře roztřískané, bez tašek, hospoda a sokolovna spálená, 
téměř všechny stodoly v  obci spálené. Moravcův grunt 
spálen a rozbit, Sněhotova chalupa spálená, celý Bučkův 
grunt spálen a roztřískán granáty. Hrbáčovo, Sobkovo a 
Makešovo stavení roztřískáno a spáleno. Kusýnův grunt a 
Hrbáčovo stavení spáleno. Mlýnkova chalupa spálena. 
Osmančíkův grunt, Hrubého, Kusýnův i  s  výměnkem a 
stodolami - vše spáleno. Škola rozbitá. Stavení pod školou 
spálena. Dále byla spálena stavení Osmančíkovo, 
Pecuchovo, Dragunovo, Plevovo, Mikeskovo, Dědochovo, 
Frankovo, Viatrovo, Křížkovo, Sulmovo. Z ostatních stavení, 
která nezasáhl oheň a která nezničilo dělostřelectvo byla 
takřka všechna více 
méně rozbitá. Hodně 
škody nadělaly letecké 
pumy a minomety. Ty 
roztřískaly téměř 
všechno. Proletěly 
střechou a v  bytě vše 
rozbily.

Bylo rozbité téměř 
vše. Byly poničeny elektrické sloupy, ploty, zemědělské stroje 
a vozy. Uvádělo se, že obec byla zničena z  95%. Celková 
škoda na majetku dobroslavických občanů činila 11 500 
000  Kč. Ze 105 domovních čísel nezůstalo ani jedno 
ušetřeno. 30 jich bylo zničeno úplně, 38 velmi těžce a 
ostatní z větší či menší  části. Vyskytovaly se i názory - obec 
neopravovat, zlikvidovat a obyvatele přestěhovat do 
Javorníku ve Slezsku.Však řada našich občanů se tam 
i  vystěhovala. Jednalo se o  tyto naše občany: Václava 
Osmančíka, Antonína Hrubého (ten se pak pro námitky 
manželky vrátil zpět), Františka Strádala, Teofila Kusýna, 
Šimona Honka a Ladislava Moravce.

Rozbité a vypálené se dá časem spravit. Horší to bylo 
u některých našich rodin, kde během osvobozovacích bojů 
navíc padli rodinní příslušníci. Jednalo se o  tyto naše 
spoluobčany: Adolfa Chylu, Karla Mlýnka a Františku 
Plevovou. Max Kusýn byl umučen v koncentračním táboře. 
Byl uvězněn za odbojovou činnost.

Velké škody byly napáchány na dobytku. U Bučků, když 
začal grunt hořet, vypustili dobytek. Ten však byl všechen 
zabit. U  Plury spadla do stáje letecká bomba a zabila 
všechen dobytek.

Dobytek se podařilo zachránít jen u  Cholevů. Z  jejich 
kroniky (deníku) vyjímám: "….dne 24. dubna: otec rozhodl, že 
prchneme. Když válečná vřava na chvíli ustala, zapřáhli jsme koně, 
naložili nejnutnější a celý statek jsme svěřili staršímu bratrovi, který 
prohlásil, že se z domu nehne. Krátké rozloučení. Pryč z té hrůzy….."

Oldřich se staral 
o  dobytek. Bylo 
štěstím, že Cholevův 
grunt byl chráněn 
proti dělostřelecké 
palbě a dále bylo 
štěstím, že ho 
nezasáhla ani těžká 
letecká bomba, 
i  když vyhořela 
stodola. Oldřich statečně zůstal a tím zachránil dobytek. 
Zabitý dobytek ležel na cestách, v zahradách, na polích a ve 
zdemolovaných stájích. Spoušť, trosky a hrůza. Smrad ze 
spálenišť a z postupně se rozkládajících těl padlých vojáků a 
zvířectva.

Na příkaz sovětských vojáků museli muži z obce nastoupit 
k pohřbívání vojáků. Padlí sovětští vojáci byli pohřbeni do 
společného hrobu u starého kříže u rozcestí Jilešovice - Háj. 
Snad nejvíce sovětských vojáků padlo v  Záhuří. 
V  Kaděrově už byli většinou pohřbeni. Tam je pohřbívali 
samotní vojáci již během bojů. Později byli exhumováni a 
pohřbeni na Ruském hřbitově v  Hlučíně. Němečtí vojáci 
byli pochováváni tam, kde byli nalezeni.

K Ostravě se neustále, bez ustání, valily kolony sovětských 
vojsk. Bez helmy, bez masky, bez baťohu, jen  s  puškou či 
automatem. Přímo za nepřítelem.

