DOBROSLAVICKY OBČASNÍK
Slovo starostky
Milí spoluobčané,
konec roku 2021 je za dveřmi, všichni vnímáme vánoční
atmosféru a také nastal čas zrekapitulovat dění v naší obci.
Na podzim proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. V Dobroslavicích byla velká
75% volební účast, zvítězila strana ANO 2011 s 28%, na
druhé pozici koalice Spolu s 27% a na třetí koalice
PirStan s 12%.
V návaznosti na zákon o odpadech schválilo
zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné
smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO
Ostrava. Ty se k 1. 1. 2022 ruší. V principu se nebude
měnit příliš. Každý majitel nemovitosti nebo
osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit
k místnímu poplatku nejpozději do 31. 1. 2022 pomocí
formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu
z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na
tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz. Svoz
biopopelnic bude řešen novou smlouvou o svozu bioodpadu
přímo s dodavatelem, společností OZO Ostrava. Tuto
smlouvu je možné uzavřít v kanceláři obecního úřadu.
Podrobnější
informace
naleznete
na
dalších
stránkách Občasníku.

A co jsme za rok 2021 zrealizovali a co nás ještě čeká? Na
nově dopravně řešenou křižovatku u autobusové zastávky
jsme si určitě již všichni zvykli a vnímáme její výhody.
Venkovní učebnu v areálu naší základní školy, postavenou
v letních měsících, děti využívají od září k výuce.
Víceúčelové hřiště u základní školy bude postaveno
v jarních měsících 2022 hned, jakmile to počasí dovolí.
Právě probíhá příprava projektové dokumentace na
novostavbu mateřské školky. Rekonstrukce hasičské
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zbrojnice je prvním náhradním
projektem v pořadí žadatelů
o dotaci u Ministerstva vnitra
ČR. Částečně je dokončena
oprava místní komunikace Pod
Kovárnou. Recyklát z této
stavby byl využit na místní
komunikaci Polní, Polomskou a
na
účelovou
komunikaci
Osvobození směrem k chatám.
Byly provedeny ořezy větví na
ulici U Lesa, pokáceny určené
stromy v parku. V jarních
měsících bude vysázena třešňová
alej okolo polní cesty na Strážné
ve spolupráci s nadací Sázíme
stromy a také proběhne nová
výsadba v parku. Nyní se odlévá nový zvon do kapličky,
bude se jmenovat Jan Nepomucký. Plánujeme jeho
vystavení na obecním úřadě, poté proběhne vysvěcení
zvonu a instalace do kapličky. Pro původní zvon již máme
také využití. Chceme ho zavěsit do zvoničky, která by byla
postavena na konci budoucí třešňové aleje.
Dodávka 130 nových židlí do kulturního domu, kterou
nám dotuje MAS Hlučínsko, proběhne v lednu 2022.
Z dotace Sdružení obcí Hlučínska se pořizuje dobíjecí
stanice na elektrokola před Kuželnu a dvě
posezení s mapou. Dokončena je také renovace kamenného
kříže. Při demontáži části kříže byla objevena skleněná
láhev se vzkazem z roku 1970 od starosty Josefa Hrbáče,
který vedl obec v letech 1945 až 1946. Celý text i s fotkou
láhve je zveřejněn na dalších stránkách tohoto vydání. Je až
dojemné číst, jak se lidem žilo v Dobroslavicích a co cítili po
invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce
1968. Inspirovala jsem se tímto nálezem a také za naši obec
jsem napsala vzkaz pro další generace (také na dalších
stránkách). Tento vzkaz je uložen ve skleněné láhvi a vložen
společně s tím původním do kříže.
Přeji Vám všem hlavně zdraví, aby nás boj proti
koronarovirové infekci nerozděloval, ale spojoval, a do
nového roku 2022 jen to dobré!
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Dění v obci
Oprava kříže - nový dopis
Tento kamenný kříž, postavený na rozcestí mezi Hájem
