
Slovo starostky

DOBROSLAVICKY OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

začalo léto, po kovidových restrikcích se bez omezení 
rozběhly všechny kulturní, sportovní a jiné akce, takže se 
vracíme k našemu běžnému životu, k tomu, na co jsme byli 
zvyklí. Během jarních měsíců se dokončila dlouho 
očekávaná oprava místní komunikace Pod Kovárnou, 
máme dvě nová posezení u  cyklotras a dobíjecí stanici na 
elektrokola v  blízkosti Kuželny. K  Chatovišti se navezl 
recyklát a upravila se cesta, účelová komunikace mezi 
Jilešovicemi a Rybárnou byla firmou, která provádí sanaci 
jezera, opravena tak, aby cyklisté mohli bezpečně touto 
oblastí projíždět.

V  současnosti se 
finišuje na stavbě 
víceúčelového 
hřiště u  základní 
školy, na kterém 
již od nového 
školního roku 
bude probíhat 

venkovní výuka tělesné výchovy. V  parku byly provedeny 
plánované výsadby, v  současné době zde probíhá instalace 
nových laviček. Po odstranění tzv. kruhu se vysadí tisy jako 
půdorys zámku. Na jedné straně mezi Děhylovem a 
Dobroslavicemi byly vykáceny staré ořešáky a místo nich 
obec Děhylov z  dotace vysadila novou alej jeřábů. Také 
naše obec plánuje dosadbu alejí z  dotace ve 
spolupráci  s  nadací Sázíme stromy, dosadily by se třešně, 
jeřáby a jabloně mezi vysílačem a Dobroslavicemi, mezi 
Dobroslavicemi a rozcestím na Jilešovice a Háj ve Slezsku. 
Původní plán vysázet alej naproti Aleje k  třem lipám 
nevyšel z důvodu nesouhlasného stanoviska od sousedního 
majitele pozemku. Stále pokračuje sanace Hlučínského 
jezera, částečně se bude otevírat část této oblasti, aby ji 
mohli v letní sezóně lidé využívat.

Je podaná žádost o  dotaci na pořízení stohovatelných 
stolů do kulturního domu. Získali jsme jednu dotaci na 
úspory energií v  hasičské zbrojnici od SFŽP ve výši 
2  000  000,-  Kč a druhou od ministerstva vnitra ve výši 
4 500 000,- Kč na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nyní se 
zpracovává projektová dokumentace na výstavbu nové 
mateřské školy. Projektová dokumentace bude dokončena 
koncem roku 2022, v  roce 2023 se bude podávat žádost 
o dotaci na výstavbu mateřské školy.

V letošním roce, dle změny zákona, bude poprvé vedena 
platba za svoz komunálního odpadu jako místní poplatek.  
Dle Vámi odevzdané přihlášky Vám bude zaslán výměr 
tohoto místního poplatku, jehož splatnost bude do 
15. ledna 2023.

Rodinná firma Umělecké zvonařství Dytrychová 
25.  4.  2022 odlila nový bronzový zvon  s  názvem sv. Jan 
Nepomucký pro Dobroslavice. Váží 54  kg, tón zvonu je 
B2. Tento jedinečný zážitek jsem měla tu čest  s  rodinou 
Osmančíkovou sdílet (viz foto). Na počest této události byly 
odlity také malé repliky zvonu, které si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. Zvon sv. Jan Nepomucký byl požehnán 
v  neděli 12.  6.  2022. Instalace do kaple bude probíhat 

následně.

V  dubnu 
proběhla 
první letošní 
obecní akce 
Pálení 
čarodějnic, 

kde si kromě jiného mohli malí i  velcí opéct špekáčky 
u  táboráku. Stavění májky si po delší odmlce znovu vzali 
na starosti mladí muži a je krásné, že tímto obnovili 
dřívější oblíbenou dobroslavickou tradici. U  kuželny 
proběhla Májová veselice, kde k  tanci i  poslechu zcela 
zdarma hrála cimbálová muzika Lipka pod vedení pana 
Dvořáčka z  Děhylova, které tímto děkuji, že tak nezištně 
zahrála pro naše potěšení v Dobroslavicích.

