
Slovo starostky

DOBROSLAVICKY OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

vítám Vás v  novém roce 2022. Zimu máme skoro za 
sebou, nebývale brzy nasněžilo, takže nás počasí překvapilo 
před úpravou komunikace Pod Kovárnou, kde se ještě 
měla položit zpevňující asfaltová vrstva před zimními 
měsíci. Nyní se již práce obnovily a komunikace bude 
dokončena hned, jakmile se otevřou obalovny a bude se 
moci položit asfaltový povrch. Také jsme v Dobroslavicích 
zažili Vánoce  s  výpadky elektrické energie, opravu řešila 
společnost ČEZ distribuce. Dne 24. 12. 2021 byl příčinou 
nedodávky el. energie vadný deon. Jeho výměna proběhla 
16. 2. 2022. Na dalších stránkách Občasníku je zveřejněno 
celé vyjádření ČEZu k této situaci.

I  druhá investiční akce, výstavba víceúčelového hřiště 
u  ZŠ, začne hned, jak budou vyšší a stálejší venkovní 
teploty.  V  lednu byly dodány nové židle (130 ks) do sálu 
kulturního domu pořízené z  dotace Místní akční skupiny 
Hlučínska. Při nejbližší kulturní akci je můžete vyzkoušet. 
Původní židle jsou umístěny také v  kulturním domě a je 
možné je dále využívat.

V  parku probíhá v  rámci revitalizace parku kácení 
stromů, dřevo bylo nabídnuto občanům ke koupi. Velký 
zájem byl o  vykotlané stromy, lidé je využili na výrobu 
květináčů, klátů pro včely či na jiné účely. Z dalších velkých 
kusů vykotlaných lip plánujeme vytvořit broukoviště, které 
umístíme v  blízkosti tenisového kurtu. Do konce března 
proběhne výsadba stromů, vysadí se 17 lip velkolistých, 
liliovník tulipánokvětý, borovice vejmutovka a tisovec 
dvouřadý. Další výsadby proběhnou hned po terénních 
úpravách v  místě tzv. kruhu. Na fotbalovém hřišti se 
chystají dokončovací práce kolem vrtu pro zavlažování 
travnaté plochy hřiště. Z  dotace Sdružení obcí Hlučínska 

se pořídila a zapojila dobíjecí stanice na elektrokola 
v  blízkosti restaurace Kuželna a dvě 
posezení  s  cyklomapou, jedno bude v  blízkosti aleje ke 
třem lipám a jedno u  autobusové zastávky v  centru obce. 
Zvonařská firma finišuje na našem novém zvonu do 
kapličky a po 
jeho odlití 
zvon bude 
vystaven na 
obecním 
úřadě. Nadace 
Sázíme stromy 
odložila 
financování 
výsadby aleje 
směrem na 
Jilešovice, 
protože její 
sponzoři nyní 
pomáhají Ukrajině

A  co připravujeme? Jak jsem již zmiňovala v  minulém 
vydání, zpracovává se projektová dokumentace na 
výstavbu mateřské školy. Také je podaná žádost o dotaci na 
energetické úspory v  hasičské zbrojnici na SFŽP a 
chystáme podání žádosti o  dotaci ještě na Ministerstvo 
vnitra, takže oprava hasičské zbrojnice by byla dotována ze 
dvou zdrojů. V březnu se bude podávat žádost o dotaci na 
Místní akční skupinu Hlučínska ohledně modernizace 
místa pro komunitní setkávání.

Během ledna jste se přihlašovali k místnímu poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Dle Vašeho výběru objemu 
nádoby a frekvence vývozu Vám bude zpracován výměr 
místního poplatku, který se bude částečně hradit během 
července 2022 a částečně v  lednu 2023. Na začátku 
nového roku proběhla Tříkrálová sbírka. V Dobroslavicích 
lidé darovali 46  614,-  Kč. Děkujeme všem dárcům, 
koledníkům a farnosti. 

V  únoru Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Mnozí z  nás si 
nedovedli představit, že válku na evropském kontinentě 
zažijeme. Zvedla se obrovská vlna solidarity  s  Ukrajinou. 
Pokud i Vy chcete pomoci, můžete se obrátit na náš obecní 
úřad.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 1/2022
jaro

www.dobroslavice.cz



Vážená paní starostko,

reagujeme na e-mail ze dne 24. 01. 2022, ve kterém 
v  zastoupení občanů požadujete vyjádření k  výpadkům el. 
energie na ulici Záhuří v Dobroslavicích, které již trvají po dobu 
asi dvou let. Naposledy o vánočních svátcích 2021.