ve Slezsku a Jilešovicemi, jsme se rozhodli zrenovovat,
protože byl dosti poničený. Začali jsme pátrat, jaká je
historie tohoto kříže. Jediný, kdo se ke kříži hlásil, byl pan
Antonín Kusýn, který nás informoval, že tento kříž dala
postavit jeho babička po rodinném neštěstí, když jí zemřely
tři děti a manžel. Rodina pana Kusýna uvažovala
o renovaci kříže, ale neměla na opravu dostatečné finanční
prostředky. Po jednání starostky a pana Kusýna vznikla
dohoda a kříž byl darován obci Dobroslavice. Opravu
začala realizovat firma Kamenictví Aug - Fred Kobeřice.
Nejdříve se kříž demontoval jeřábem a převezl se do firmy.
Při restauračních pracech se našla v kříži skleněná
láhev s odkazem starosty Dobroslavic Josefa Hrbáče z roku
1970, který vedl obec v roce 1945 - 1946. Takže jsme se
konečně dopátrali, jak to bylo doopravdy s příběhem kříže.
Na tento popud jsem se rozhodla napsat také odkaz pro
další generace, které
budou
žít
v Dobroslavicích a až
bude
kříž
opět
potřebovat opravu, tak si
přečtou i vzkaz z dnešní
doby, který bude přiložen
k tomu původnímu,
zavoskován ve skleněné
láhvi a dán do kříže.
A jak se dnes žije
v Dobroslavicích? Jsme
rádi, že naši předci se po
druhé
světové
válce
rozhodli
znovu
vybudovat zcela zničenou obec a nevyužili nabídku
přestěhování se do Javorníku, kde jim bylo nabízeno, aby
osídlili pohraničí po odsunutém německém obyvatelstvu.
Současné Dobroslavice jsou krásnou obcí s 777 obyvateli,
ve které se velice pohodlně žije. Obec má základní školu (1.
- 5. třídu), mateřskou školu, nový obecní úřad, obchod, 3
restaurační zařízení, zrekonstruovaný kulturní dům,
opravenou fasádu Kuželny, postavenou novou čističku
odpadních vod a opravenou kapličku. Právě do ní se nyní
odlévá nový zvon a starý bude využit do zvoničky, kterou
chceme umístit do budoucí třešňové aleje na Strážné ve
směru na Jilešovice. Abychom obnovili zeleň, tak jsme
vysadili Aleje k lipám, aleje k Bučí, chatovišti a kolem cesty
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k bývalému vleku. V parku
máme v plánu výsadbu
živého plotu z tisů
v půdorysu bývalého
zámku.
Čeká
nás
rekonstrukce
hasičské
zbrojnice a výstavba nové
mateřské
školy.
Dobroslavice
jsou
atraktivní lokalitou, proto
je o bydlení tady velký
zájem.
A jaká je doba? Musím
říci, že zvláštní. Naši
životní pohodu ve vyspělé
společnosti
narušila
epidemie koronaviru. Naši
předci asi nikdy nezažili
lockdown, kdy se zastavil život v celém světě a povinně se
musely nosit roušky, nesmělo se cestovat, byly zavřeny
restaurace,
služby,
sportoviště,
obchody
kromě
těch s potravinami, bylo nařízeno pracovat co nejvíce
z domova, zavřené byly školy, děti a studenti měli výuku
online. Všude se hodně testuje a kovid pozitivní lidé musí
být v karanténě, v nemocnicích se nově vytvářejí kovidová
oddělení pro vážné stavy pacientů, kteří potřebují dýchací
přístroje, hodně oslabených a starších lidí na tuto infekci
zemřelo. Naštěstí vědci v rekordně krátkém čase vytvořili
vakcínu a nyní jsme ve fázi, kdy se celá světová populace
očkuje a snad se tím eliminují vážné následky infekce.
I když nyní jsme opět v další vlně zvýšeného počtu
nakažených a zvažují se některá omezení.
A co vzkázat dalším generacím? Přeji našim
následovníkům, ať jsou zdraví a ať se o Dobroslavice dobře
starají a pokračují v našem odkazu, kdy se snažíme, aby
místo našeho žití bylo co nejčistší, nejpěknější a
nejmodernější a aby se jim žilo tak dobře v Dobroslavicích
jako nám!
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V Dobroslavicích dne 22. 11. 2021
Současná starostka obce Dobroslavice
PhDr. Hana Bližňáková