Přeji Vám krásné léto, dětem pěkné vysvědčení a fajn 
prázdniny!

starostka
PhDr. Hana Bližňáková

číslo 2/2022
léto

www.dobroslavice.cz



Řadu let provádí parta asi deseti „dříve narozených“ 
tenisových nadšenců údržbu tenisového kurtu. Především 
se jedná o  zazimování a přípravu kurtu po zimě. Do 
přípravy kurtu po letošní zimě se parta vedená zkušeným 
odborníkem na renovaci tenisových kurtů Pepou Marešem 
pustila ihned, jakmile to umožnilo počasí, a to dne 
21. 3. 2022.

Nejdříve bylo nutno po zimě provést úklid spadaného 
listí a větví a následně shrabat a vyvést starou znečistěnou 
antuku. Na takto „ošetřený“ kurt se kolečky navážely 
pytle  s  novou antukou. Následovalo rovnoměrné 
rozprostření antuky po celém dvorci a nekonečné podélné 
a příčné válcování a kropení. Následovalo namontování 
krycích plachet na plotu za kurtem, natažení sítě a běžná 
úprava okolí kurtu.

Tímto aktivním přístupem členů oddílu byl tenisový kurt 
v  Dobroslavicích připraven pro hraní již 7.4. 2022 a to 
jako jeden z prvních na Ostravsku.

Kurt obhospodařuje tenisový klub TJ Sokol Dobroslavice 
z.s.,  s  16 registrovanými členy a je veden Ing.  Jiřím 
Kolkem.

Zájemci o  hraní, kteří nejsou členy oddílu, se mohou 
hlásit u  Ing.  Františka Dušáka (tel. 603  143  569) nebo 
u  Ing.  Jiřího Kolka na tel. 723  772  244. Výše uvedení 
členové výboru sdělí další podrobnosti týkající se 
pronájmu, vyberou poplatek za pronájem a předají klíče 
od tenisového areálu.

 Pro celkový přehled uvádíme podmínky, za kterých se 
tenisový kurt pro členy i  nečleny oddílu v  roce 2022 
Dobroslavicích pronajímá:

• 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.

• 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.
Kromě současného systému rezervace termínu a času 

hraní uváděném v  sešitu v  šatně chceme v  letošním roce 
vyzkoušet i  počítačový program rezervace, ve kterém si 
zájemci mohou kdykoliv rezervovat hraní z  volných 

(neobsazených) hodin. V  každém okamžiku bude přehled 
o  obsazenosti tenisového kurtu. Rezervační systém bude 
dostupný na webových stránkách Obecního úřadu a bude 
využit i  pro další zařízení Obecního úřadu. O  spuštění 
rezervačního systému bude Obecní úřad informovat.

I  v  letošním roce uspořádá oddíl tenisu pro členy 
i nečleny oddílu na památku svých dvou zemřelých kolegů 
Emila Sollicha a Alexandra Groha turnaj ve čtyřhrách. Již 
11. ročník turnaje se uskuteční na podzim 2022., opět pod 
patronací starostky obce PhDr. Hany Bližňákové.

Závěrem se nemůžeme nezmínit o  tom, že náš 
dlouholetý člen Rudolf   Václavík oslavil v  měsíci dubnu 
významné životní jubileum. Srdečně gratulujeme!

Za Výbor tenisového oddílu -TJ Sokol Dobroslavice, z.s.
Ing. František Dušák
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Dění v obci

Kroužek malých turistů fungoval v obci osm let, letošní 
sezóna je poslední. První roky pomáhala s programem pro 
děti Jana Hradílková, po několika letech ji vystřídal Milan 
Šťastný. Oběma bych tímto ráda poděkovala za vydatnou 
a víceletou spolupráci. Poděkování patří rovněž Spolku 
Dobro-vize, pod jehož záštitou kroužek celou dobu 
fungoval.