U  nás v  obci si sovětští vojáci postavili polní pekárnu 
v  panské zahradě. Vojáci byli v  obci téměř až do zimy. 
Někteří začali odcházet již po čtrnácti dnech.

Sovětští vojáci těžko chápali, že jsme na ně čekali jako na 
osvoboditele. Těžko nám věřili. Obzvláště političtí komisaři 
neměli k nám důvěru. 

Sověti museli do bojů nasadit všechny síly, aby ze svého 
území vyhnali nepřítele. Tomu také odpovídaly jejich 
prvosledové jednotky, jmenovitě u  nás pěšáci. Následující 
dělostřelci, to již bylo něco jiného. Cestou k  Háji vedli 
sovětští vojáci zajaté Němce. Jedna kolona za druhou. 
Kdysi tak mocná armáda, dnes v blátě se sklopenou hlavou, 
napolo v  civilu, bledí, raněné vlečou kamarádi. Rusové za 
nepřítelem, Němci do zajetí.

Naše dědina, zničená válečnými událostmi, stála nyní 
před důležitým obdobím, její obnovou.....

Zpracoval Jiří Hranoš

Kronika Dobroslavic pokračování z 2 / 2021
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ne-běžné odpady, kam s nimi?
„Až dosloužím, chci do sběru“.  Pamatujete si tu větu ze 

zadního přebalu školních sešitů? Dodnes se mi ta věta 
vybaví, kdykoliv školní sešit vidím. Papíry už dneska běžně 
třídíme, stejně jako sklo, plasty nebo kov a u  těchto 
„dosloužilých komodit“ přesně víme, kam patří. Stále ale 
existuje spousta ne běžných výrobků či zařízení, jejichž 
konečná stanice není tak intuitivní, a rozhodně to není 
„komunální odpad“.

Tak například tonery a kazety z tiskáren, elektroodpad.

Tonerová kazeta je celkem složité zařízení, které obsahuje 
vlastní práškový toner, ale i  spoustu plastových a kovových 
dílů, a dokonce i elektroniku. Prázdnou tonerovou kazetu je 
nejlepší znovu naplnit. Je to nejlevnější, i  nejekologičtější. 
V  případě, že nejde jen o  prosté naplnění novým 
tonerovým prachem, ale vyčištění či výměnu vadných částí, 
jedná se o renovaci. Společností, které tonery znovu plní, je 
celá řada.

Tonerové kazety 
jsou podle nového 
zákona 
o  výrobcích  s  ukonče
nou životností (č. 
542/2020 Sb.), který 
platí od ledna 2021, 
považovány za malé elektrozařízení. Pro výrobce či dovozce 
platí příslušné povinnosti, mimo jiné zajistit tzv. zpětný 
odběr použitých výrobků. Tento odběr zajišťují výrobci či 
takzvané kolektivní systémy. 

Dosloužilý toner by tedy od vás měli vzít bezplatně tam, 
kde jste si ho koupili, nebo vás slušně odkázat na jinou 
provozovnu kolektivního systému. Pokud ale toner pochází 
z  domácnosti (ne z  instituce, zaměstnání), je kratší než 
25 cm a byl zakoupen v prodejně větší než 400 m2, tak ho 
můžete vždy, bez ohledu na značku a bez vázání na nákup 
nového zboží, odevzdat v místě prodeje takového zařízení. 
Zaměstnanci provozovny (prodejny) vás nesmí v  tomto 
případě odkázat na jiné místo odběru elektrozařízení.

Většina výrobců elektrozařízení má svůj program na 
recyklaci tonerů, např. Canon,  OKI,  HP  nebo  Konica 
Minolta.

Toner v žádném případě nepatří na skládku, jelikož jako 
elektrozařízení podléhá zmíněného zpětnému odběru.

Co je koletktivní systém?
Jedna z  mála funkčních metod, jak zmenšovat negativní 

dopad průmyslu na životní prostředí, je zpětný odběr. 

V  principu jde o  to, že klade na výrobce odpovědnost za 
jejich produkty po tom, co doslouží. Výrobci proto založili 
kolektivní systémy, které za ně tuto odpovědnost převádějí 
do praxe. Jinak řečeno výrobci jim platí peníze a kolektivní 
systémy organizují zpětný odběr. 

V  České republice provozují tento kolektivní systém 
společnosti Asekol, Ekolamp, Elektrowin, Rema a 
Retela. Vyhledávač místa zpětného odběru elektrozařízení: 
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Veřejně přístupné červené kontejnery jsou soukromou 
iniciativou společnosti 
Asekol, nejde o  systém 
sběru odpadů 
provozovaný městem. 
Patří do nich drobná 
elektrozařízení, tedy 
i tonery.