Dění v obci
Oprava kříže - dopis z lahve
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Dění v obci
Dobroslavičtí tenisté bilancovali rok 2021
Stejně jako v roce 2020 i letošní rok ovlivnila vládní
protikovidová opatření společenský i sportovní život v naší
obci. Tenisté se s omezeními vypořádali vcelku bez
problémů přesto, že několik z nich COVID-19 prodělalo na
vlastní kůži.
I v těchto ztížených podmínkách parta asi deseti „dříve
narozených“ tenisových nadšenců připravila před sezonou
tenisový kurt, situovaný v hezkém prostředí bývalého
zámeckého parku, ke hraní. Výše uvedená parta provádí
celoroční údržbu a opravy celého areálu. V letošním roce
bylo nutno navíc provést opravu střechy budovy šatny, kam
zatékalo, a také opravu poničeného plotu spadlou silnou
větví (viz fota).
V současné době má tenisový klub TJ Sokol
Dobroslavice, z.s. 21 registrovaných členů, přičemž kromě
členů oddílu využívá možnosti rekreačního hraní i řada tzv.
příchozích zájemců o hraní tenisu. Zde se musíme zmínit
o jedné velice nepříjemné situaci, ke které došlo koncem
letošní sezony. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
připomenout pravidla provozování tenisového kurtu
v Dobroslavicích. Náš systém pronájmu kurtu byl doposud
založen na vzájemné důvěře. Avšak někteří jedinci této
důvěry zneužili. Užívali kurt neoprávněně a při
konfrontaci s výborem tenisového oddílu se chovali velmi

• členský poplatek pro seniory činí 500,- Kč/rok
• členský poplatek pro seniory, kteří tenisový areál
celoročně udržují, činí poplatek 250,- Kč/rok
• pronájem kurtu na 1 hodinu činí 100,- Kč
• pokud hraje člen s nečlenem, nečlen platí 50,- Kč/hod.
Bez domluvy s vedením tenisového klubu nelze na kurtu
profesionálně trénovat.
Stalo se již tradicí, že i v letošním roce uspořádal oddíl
tenisu pro členy i nečleny oddílu turnaj ve čtyřhrách na
památku svých dvou zemřelých kolegů Emila Sollicha a
Alexandra Groha. Jubilejní 10. ročník turnaje se uskutečnil
9. 10. 2021, pod patronací starostky obce PhDr. Hany
Bližňákové. Vítězem se stala dvojice Josef Poláš a Rudolf
Václavík.
Nyní je kurt zazimován a tenisté své hraní přesunuli do
okolních tenisových hal.
Závěrem se nemůžeme nezmínit o dvou důležitých
událostech, které se uskutečnily v průběhu letošního roku.
Jednak to, že dva naši aktivní členové Josef Mareš a
František Dušák oslavili svá významná životní jubilea.
Srdečně gratulujeme!

nevhodně. Aby v budoucnu nedocházelo k podobným
incidentům, uvádíme zde podmínky, za kterých se tenisový
kurt v Dobroslavicích pronajímá (ceny pro rok 2022):

Další neopominutelnou událostí je pak odstoupení
Mgr. Jitky Bližňákové z funkce pokladníka oddílu, kterou
poctivě vykonávala řadu let, za což jí velice děkujeme!!

• členský poplatek na 1 rok činí 1000,- Kč a platí pouze
pro tu osobu, na kterou byl vypsán doklad. Tudíž nelze,
aby na jeden členský poplatek hrálo více osob. Výjimku
tvoří pouze člen - rodič s dítětem do 15 let.
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Za Výbor tenisového oddílu -TJ Sokol Dobroslavice, z.s.
Ing. Jiří Kolek,
Mgr. Jitka Bližňáková
Ing. František Dušák

Dění v obci
Hasičský záchranný sbor
Místní jednotka sboru dobrovolných hasičů se dne 19. 10.
zapojila do velkého cvičení, které se odehrávalo v katastru
naší obce. Jednalo se o cvičení složek integrovaného
záchranného systému, které mělo za cíl prověřit spolupráci
těchto složek při společném zásahu na požár lesa v katastru
naší obce. Do cvičení byla jednotka zapojena z důvodu, že
vedle Hasičského záchranného sboru České republiky,
Policie České republiky a poskytovatelů zdravotnické
záchranné služby se řadí mezi základní složky tohoto
systému. V případě
konkrétního
cvičení
organizátoři vytvořili tři
simulovaná ohniska a
příjezdové komunikace
k
těmto
lokalitám
přehradili napadanými
stromy. Činnost naší
jednotky při cvičení byla
zaměřena
na
zpřístupnění příjezdové
cesty k požáru, doprava
vody
hadicovým
vedením a následné
hasební
práce.
Při
cvičení byly mimo jiné
nasazeny
speciální
zodolněné cisterny, které
mohou být využity při zásazích s nebezpečím výbuchu.
Celý prostor zásahu byl řízen ze štábního stanoviště
umístěného v areálu fotbalového hřiště, odkud také vzlétaly
drony ke vzdušnému monitoringu situace. Cvičení bylo
zakončeno v areálu záchranného útvaru v Hlučíně krátkým
zhodnocením a poděkováním všem zúčastněným.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů se momentálně
skládá z 18 členů, kteří
mimo
pravidelné
zdravotní prohlídky musí
každoročně splnit také
test odborné způsobilosti
k výkonu činnosti v této
jednotce.
Členové
jednotky se pravidelné
scházejí
v
požární
zbrojnici. Při těchto
setkáních
probíhá
školení, údržba techniky,
prostředků
požární
ochrany a hospodářské
práce. Mimo to se
v
průběhu
roku