Letos navštěvovalo turisťák 18 dětí a stejně jako 
v  minulých letech některé děti dojížděly každý týden 
z Děhylova či Plesné. Mám radost, že jsme touto víceletou 
aktivitou mohli u  několika desítek dětí přispět 
k  prohloubení vztahu k  místu, kde žijí, a také k  přírodě. 
Intenzivní spolupráce s dětmi ve věku 6 až 12 let byla vždy 
obohacující a v mnoha směrech podnětná.

Irena Šťastná
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Životní prostředí

Tak už se zase stále častěji objevují a projevují,... mušky, 
mouchy, muchničky, komáři, mravenci, včely a čmeláci, 
motýli a různé housenky, škvoři, berušky, mšice, pavouci a 
jiní,.. Ať už mají 6 (hmyz) nebo 8 nohou (pavouci), 
jsou  s  křídly nebo bez, ... každý je ve správnou chvíli na 
správném místě. Pojďme se podívat, kdo je v naší zahradě 
užitečným hostem a proč,.. a koho bychom naopak 
nejraději poslali jinam.

Užitečný hmyz můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií 
- opylovači květin, predátoři a parazitoidi, kteří se živí 
hostitelským hmyzem.  Přemnoží-li se škůdci, velice rychle 
se zvýší i populace jejich přirozených nepřátel. Pokud však 
použijeme chemické postřiky, spolu se škůdci ničíme i naše 
zahradní pomocníky. Používejme proto chemickou 
ochranu  s  rozvahou, a když už po chemii sáhneme, mělo 
by to být jen v brzkých ranních hodinách a hlavně během 
chladnějších dnů.

Opylovači – pro nás v  zahradě snad nejužitečnější 
hmyz. Bez opylovačů by se spousta rostlin nedokázala 
rozmnožit. Opylovači na květech rostlin sbírají nektar a 
pyl, díky tomu mohou opylené rostliny vytvářet semena. 
Včely medonosné patří mezi nejlepší opylovače na celém 
světě. Z dalších včelovitých je to například u nás žijících asi 
26 druhů čmeláků a pačmeláků (na celém světě je jich 
okolo 1 000 druhů). K  opylovačům můžeme přiřadit celý 
řád blanokřídlého hmyzu, motýly a v  menší míře se na 
opylování podílí i dvoukřídlý a brouci.

Predátoři (a podrobněji o  nich)požírají, tedy loví jiný 
( většinou „měkký“) hmyz. Mezi nejvíce známé patří tito:

• Berušky - navzdory svému nádhernému jménu a 
vzhledu jsou berušky divokými predátory. Než získají 
svoji jasně červenou barvu, začínají život jako larvy 
hodující na mšicích. Slunéčko sedmitečné i v dospělosti 
ochraňuje květiny i  zeleninu a pochutnává si nejen na 
mšicích, ale i červcích– polokřídlém hmyzu, který patří 
do skupiny parazitů, dále na červech, roztočích a 
třásněnkách.

• Zelené lacewské larvy – jsou dalšími nenasytnými 
predátory. Také ony jsou vytrvalé při požírání měkkých 
těl mšic i housenek – ty berou po desítkách. Své oběti 

loví pomocí svých zakřivených špičatých čelistí.
• Kudlanky nábožné – si rády poradí 

například s kobylkami. Vlastně útočí na většinu hmyzu 
v  zahradě, včetně můr, brouků a much. Nutno však 
podotknout, že v bezpečí před nimi nejsou ani motýli, 
včely a kolibříci.

• Hbití pavouci - ačkoli jsou technicky spíše 
pavoukovci než hmyz, bývají coby ochránci zahrady 
přehlížení. Přitom patří k  velmi účinným kontrolorům 
škůdců. Nebojte se třeba křižáka pruhovaného.