V  úvodu našeho dopisu bychom rádi vyjádřili pochopení pro 
nepříjemnou situaci a komplikace, které Vaším spoluobčanům 
nedodávka el. energie způsobuje.

Situaci  s  výpadky el. energie  s  Vámi projednal náš 
zaměstnanec, který Vám předal informace k  poruchovým 
událostem v  dotčené oblasti. Dne 24. 12. 2021 byl příčinou 
nedodávky el. energie vadný deon. Jeho výměna je 
naplánována externím dodavatelem na 16. 02. 2022.

Ostatní výpadky v  dotčené oblasti v  roce 2021 se týkaly ve 
dvou případech ohlášeného vypínání a v dalších případech šlo 
o  výpadky elektřina na lince VN vlivem povětrnostních 
podmínek.

V  komunikace mezi Vámi a naším zaměstnancem bylo 
doporučeno v  případě, že dochází na odběrných místech 
našich zákazníků ke kolísaní napětí uvedenou skutečnost 
nahlásit na naši kontaktní linku 800 850 860, popř. na e-mail: 
info@cezdistribuce.cz a požádat o  instalaci kontrolního 
měření.

Vážená paní starostko, omlouváme se za případné 
nepříjemnosti spojené  s  výpadky elektrické energie. Chceme 
Vás ubezpečit, že naší snahou je dodávat elektřinu kvalitně a 
bezporuchově. Bohužel některé události, kterém mají následně 
vliv na zařízení distribuční soustavy, však nelze zcela vyloučit 
ani předvídat.

Děkujeme Vám za pochopení. 

S pozdravem

Velkoobjemový odpad 
2022

• 28. 5. 2022 v době
od 08:00 do 11:00 hodin 

• 8. 10. 2022 v době
od 12:00 do 15:00 hodin

na technickém dvoře u hasičské zbrojnice.
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Dění v obci

Základní škola informuje

Dne 17. 12. 2021 v  dopoledních hodinách žáci ZŠ 
Děhylov, kterou navštěvují i děti z   Dobroslavic zdobily 
vánoční stromek pro volně 
žijící zvěř v  honitbě MS 
Děhylov, různými přinesenými 
pochutinami. Například 
kořenovou zeleninou, sušeným 
pečivem a ovocem. Dále 
v  doprovodu myslivců MS 
Děhylov školáci pomáhali 
přikrmovat zvěř v  krmných 
zařízeních, čerstvým senem, 
mačkaným obilím, kaštany, 
žaludy a sušeným pečivem.

Součástí celé akce byla i 
krátká přednáška o přírodě a 
volně žijící zvěři v  ní. Počasí 
bylo přívětivé a dětem se 
v přírodě moc líbilo a to i bez PC, tabletů a mobilů. Foto 
z místa přiloženo.

Dne 26. 2. 2022 proběhlo každoroční sčítání volně žijící 
zvěře v  naší honitbě MS Děhylov (Dobroslavice, Plesná, 

Děhylov, Martinov a 
Pustkovec). Toto sčítání zvěře 
je určováno včetně data 
sčítání, nadřízeným orgánem 
myslivosti MSK úřadem.  
Stavy  zvěře v  celé honitbě 
včetně Dobroslavic jsou 
přibližně stejné, jako 
v  předchozích letech a nijak 
se výrazně neliší.

V  letošním roce chce náš 
spolek pořádat pro veřejnost 
dne 26. 3. 2022 Myslivecký 
ples v  KD Děhylov a v  létě 
tradiční zvěřinové hody na 
naší myslivecké chatě.

Za MS Děhylov z.s.
Předseda: Mgr. Roman Rajský 
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Sport

Milí příznivci sportu,

když jsme v  roce 2019 vstupovali do Vesnických 
sportovních her, dali jsme si za „zkušební“ dva ročníky. 
Letos jsme tedy se sportovní komisí stáli před 
rozhodováním v  otázce, zda-li pokračovat nebo ne. 

S radostí můžu říct, že hlavně díky nadšení členů sportovní 
komise Barbory Konštacké a Jakuba Kleknera a také 
s podporou obce bylo rozhodnuto pokračovat.

Velké poděkování patří také všem sportovcům, kteří se 
zúčastnili v loňském roce. Dobroslavice se nakonec umístily 
v celkovém pořadí na 11. místě z dvanácti soutěžících obcí.