V  rámci zpětného 
odběru máme možnost 
odevzdat použité nebo nefunkční zařízení k  jeho 
zpracování pouze „osobě oprávněné k jejímu převzetí“. To 
by mělo zaručit recyklaci nebo likvidaci. Zpětný odběr 
výrobků  s  ukončenou životností (VUZ) se provádí buď 
formou sběrných kontejnerů, prostřednictvím 
autorizovaných míst, veřejných míst zpětného odběru nebo 
v  rámci prodeje nových produktů. V  současnosti se 
vztahuje zpětný odběr na tyto komodity:

• elektroodpad (včetně solárních panelů)
• pneumatiky
• baterie a akumulátory
• světelné zdroje
• autovraky
• obalové materiály
Do budoucna by se měl zpětný odběr – tedy povinnost 

výrobců – rozšířit i na oblast textilu a potravinářských tuků. 
Naopak z  režimu zpětného odběru byly v  roce 2015 
vyjmuty minerální oleje.

… tak, třídění zdar

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy: https://trideniodpadu.cz/,  
https://www.envigroup.cz/, https://veronica.cz/

Komise životního prostředí
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Dění v obci

S  finanční podporou obce a TJ Sokol se první zářijový 
víkend uskutečnil výlet do Jeseníků určený občanům 
Dobroslavic. Účast byla 32 turistů. Ještě v  pátek 3. září 
večer jsme autobusem dorazili do Chaty Ramzovské sedlo 
v Ramzové. Sobotní náročnější trasa vedla přes Vražedný 

potok a krásné Obří skály na horu 
Šerák (1351  m. n.  m.), odtud přes 
Čerňavu zpět do obce Ramzová. 
Kdo si chtěl výlet zkrátit, a přesto si 
užít krásných výhledů za slunného 
počasí, využil lanovky, a to buď pod 
vrchol Šeráku, nebo na Čerňavu. 
Večer si mnozí z  nás ještě zaplavali 
v bazénu se slanou vodou, který byl 
přímo v chatě.

V  neděli jsme se přesunuli do 
blízké Branné. Městská památková 
zóna, výtečné staroměstské máslové 

trubičky, ochutnání Mariánského pramene, či místního piva 
nebo prohlídka 
hradu Kolštejn, to 
byly možnosti, 
kterých využil 
téměř každý. 
Turisté si pobyt 
zpestřili ještě 
výletem, který vedl 
po naučné stezce 
přes osadu Přední 
Alojzov a 
rozlehlou louku  s  kravami 
i  telaty. Úžasná byla přírodní 
památka Pasák. Jde o 250 m 
dlouhou a 30  m vysokou 
skalní stěnu tvořenou 
mrazovými sruby se 
zvláštními erozními útvary, 
skalními převisy či terasami. 
Možná někteří cestou 
zaslechli i  chřástala polního 
nebo jeřábka lesního, jež jsou 
předmětem ochrany v  Ptačí 
oblasti Jeseníky a žijí právě 
v  okolí Branné. Děkujeme 
všem, kteří měli chuť 
vyrazit s námi do hor a užít si slunečné počasí babího léta. 

Za organizační tým
Šárka Kolková, Irena Šťastná

Výlet do Jeseníků

Křehká krása kolem nás

Při procházce našim parkem jste si zajisté všimli ojedinělé 
samostatně rostoucí krásné květiny.

Jde o  Lilii zlatohlavou (Lilium martagon). Též zvanou 
Lilie zlatohlávek. Jedná se o  vytrvalou rostlinu, která 
vyžaduje výživné a humózní půdy  s  dobrou propustností. 
Roste v  listnatých a smíšených lesích od nížin do hor. 
Dorůstá do výšky 30-120  cm. Zimu přečká pouze cibule 
v  zemi. Nevyskytuje se příliš hojně, jedná se o  ohrožený 
druh a je tedy zákonem chráněna. Je to úžasné, že roste 
právě v našem parku.

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

Červenec

Hranošová Emílie

Srpen

Zloch Václav 

Dufek Josef  

Pavlíček Jaroslav 

Hrbáčová Eliška 

Klapuchová Helena

Klapetek Jiří

Září

Mamula Václav

Dušák František

Cahlík Augustin

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

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

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

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

Změna termínu velkoobjemového odpadu: sobota 16. října 2021 od 12:00 do 15:00 v areálu hasičské zbrojnice

Obec Dobroslavice informuje

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 prosinci 2021

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 11. 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