• Nápadní střevlíci - střevlík je dravý brouk, který 
pojídá širokou škálu hmyzu od hlístic, housenek, 
třásněnek a nosatců až po slimáky. V  Česku se 
vyskytuje poddruh Carabus coriaceus, který obývá 
většinu Evropy. Aktivní je převážně v  noci, přes den 
odpočívá pod kameny, tak pozor, ať ho nezahubíte 
chemickými pesticidy.

• Pestřenky - patří mezi nejčastější predátory. Vypadají 
jako menší vosy a upozorní na sebe i  zvláštním 
způsobem letu. Občas se rády zastaví ve vzduchu na 
jednom místě jako vrtulník, aby se pak bleskurychle 
přemístily jinam. Na území Česka žije přes 400 druhů. 
Jejich larvy se živí často saprofágně na rozkládajícím se 
dřevu i jiném materiálu i v živých rostlinách. Jsou však 
druhy (asi 160), jejichž larvy se živí mšicemi.

• Škvoři - nejsou člověku nijak nebezpeční, jen si rádi 
pochutnají na křehké zeleni – poupatech a mladých 
lístcích. V noci se vydávají na lov listových mšic. Právě 
tím prospívají okrasné a užitkové zahradě. Můžeme je 
i cíleně přenášet k napadeným rostlinám. 

Parazitoidi jdou na své oběti úplně jinou strategií. 
Kladou do své oběti vajíčka, z kterých se vylíhnou larvy, a 
ty se pak živí tělem svého hostitele. Nejvíce parazitoidů 
najdeme mezi blanokřídlými. Mnoho druhů se dá proto 
využít (jako u  predátorů) k  biologickému boji proti 
škůdcům. Mezi  nejznámější parazitoidy patří rovetky, 
hrabalky, lumci, kodulky, kutilky a některé mouchy.

Užitečný hmyz (a jiná „havěť“) v zahradě

Strana 4www.dobroslavice.cz



Obrázek znázorňuje situaci Hlučínského jezera a přilehlého okolí s vyznačením úseků, které jsou 
přístupné od 1. 6. 2022 pro veřejnost. Oplocený areál bude pro veřejnost otevřen od 
24. června 2022 do 4. září 2022.

Pár nezbedníků, tedy koho na zahradě nechceme

• Květopas jabloňový - Zejména v teplejších oblastech 
pravidelně silně poškozuje květy (jeho larvy). Květopas 
jabloňový je asi 4 mm velký nosatcovitý brouk, který se 
objevuje na jabloních od začátku rašení. Dospělci 
kladou vajíčka do zelených poupat a larvička způsobí 
charakteristické zaschnutí květů (zapečené květy).

• Obaleč jablečný – jeho housenka způsobuje známou 
červivost jablek. Na zahrádkách je to zpravidla pečlivě 
sledovaný škůdce, ale většinou nezpůsobuje tak velké 
škody na úrodě.  Dospělci se mohou objevovat na 
zahrádách od poloviny května. Motýli jsou aktivní za 
soumraku. Významné kladení vajíček nastává 
v  období, kdy je silný nálet dospělců a teplota ve 
večerních hodinách dosahuje 17 °C. 

• Mandelinka bramborová - je brouk z  čeledi 
mandelinkovitých, který je snad nejznámější škůdce 
brambor. Může rovněž značně škodit na kulturách 
rajčat a lilku, jejichž listy se živí jak dospělci, tak larvy. 

Larvy mohou brambory prakticky zbavit listů a 
zapříčinit až ztrátu celého výnosu, pokud k  poškození 
dojde před tvorbou  hlíz.  Larvy  mohou zkonzumovat 
40 cm2  listové plochy během celého larválního stádia, 
zatímco dospělci dokážou pozřít 10 cm2 za jediný den. 
Protivníky mandelinky jsou cca 13 hmyzích rodů, tři 
čeledi pavouků, jeden sekáč a jeden roztoč   -  tito byli 
zaznamenáni jako obecní či specializovaní predátoři 
různých vývojových stádií mandelinky.