organizují cvičení, která jsou
zaměřena především na
praktické osvojení dovedností
jednotky.
V
loňském
roce
se
například jednotka zaměřila
na
zdokonalování
práce
v dýchacím přístroji, které si
procvičila
ve
speciálním
polygonu na hasičské stanici
Fifejdy.
Pro letošní rok bylo
jednotce připraveno cvičení
sestavené ze tří simulovaných
zásahů. Cvičení se odehrálo 25. 9. 2021. První zásah byl
požár lesa v blízkosti chatové oblasti Rybárna. Jednotka zde
prováděla simulaci hasebního zásahu za použití vody
z místního zdroje, který představovalo slepé rameno řeky
Opavy. Poté následoval zásah zaměřený na vyhledávání a
záchranu osoby v lesním porostu. Jednotka zde procvičila
vyhledávání zraněné osoby v předem určené oblasti. Po
nalezení
osoby
poskytla první pomoc
a také si procvičila
resuscitaci za použití
automatizovaného
defibrilátoru.
Nakonec připravila
zraněnou
osobu
k
transportu
a
odnesla
ji
ke
zpevněné
komunikaci. Třetím
simulovaným
zásahem byl požár
nízké budovy. Který
organizátoři
připravili v objektu
požární
zbrojnice.
Zbrojnice
byla
pomocí speciálního zařízení kompletně zakouřena.
Jednotka za použití dýchacích přístrojů prováděla nácvik
požárního zásahu v zakouřeném prostoru a vyhledávala
zraněnou osobu ve formě figuríny o váze 80 kg. Po nalezení
byla provedena její evakuace. Cvičení bylo ukončeno
závěrečným zhodnocením a krátkou diskuzí.
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Za SDH Dobroslavice
Adam Hrbáč

Kultura
Drakiáda
Dne 2. 10. 2021 se uskutečnila na louce na konci ul.
Osvobození "Drakiáda", což byla přehlídka všeho, co létá.
Této akce se zúčastnilo celkem 48 osob, což byly převážně
rodiče s dětmi. Počasí bylo nádherné, ovšem vítr proti
minulým rokům byl dosti silný, kdy někteří draci měli takovou
sílu, až přetrhli vypouštěcí šňůru. Vše dobře dopadlo a draci
byli nalezení. Na obloze se vznášelo 15 draků a jedno
motorové letadlo. Přítomen byl se svým motorovým letadlem
také Martin Mikolajek, jenž provedl přítomným výklad
o zásadách létání a s mechanikou předmětného letadla.
Vzhledem k velké síle větru nebylo možno toto letadlo
předvést. Závěrem této akce bylo provedeno vyhodnocení a
děti byly odměněny diplomy, medailemi a věcnými cenami.
Opekly se špekáčky a členky kulturní komise připravily pro
účastníky lahodný čaj, napekly buchty a štrúdl. Tato akce se
vydařila, což komentovali přítomní.
Za kulturní komisi
Bc. Pavel Bochňák

Posezení u vína a cimbálu
Tato akce se uskutečnila dne 23. 10. 2021
v kulturním domě v Dobroslavicich. Akce se
konala
pro
veřejnost
a
seniory
z Dobroslavic. K poslechu hrála cimbálová
muzika" Slifka", proběhl komentovaný košt
vín od vinaře Ing. Mikulčika. Víno
pocházelo z vinic jižní Moravy. Bylo velmi
lahodné. Pro přítomné připravily členky
kulturní komise malé občerstvení účast byla
přes 40 osob. Přítomen byl i kameraman
hlučínske televize, který zde natočil šot. Akce
se
přítomným
líbila,
všichni
si
odnesli s sebou krásný kulturní zážitek.
Vzhledem k nemoci COVID-19 jsme
museli počet pořádaných akcí omezit.
Doufám, že to z hlediska pořádání akcí bude
v roce 2022 lepší. A tak Vám všem za
kulturní komisi Dobroslavice přeji v roce
2022 hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. A ať
si na konci roku 2021 při přípitku přejeme
pro naší společnost lepší zítřky!!!
Za kulturní komisi Bc. Bochňák Pavel