Letos již máme za sebou závod ve slalomu na Skalce. 
Děkuji všem, co lyžovali s  nasazením. I desáté místo 
přinese pro začátek body do celkového hodnocení.  12.3. se 
koná disciplína kuželek. Je skvělé, že se letos koná 
v  kuželně naší obce. V  předchozích ročnících byla 
preferována kuželna v Porubě, a proto jsem velmi ráda, že 
se podařilo tuto soutěž dostat do Dobroslavic. Zde určitě 
právem patří. Dobroslavičtí kuželkáři nám v  loňském roce 

získali skvělé 1. místo. Všem jim moc děkuji. Sledovat 
jejich profesionální přístup, je vždy velká hrdost. 
V neposlední řadě děkuji Martinu Třečákovi za hru,  ale i 
za pomoc s celou organizací jak loňské, tak letošní soutěže 
v kuželkách.

Budeme moc rádi, když se také přidáte!  Úspěšné 
soutěžící pro střelbu ze vzduchovky již máme. Stále ale 
hledáme sportovce pro jarní etapu Vesnických 
sportovních her. Pro následující měsíce nám chybí hlavně 
běžci a volejbalisté. Přidáte se k nám? 

za sportovní komisi Pavlína Pěknicová

Sportovní komise informuje
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Stalo se již tradicí, že mezi vánočními svátky a Silvestrem 
pořádá dobroslavický oddíl stolního tenisu turnaj ve 
dvouhře „DOBROSLAVICE 
OPEN 2021“. Letošní ročník se 
uskutečnil ve společenském sále 
Kulturního domu v 
Dobroslavicích dne 30. 12. 2021. 
Zúčastnilo se 16 mužů, bohužel 
ani jedna žena, čímž turnaj 
utrpěl minimálně na kráse!!

Turnaj se uskutečnil pod 
patronací místostarosty Ing. 
Miroslava Svidera, aktivního 
účastníka turnaje. 16 účastníků 
bylo rozlosováno do čtyř skupin, 
ve kterých se hrálo systémem 
každý s každým a sehrálo celkem 
24 zápasů. Podle umístění ve 
skupinách byli pak jednotliví hráči nasazeni do speciálního 
hracího plánu  - „pavouka“, který umožňoval určit konečné 
pořadí od 1. až do 16. místa. Jako už po několikáté, 
turnajem bez porážky prošel a tím zvítězil dobroslavický 
Vítězslav Sedlák. Jako druhý skončil Lukáš Neuwirth a na 
třetím místě se pak umístnil Pavel Kavan. Celkové pořadí 
všech hráčů je patrné z níže přiložené tabulky.

Nesporným oživením bylo, že po ukončení soutěže ve 
dvouhře, se uskutečnila soutěž ve čtyřhře. Zúčastnilo se 8 
dvojic, přičemž zvítězila dvojice z Karviné Palkoci-Kavan, 
která ve finále porazila dvojici Šťastný- Grománek. 

Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak 
po stránce sportovní, tak i společenské, o čemž svědčí i 

fakt, že se zúčastnili i 4 hráči 
z  Karviné, kteří přislíbili účast 
na turnaji v roce 2022.

Současně zveme všechny 
zájemce o hraní stolního tenisu 
na tréninky, které se konají 
každý čtvrtek od 17 do 19 hod. 
ve společenském sále 
Kulturního domu 
v  Dobroslavicích. Přijďte 
rozšířit naše řady!!

	 Ing. František Dušák
člen oddílu stolního tenisu TJ 

Sokol Dobroslavice

Vánoční turnaj ve stolním tenise „DOBROSLAVICE OPEN 2021“

Sestra vyrobila keramické krmítko pro 
potěchu všech, kteří rádi chodí po naší 
Naučné stezce a hlavně pro ptáčky. Pověsila 
ho tam v sobotu a když šli ve středu doplnit 
zobání, už tam nebylo.

No, každý dobrý skutek musí být po zásluze 
potrestán. A jak se říká, karma je zdarma. 
Snad bude krmítko dotyčnému nenechavci 
dělat radost na jeho zahradě, ale kdyby 
zůstalo tam, kde bylo původně, dělalo by 
radost všem, kteří se tam rádi procházejí. A 
kdyby se zeptal, třeba by mu udělala stejné.

Eva Bobáková

Ztracené krmítko
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Přání do novému roku ze Slovenska

Dění v obci

V  minulém občasníku se v  souvislosti s  historickým 
stolem z  dobroslavického zámku objevila výzva, aby se 
ozvali ti z vás, kteří mají nějakou věc vážící se k místní 
historii. To, co se mnohým povaluje na půdě či ve 
stodole, je zaprášené a rozlámané, může jiným udělat 
třeba velikou radost.