Hmyzí domky a hotely jsou uměle  vytvořené skrýše 
pro prospěšné druhy hmyzu, které si chceme na zahradě 
aktivně udržet a které kryt nebo prostor pro kladení vajíček 
(a k následnému vývoji larev) potřebují.

PS: přeji Vám všem klidné a pohodové léto.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy:http://www.ekozahrady.com/, 
http://prirodnizahrada.eu/, Wikipedia.org, almanac.com, 
greelane.com

Informace o Hlučínském jezeře
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Okénko do historie

První knihovna v Dobroslavicích již v 18. století
Jak si všichni ještě pamatují, od r. 2016 zahájila provoz 

zdejší knihovna v  budově kapličky, v  místnosti, kde býval 
obecní úřad. Knihovna však v obci fungovala i dříve, např. 
v  patře nad mateřskou školou nebo ještě dřív v  základní 
škole v přízemí. Za první knihovnu v obci však lze označit 
soukromou šlechtickou knihovnu hrabat Giannini z  18. 
století, kteří vlastnili dobroslavické panství (1743 - 1860) 
dávno před uhlobaronem Wilczkem (1860 - 1945).

Z  manželství říšského hraběte Karla Antonína Giannini 
a jeho třetí manželky Marie Eleonory Vrbnové, vévodkyně 
Šlesvicko-Holštýnské, vdově po Ferdinandovi Oktaviánovi 
hraběti z  Vrbna (1689 - 1714), vzešel syn Mons. 
Dr. František Řehoř, hrabě Giannini, markýz z Carpineta  
(9.  3.  1693 – 24.  1.  1758), jenž byl olomoucký a 
vratislavský kanovník, probošt u  sv. Mořice v  Olomouci a 
významný představitel učeného katolického osvícenství na 
Moravě. Proslul svými nadprůměrnými jazykovými 
znalostmi a rovněž vybudoval  výjimečně rozsáhlou 
knihovnu o 6600 svazcích. Menší část této slavné knihovny 
(minimálně 114 svazků) stihl včas přestěhovat na 
dobroslavický zámek, který vlastnil jeho nevlastní bratr 
Ernst Friedrich Alexandr hrabě Giannini (1719 – 1775). Po 
roce 1758 zbytek knih olomoucká kapitula rozprodala na 
umoření dluhů.

Dle soupisu knih z r. 1777, tedy 2 roky poté, kdy v roce 
1775 zemřel hrabě Alexandr, poslední majitel zámku 
v  Dobroslavicích z  rodu Giannini, a který odkázal strýci 
Josefu hraběti Wengerskému i  všechny knihy, byly tyto 
knihy oceněny. Na dobroslavickém zámku proběhla 
cenzurní prohlídka tamní knihovny, která pocházela 
z  majetku hrabat Giannini. Z  této prohlídky se ve fondu 
Královského úřadu v  Opavě (Zemský archiv Opava) 
dochoval jednak 
výtah knih, jež se 
týkaly vojenství a 
jednak soupis 
zakázaných knih. 
Tento soupis 
„zakázaných knih“ (Consignatio), sepsaný 12.  července 
1777 v  Opavě, obsahuje sto čtrnáct číslovaných položek, 
v nichž jsou knihy rozděleny na foliového formátu (in folio, 
9 položek), většího kvartového formátu (in quarto maiori, 
19 položek), menšího kvartového formátu (in quarto 
minori, 2 položky) a konečně většího a menšího 
oktávového formátu (in octavo majori et minori). 
Tematicky zde nalezneme knihy z oblasti církevních dějin, 
dějin církevních řádů, nejčastěji jezuitského, z  teologie, 
z  komentářové a apologetické literatury k  luteranismu a 
práce k  reformaci obecně. Reprezentativně zde byly 