www.dobroslavice.cz
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Dění v obci
Knihovna v novém
V
dobroslavické
knihovně máme jak nové
regály na knihy, tak nový
výdejní
pultík
pro
personál. Už jste je viděli?
Máte možnost každý
pátek od 15.00 do 18.00
v kapli v ulici Slezská.
Služby zde zajišťují tři
dobrovolnice
z Dobroslavic. Momentálně jsou jimi paní Hojná,
Boháčová a také paní Čašová. Ta dlouhodobě koordinuje
i spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, ze které
nám v pravidelných intervalech dodávají knihy. Vše je
zajištěno díky dotaci z MS kraje.

Systém je pro zdejší
knihovnu
velmi
výhodný,
protože
knihy
neustále
cirkulují
v
rámci
menších
knihoven
celého kraje, a to díky
tzv.
výměnným
souborům. Pro vás
jakožto čtenáře to
znamená, že máte zajištěn trvalý přísun stále nové četby. To
platí jak pro fond určený dospělým, tak dětem.
Během letošních vánočních svátků bude knihovna
naposledy otevřena v pátek 17. 12. 2021. V novém roce
můžete přijít v pátek 8. 1. 2022
Irena Šťastná

22. ročník pochodu kolem Dobroslavic
22. září uspořádala TJ Sokol Dobroslavice tradiční
pochod kolem Dobroslavic. Pochodu se zúčastnilo
24 turistů a 2 psi. Počasí nám přálo a cesta nám příjemně
ubíhala. Setkali se lidé, kteří se často delší dobu neviděli, a
tak ani řeč rozhodně nestála.
Na
horním
konci Jilešovic se
k nám přidal
umělecký kovář,
pan
Zbyněk
Pechál.
Dovedl
nás
k
nově
opraveným božím
mukám, které sám
opravoval, vykoval
nádherný
nový
kříž s hlubokou symbolikou a propojil jej s původním
podstavcem. Poutavě popsal celou opravu a zasvětil nás do
tajů kovářského řemesla. Zaujal přehledem svých děl, které
jsou po celé Evropě, včetně Vatikánu. Pak nám přiblížil
historii na čas zapomenutých božích muk. Jejich vznik se
datuje až do roku 1900 a je spojen s příběhem
napoleonských vojáků, jejichž kosterní pozůstatky zde byly
nalezeny.

Jako
jilešovický
rodák a patriot nás
seznámil se vznikem a
historií
Jilešovic,
včetně průběhu bojů
za 2. světové války.
Vyzdvihl spřízněnost
Dobroslavic
a
Jilešovic. Naše obce
patřily dlouhou dobu
pod stejnou farnost, jilešovičtí občané chodili přes
Dobroslavice do kostela v Plesné a dobroslavičtí občané
chodili zase přes Jilešovice na vlak. Navštěvovali společně
zábavy a plesy a časté byly i sňatky mezi jilešovickými a
dobroslavickými.
U zajímavého a skvěle připraveného povídání nám čas
rychle uběhl. Po besedě jsme se tedy vydali nejkratší cestou
ke kuželně a cestou se těšili na oheň a voňavé buřty.
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Jiří Klapetek

Dění v obci
Kroužek malých turistů
Od září 2021 navštěvuje Kroužek malých turistů,
který v obci existuje již osmým rokem, 18 dětí.
Nedávno jsme navázali spolupráci s Mysliveckým
spolkem Děhylov. Poblíž Naučné procházky
z Dobroslavic do Děhylova máme postaven krmelec,
o který se děti budou celoročně starat. Zajímavá byla
i jeho listopadová návštěva za tmy. Děti nasadily
čelovky a vyrazily za doprovodu dvou členů
mysliveckého spolku, paní Evy Mikeskové a pana
Pavla Bochňáka, do temného lesa. Na místě pak děti
zanechaly mrkve i suché pečivo pro zvěř a dověděly
se mnoho zajímavého třeba o lovu bachyní či srn
v okolních lesích.
Irena Šťastná