Kočárek, pravděpodobně z  období kolem roku 1949 
po panu Janu Pecuchovi, je toho dokladem. Manželé 
Klapuchovi jej společnými silami opravili a jak zmiňují, 
největší výzvou bylo sehnat potřebná kolečka. 

Ještě starší je pak tzv. loutkový kočárek. Tak se dříve 
nazývaly kočárky pro panenky. Tento byl vyroben kolem 
roku 1910. Bohužel, boudička se již nezachovala. 
Manželé Klapuchovi, kteří i opravě dalšího kusu 
věnovali mnoho hodin práce, jej dostali darem od pana 
Ing. Jana Sýkory. A jak zmiňuje paní Bianka, jejich 
snahou je vždy respektovat původní barvu i zdobení a 
opravy dělat v  maximální míře ve shodě s  původním 
historickým kočárkem.

Irena Šťastná

Druhý život kočárků
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Inzerce

Firma ZK Design a.s. byla založena v r. 1992, 
postupně vyrostla ve stabilního výrobce s  75 
zaměstnanci a ročním obratem nad 120 Mil. Kč 
využívající výrobní prostory přes 6000 m2 ve 
Velké Polomi.

Hlavním výrobním programem je výroba zakázkových regálových systémů a 
vybavení prodejen, které vyváží do 14 států EU, k  čemuž využívá moderní 
technologie: laserové pálení, CNC vysekávání a ohýbání plechů, robotické 
svařování, práškové lakování a CNC dřevozpracující centra.

V letech 2019 – 2020 modernizovala zařízení v dotačním programu: „Úspory energie ZK Design a.s.“ a díky 
novým efektivnějším technologiím a využití odpadního tepla se podařilo dosáhnout úspory energie o 
1.029,5 GJ/rok a úspory emisí CO2 o 221,032 t/rok.

V letošním roce byl instalován další svářecí robot CoWelder, připravujeme automatizovanou stříkací kabinu a 
Robotizovaný lis 40 t.

Firma dbá na stabilní vývoj v personální a mzdové oblasti, kdy mzdy rostou meziročně o 6 – 10%, 
přičemž posilujeme motivační program pro zaměstnance.

Stálým cílem je zlepšování pracovního prostředí, které velkou mírou přispívá k  motivaci současných i budoucích 
zaměstnanců. Strategickým cílem firmy je usnadňování a zjednodušování práce ve smyslu:

„Nepracovat více – ale lépe“
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Blahopřání
Hodně zdraví a životní 
pohody přejeme 
jubilantům, kteří oslavili 
své narozeniny.

Leden

Novotná Marcela

Třečák Alfréd

Křížková Marie

Únor

Heger Jiří

Kusynová Božena

Skubidová Anna

Fischer Karel

Březen

Tvarůžka Jaromír

Kolková Šárka

Bučková Zora

Dědoch Bedřich

Čašová Karla

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. 596753496

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

Všech 15 dětí z Kroužku malých turistů se zapojilo do akce Krabice od 
srdce a přineslo potřebné věci pro ukrajinské děti, které byly nuceny utéci z 
Ukrajiny před válkou.

Nakonec tak vzniklo celkem 9 krabic, jež budou předávány dále přes 
Kontaktní asistenční centra. Akce byla iniciována na základě zjištění potřeb v 
konkrétních místech, kde chybí rozptýlení pro děti různého věku, jež jim 
pomůže překonat dlouhé chvíle.

Irena Šťastná

Dobrý den	 Privit

Na shledanou	 Do pobačenja

Prosím	 Buď laska

Děkuji	 Djakuju

Promiňte	 Výbačte

Jak se jmenuješ?	 Jak tebe zvati?

Kolik ti je?	 Skіlʹki tobі rokіv?

Jmenuji se...	 Mené zváty...	

Nerozumím	 Ja nerozumíju

Hledat	 Šukati

Pojď si se	 Pіšli zі mnoju
mnou hrát	 gratisja

Chceš pomoct?	 Hočeš
	 dopomogti?

Zastávka	 Zupýnka

Obchod	 Mahazýn

Otevřeno	 Vidkrýto

Zavřeno	 Zakrýto

Pivo	 Pývo

Jídlo	 Charčuvanja

Dítě	 Ditina

Otec	 Baťko

Matka	 Mati

Pomoc Ukrajině

Malý česko ukrajinský slovníček

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 2022

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 5 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