zastoupeny především práce 
Martina Luthera, z  jehož 
díla v  seznamu nalezneme 
jednak jeden svazek jeho tzv. 
„stolních řečí“ (Tischreden), 
vydaný v  Lipsku v  roce 
1621. Z  cenzurní prohlídky 
knihovny hraběte 
Wengerského na zámku 
v  Dobroslavicích (1776 - 
1780) vznikly dva důležité 
dokumenty, jednak tzv. 
Extract militarií a pak tzv. 
Consignatio, čili soupis knih 
zabavených cenzorem. 
Samotný inventář zámecké 
knihovny v  Dobroslavicích, 
který sloužil jako podklad 
pro vyhotovení tohoto soupisu, se bohužel nedochoval, 
stejně tak se nedochovala již žádná kniha ze zámku. Dosud 
však existují knihy z  rozprodané olomoucké knihovny 
opatřené exlibris šlechtického rodu Giannini.

Dle pořízeného seznamu zakázaných knih stojí za 
zmínku filozofická díla s myšlenkami Viklefa, Jana Husa a 
Jeronýma Pražského (1696), posmrtné vydání pěti děl 
Barucha Spinozy (1677), spisy Thomase Hobbese (1657), 
čtyři svazky Jeana Jacquese Rousseaua (1751) Voltairův 
Candide (1763), encyklopedie Denise Diderota (1765), 
Memoáry k  dějinám Braniborska (1751), Dějiny lidu 
Božího (1753), Od narození Mesiáše až do zániku 
synagogy (1753), Princezna z  Babilone (1768), Pojednání 
o  šťastném životě od Senecy  s  řečí v  Traductem (1748), 
Perské listy (1748), Ministr kardinál Richelieu a Mazarin 
(1662) atp.

Dvě ukázky „Heraldického exlibris s textem“:

• FRANCISCUS GREGORIUS S. R. I. Comes de 
GIANNINI ex Marchionibus Carpinetaru Dni in 
Dobroslawitz etc. Cath Ecclesiae Olomucensis et 
Wratislaviencis Canonicus„

• FRANCISCUS GREGORIUS S. R. I. Comes de 
GIANNINI ex March: Carpinetarum Dnus in Hulczin 
et Dobroslawitz &c. Cath: Olom: Infulatus Praelatus 
Scholasticus, Eiusdem et Wratislavien Canoni9, 
Praepositus Infulatus ad S. Mauricium Olomoucij, nec 
non S. Sedis Aplicae Proto- Notarius honoris, &c.“

Zpracoval
Jaromír Holuša
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Dění v obci

V  měsíci březnu 2022 jsme na obci Dobroslavice 
přivítali občánky, narozené v  roce 2021. Z  důvodů 
covidových opatření se akce vítání občánků konala vždy 
samostatně pro každou rodinu. Paní starostka předala 
dítěti Pamětní list, finanční dar, knihu a přivítala děvčátko 
nebo chlapečka do společenství obce. Děti byly zapsány do 

„Pamětní knihy“, kde se také podepsali jejich rodiče. Všem 
novým občánkům přejeme krásný a spokojený život jak 
v rodině, tak v naší obci.

Za kulturní a sociální komisi
Klapuchová Bianka 

Vítání občánků

Provozní doba knihovny o letních prázdninách

O  letních prázdninách bude knihovna 
otevřena v následujících dnech:

• 8. a 22. července
• 5. a 19. srpna

Od 2. září 2022 bude otevřeno opět 
každý pátek.
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Blahopřání
Hodně zdraví a životní 
pohody přejeme 
jubilantům, kteří oslavili 
své narozeniny.

Duben

Galdiová Zdenka

Graca Miroslav 

Teslík Jiří

Květen

Maciáš Ivo 

Osmančíková Libuše

Červen

Robenek Jaroslav

Pavlíková Libuše

Lišaníková Elena

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

Bludiště

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 2022

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8 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