Lampionový průvod
Dne 27. října proběhlo pokládání věnce k památníku
1. světové války. Uctili jsme památku padlých a připomněli
jsme si den vzniku samostatného československého státu. Po

www.dobroslavice.cz

ceremoniálu zazněla státní hymna a děti se vydaly do parku
na tradiční lampinový průvod.
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za kulturní komisi Jan Sýkora

Dění v obci
Studánka u hájovny
Ahoj lidi,
moc mne těší vaše návštěvy. Chodíte za mnou
z Dobroslavic, Děhylova, ale i z Hlučína a Ostravy.
Přinášíte do mé galerie své výrobky a to mi dělá největší
radost. Těším se
z toho, že si
doma sednete se
svými
dětmi,
nebo
vnuky
a něco pro mne
vytvoříte.
Mohou to být
lodičky ze dřeva
a kůry, figurky ze
dřeva a lesních
plodů, panenky z ponožek a bavlny, malované kameny,
figurky z moduritu a hlíny. Zavzpomínejte na mládí, co
všechno jste uměli dělat a naučte to své potomky. Nemusí to
být „umělecké dílo“, ale něco prostě od Vás.
Ale mám prosbu na vás všechny, kterým dělá radost
vytvořit něco pěkného. Jak víte, když si někdo něco ode
mne vezme, nemusí mi nic nosit zpátky, ale měl by se
„vykoupit“ dobrým skutkem, dle své vlastní úvahy. Když
tedy vytvoříte něco, co si někdo odnese, může se každý váš
výrobek změnit v dobrý skutek. Vyrobte jich tedy více

a doneste je do domku
proti břízkám, na začátku
stezky ke mně. Odtud
budou
mou
galerii
pravidelně
doplňovat.
Nenoste mi, ale prosím nic,
co jste vy, nebo vaší blízcí
nevytvořili. Kupované věci,
reklamní věci, suvenýry,
potraviny a podobně, mi nedělají dobře a snažím se jich co
nejrychleji zbavit. V poslední době mi ubývá vody, ale není
to suchem. Voda, která ze mne vytéká si našla jinou cestu,
mimo výtokovou trubku. Na jaře to bude utěsněno a vody
bude dost. Potom také bude voda otestována a doufám, že
bude kvalitní, pitná.
Vaše Studánka u hájovny.

V neděli 19. 12. 2021 od 17 hod. do 19 hod. Vás
všechny zveme na vánoční procházku od betléma
ke studánce. Celá stezka bude osvětlena svíčkami.
(Betlém bude na konci ulice Na svobodě
u březového háje.)
U betléma si poslechneme koledy, studna bude
otevřena a nasvícena. Procházet můžeme
jednotlivě, nebo po rodinách.

Stůl ze zámku
Na
podzim
odkoupila
obec
z ostravského starožitnictví dřevěný stůl,
který prokazatelně patřil mezi vybavení
interiéru zámku v Dobroslavicích. Stůl
se zde ocitl v důsledku prodeje
občanem Dobroslavic, ten se zbavoval
starších věcí uložených na půdě.
Získaný stůl bude vystaven v obecním
úřadě. Obec zároveň vyzývá občany,
zda by mohli obci zapůjčit i další, třeba
i drobnější předměty, které původně
patřily k zámku. Tyto věci budou
vystaveny na výstavě.
Irena Šťastná
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Dění v obci
Myslivci informují
V tomto článku bych se rád věnoval tématu přemnožená divoká prasata. Množí se dotazy občanů z celé
naší honitby na nás myslivce, jak to teda vlastně je. Zda jsou
divoká prasata skutečně přemnožená i v naší honitbě MS
Děhylov, z.s., kde spadá i obec Dobroslavice a jsou pro
občany nějak nebezpečná? Dovolte, abych vám odpověděl.
Kolegům myslivcům se předně omlouvám, že zde
nepoužívám tzv. mysliveckou latinu, protože cílem
příspěvku je srozumitelně veřejnosti vysvětlit tyto dotazy.
Je pravdou, že v ČR, potažmo celé EU divokých prasat ve
volné přírodě přibývá. Je to způsobeno mimo jiné zejména
zemědělskou politikou a dotacemi, které jsou cílené na
výsadbu monokulturních plodin, jako např. kukuřice
a řepka olejná. Na takto osázených polích mají divočáci tzv.
ráj na zemi. Když zmíněná plodina odroste do výšky cca
80 cm, tak se zde skupiny divokých prasat přesunou
a přebývají převážně tam. Mají ideální úkryt a potravu
v jednom. V noci občas vyjdou k vodě, potoku či tůním,
kde se povalují a nad ránem opět zatáhnou do
polí s uvedenými plodinami. Proto není vždy možné
divočáky z lánů polí vypudit a případně odlovit. Jediný
predátor je pro ně myslivec, větší dopravní prostředky nebo
nemoci např. Africký mor prasat apod.
K divokým prasatům nutno uvést, že dospělé kusy černé
zvěře, které mají dostatek potravy, mohou vážit od 100 –
ojediněle v našich podmínkách do 200 kg. Délka těla je od
170 do 190 cm. Celkové zbarvení v letním období je
šedohnědé, v zimě tmavé, šedé. Divočáci žijí ve společných
skupinách, ve kterých jsou jedinci různého věku a pohlaví.
Jen staří kňouři jsou samotáři. Chrutí (říje) probíhá od
listopadu do ledna, bachyně může být oplodněna i v jinou
dobu. Po 16 - 17 týdnech vrhá 4 až 8 selat, která jsou
podélně tmavě pruhovaná.
Černá zvěř pokud cítí bezprostřední nebezpečí se chová
velmi popudlivě a bojovně. Stačí volně pobíhající pes po
honitbě mimo dosah svého pána, který vběhne mezi
skupinku divokých prasat. Nebo krosoví běžci či cyklisté
v lese, kteří jezdí mimo lesní cesty apod. Obecně platí, že
kdo se chová v lese tiše a ukázněně (houbaři, turisté), černá
zvěř je s předstihem navětří a prostor před návštěvníky lesa
vyklidí. Když už opravdu divočáky v přírodě potkáme, tak
doporučujeme na jejich roztomilá mláďata zásadně nesahat
(někdy bývají k člověku kontaktní), otočit se a klidně
potichu odejít.
Náš Myslivecký spolek odlovil předepsaným způsobem
v minulém mysliveckém roce cca 40 ks divočáků, což je
mezi okolními sdruženími rekordně nejvíce. K odlovu naši

www.dobroslavice.cz

členové
myslivci
přistupují zodpovědně.
Největší odlov z naší
honitby byl v katastrech
Děhylov a Dobroslavice.
Kolem Plesné v naší
honitbě je divočáků
minimum. Spíše jen
procházejí za potravou.
Divoké
prase
je
inteligentní
všežravec
s
akčním
rádiusem pohybu za noc
cca 20 - 40 km. Žere
např. plodiny z polí,
červy, malé hlodavce,
mláďata zajíců, bažantů
a
nepohrdne
ani
srnčetem.
U příměstských částí se
stává, že žere zbytky
potravy u popelnic. V Čechách a okolí dokonce orgány
státní správy pro řízení myslivosti vydávají povolení
k odlovu divočáků na nehonebních pozemcích. Za odlovené
divoké prase tam poskytují mysliveckému spolku finanční
kompenzaci někdy až 2.500 Kč.
V obecné rovině bych rád zdůraznil, že lov volně žijící
zvěře je přísně řízen Zákonem o Myslivosti
a doprovodnými vyhláškami, kde je odlov přesně definován
a vymezen. Myslivci např. nemohou lovit zvěř v centrech
obcí a měst nebo tam, kde je větší pohyb lidí. Výjimku
může udělit pouze orgán státní správy pro řízení myslivosti,
a to opět za dodržení přísných zákonných podmínek.
Dále bych chtěl vzpomenout na tradičně pořádané
zvěřinové hody, které se konaly dne 21.08.2021 s hojnou
účastí veřejnosti a krásným počasím. Tuto akci zpětně
hodnotím velmi pozitivně a foto z akce přikládám. Finanční
hotovost, kterou jsme na hodech vydělali použijeme jako
vždy pro chod spolku, a to především na krmivo pro zvěř
zejména v zimním období, myslivecká zařízení, pachové
ohradníky a provoz naší chaty.
Závěrem bych chtěl jménem všech členů MS Děhylov
poděkovat obci Dobroslavice za podporu naší spolkové
činnosti. Děkuji a přeji Vám klidný podzim, hezké vánoční
svátky a příjemný čas strávený v okolní krásné přírodě.
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Mgr. Roman Rajský, předseda MS Děhylov

Dění v obci
Informace ke svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2022
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na zákon o odpadech schválilo zastupitelstvo
obce Dobroslavice novou obecně závaznou vyhlášku obce
Dobroslavice č. 6/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude
nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného
odpadu s firmou OZO Ostrava. Ty se k 1. 1. 2022 ruší.
V principu se nebude měnit příliš. Každý majitel
nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se
musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 31. 1.
2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si
musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice
a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet
ceny za svoz.

úřad v Dobroslavicích k podpisu změny. Pokud se budete
chtít od poplatku odhlásit (v případě odstěhování či jiné
změny), je opět nutné se osobně dostavit na obecní úřad,
kde uhradíte poplatek a bude Vám vystaveno potvrzení
o odhlášení.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti, neváhejte za
námi přijít na obecní úřad nebo zavolat na tel.:
596 753 496.
Zastupitelé obce Dobroslavice pro příští rok schválili výši
poplatku za jeden litr přistavené nádoby v hodnotě 0,6 Kč.
Vzorec pro výpočet výše poplatku:
velikost nádoby v litrech × počet svozů v daném
období × 0,6 Kč = výše poplatku
Počet svozů v roce 2022:

Poplatek se bude hradit zpětně 2 x ročně, a to:
• od 1. 1. do 30. 6. – úhrada do 15. 7.
• od 1. 7. do 31. 12. – úhrada do 15. 1.
Pokud nám poskytnete emailovou adresu, zašleme Vám
ve vhodnou dobu informaci o výši úhrady. Pokud
emailovou adresu nevyplníte, výši úhrady Vám sdělí
v kanceláři obecního úřadu. Již nebudou zasílány
složenky s předepsanou výší úhrady.

• 1x za 14 dnů - 26 svozů
• 1x za 4 týdny - 13 svozů
Ceny za rok 2022:
Velikost
nádoby

Úhrada poplatku bude možná bankovním převodem
(vzhledem k proměnlivosti výše poplatku není možné zadat
trvalý příkaz) nebo v hotovosti na pokladně obecního
úřadu.
Variabilní symbol = číslo poplatníka, které určí obecní
úřad.
Vyplnění přihlášky – formuláře
„Přihlášení k místnímu poplatku
za
odkládání
komunálního
odpadu z nemovité věci“ – k dis‐
pozici na webových stránkách obce
nebo k vyzvednutí na obecním úřadě
v Dobroslavicích.

Frekvence
svozu

Počet odveze- Cena pro
ných litrů za rok rok 2022

80 1× za 14 dnů

2080

1 248,-

80 1× za 4 týdny

1040

624,-

120 1× za 14 dnů

3120

1 872,-

120 1× za 4 týdny

1560

936,-

240 1× za 14 dnů

6240

3 744,-

Obecně závazná vyhláška obce Dobroslavice č. 6/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci se NEVZTAHUJE na BIO popelnice.

Vyplněný, podepsaný formulář
„Přihlášení k místnímu poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci“ můžete
doručit na obecní úřad osobně v úředních hodinách, vhodit
do schránky mimo úřední hodiny nebo zaslat poštou. Není
možné jej zaslat emailem.

Na základě zákona o odpadech s platností od 1. 1. 2022
je nutné uzavřít novou smlouvu o svozu BIO odpadu
přímo s dodavatelem, společností OZO Ostrava. Tuto
smlouvu máte možnost uzavřít nejpozději do 31. 1. 2022
v kanceláři obecního úřadu Dobroslavice v úředních
hodinách.

Pokud budete chtít během roku velikost nádoby nebo
počet svozů změnit, je třeba se osobně dostavit na obecní
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PhDr. Hana Bližňáková
starostka obce Dobroslavice

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. 596753496

Otevírací doba

TEMPO Dobroslavice

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2022. Poplatek činí 200,–Kč, pokud je
držitelem osoba starší 65 let je poplatek 100,–Kč. Poplatek je možné uhradit
v pokladně Obecního úřadu v Dobroslavicích v úřední dny nebo bezhotovostně
na účet Obce Dobroslavice, č. ú. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro
příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.

Blahopřání

Říjen

Hodně zdraví a životní Kopecká Hedvika
pohody přejeme
Greifová Vlasta
jubilantům, kteří
Michalisková Anna
oslavili své narozeniny.

Listopad
Dvořáková Alžběta
Galejová Lydie
Hranoš Jiří
Rudolfová Dagmar

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

ŽÁDÁME OBČANY,
aby neparkovali svá vozidla na
místních komunikacích,
z důvodu odklízení sněhu
pluhem.

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 2022
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2 2022
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

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

