
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

končí čtyřleté volební období, nastal čas rekapitulace a 
tak jsem pátrala, co bylo na jeho začátku. V  tehdejším 
občasníku ze září 2018 jsme uváděli, co zastupitelstvo 
plánuje. Byla to rekonstrukce hasičské zbrojnice, 
vybudování hřiště u  ZŠ, revitalizace kanalizační sítě a 
postavení čističky odpadních vod. Vše se událo, jen 
rekonstrukce hasičské zbrojnice proběhne v  roce 2023, 
protože až letos se nám podařilo získat dotace, jsou celkem 
tři ve výši 9 milionů Kč.

Během těch uplynulých čtyř let se také opravila 
křižovatka u  autobusové zastávky a osadila se  novým 
dopravním značením,  postavila se pyramida pro děti a 
cvičební prvky pro seniory, zateplila se kuželna, vyspravila 
se betonová plocha před kuželnou, instalovala se plechová 
garáž, zakoupil se nový traktor  s  příslušenstvím, 
revitalizoval se park, zrekonstruovala se část místní 
komunikace Na Výsluní a na Přerovské, pořídila se 
odpočinková posezení s cyklomapou  a dobíjecí stanice na 
elektrokola, vysadily se aleje k  Bučí, Chatovišti a nad 
bývalým vlekem, provedla se dlouho očekávaná oprava 
místní komunikace Spartakiádní a Pod Kovárnou, 
proběhla rekonstrukce kanalizace U  lesa a demolice staré 
hospodářské budovy u  základní školy, na jejím místě se 
postavila venkovní učebna,  opravilo se schodiště a chodník 
u  šaten TJ Sokol, udělal se vrt na zalévání fotbalového 
hřiště, v kulturním domě se pořídila nová kuchyňka  a 130 
designových židlí, nově se vybavila knihovna, opravil se 
mramorový kříž, odlil se nový zvon do kapličky. Tento 
výčet se zrealizoval jen díky týmové práci a mnoha 
odpracovaným hodinám a proto bych chtěla všech 
zastupitelům a zaměstnancům obce moc poděkovat za 
jejich aktivní přístup a za výbornou spolupráci.

V červnu se konaly dvě velké akce, naši hasiči slavili 130 
let od vzniku JSDH a světil se nový zvon do kapličky 
pořízený z  veřejné sbírky dobroslavických občanů. 
Slavnostní okamžiky byly podtrženy  sloužením svatých 
mší. Na oslavu 130. výročí přijela delegace z  našeho 
partnerského města Přerova, a to jak hasiči, tak zástupci 
města. Také od města Přerov jsme jako každý rok dostali 
pozvánku na jejich hodovní slavnosti, kterých jsme 
se s místostarostou Ing. Sviderem zúčastnili. Jsem ráda, že 
i  po těch dlouhých letech od poválečné pomoci Přerova 
Dobroslavicím stále udržujeme společné partnerství.

Během prázdnin se 
dokončily práce na 
víceúčelovém hřišti a od září 
ho budou děti využívat pro 
výuku tělocviku. Od 19. 
srpna nám vyzvání nový zvon 
svatý Jan Nepomucký 
v tónině B2. Pokud ještě máte 
zájem, tak je možno si koupit 
jeho repliku na OÚ za 600,-
 Kč. Máme posledních dvacet 
kusů. Také máme novinku, a 
to nový rezervační systém na 
rezervaci kulturního domu a 
tenisového kurtu. V parku jste určitě postřehli nové lavičky, 
které mají moderní design a určitě nám budou dlouho 
sloužit. V  září a říjnu proběhne výsadba tisů, která 
zvýrazní půdorys bývalého zámku. Na konci října ve 
spolupráci  s  nadací Sázíme stromy bude vysazeno cca 30 
stromů – jeřabin, jabloní a třešní při výjezdu z Dobroslavic 
k vysílači směrem na Plesnou a při výjezdu na Jilešovice.

Koncem září nás čekají volby do místního zastupitelstva. 
V  naší obci je podaná jedna kandidátní listina, kde je 6 
stávajících zastupitelů a 3 nováčci. Doufám, že se 
i  v  dalším období bude naší obci dařit i  přes dobu, kdy 
probíhá energetická krize a pokračuje válka na Ukrajině. 

Přeji Vám příjemné podzimní dny.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 3/2022
podzim

www.dobroslavice.cz



Po jarní etapě soutěže Dobroslavice obsadily krásné 8. 
místo z jedenácti zúčastněných obcí.

Naši sportovci vybojovali svým nasazením body v běhu a 
nohejbalu. Volejbalový tým se nám bohužel nepodařilo 
postavit a proto nám body utekly. Podzimní etapu soutěže 
úspěšně zahájili lukostřelci, kterým se podařilo obsadit 6. 
místo.

Věříme, že se skvělé umístění podaří udržet i v podzimní 
části. Čeká nás ještě plavání, MTB, sálová kopaná a 

badminton. Sportovce stále hledáme, není nutná 
profesionální úroveň, jde nám nejvíc o  zábavu. Pokud 
budete mít zájem ve výše uvedených disciplínách 
reprezentovat Dobroslavice, nebojte se oslovit kohokoliv ze 
sportovní komise. Za optimismus vnášený do soutěže 
i organizaci děkuji Barboře Konštacké a Jakubovi Klekne‐
rovi.

za sportovní komisi Pavlína Pěknicová
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Dění v obci

Tento rok jsme vykročili do života levou nohou a 
hned 1. ledna naše   kamarádka Marcela Novotná 
oslavila své 70-té narozeniny, měsíc poté naši další 
kamarádi Jiří Heger a Boženka Kusýnová 80-té 
narozeniny. Oslavy kulatin byly velmi bujaré a 
důstojné k  daným kulatinám. Svátky jara 
"Velikonoce" jsme přivítali s velkým nadšením, kdy si 
většina seniorů namalovala krásné kraslice, které byly 
ozdobou našeho stromu, které společně tvořily 
s  dřevěným zajícem a věncem z  domácích vajec 
nádhernou velikonoční výzdobu vedle našeho 
obecního úřadu - viz. foto. V květnu jsme organizovali 
celodenní výlet pro Klub Seniorů a přátele, 
v  celkovém počtu 37 osob pod vedením naší 
předsedkyně Doroty Hegerové na Slezskou Hartu - 
viz. foto. Dopoledne jsme strávili přes hodinu 
projížďkou na elektrické lodi po Slezské Hartě 
s odborným výkladem. Poté jsme měli velmi chutný a 
bohatý oběd. Nakonec jsme trávili čas v  rozsáhlém 

Arboretu u Opavy, kde jsme v  rozkvetlé květeně 
ukončili výlet relaxační procházkou. Devátého června 
jsme se před prázdninami rozloučili tzv. „vaječinou", 
abychom se poté mohli již věnovat letním 
radovánkám s  vnoučaty a taky sami sobě. Popřáli 
jsme si krásné a klidné prožití prázdnin. Na viděnou 
v září.

Dorota Hegerová
Předsedkyně Klubu Seniorů
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Dění v obci

Sbor dobrovolných hasičů Dobroslavice si v  sobotu 
25. 6. 2022 připomněl slavnostním pochodem a následnou 
oslavou 130 let od založení SDH Dobroslavice. Slavnostně 
za doprovodu Hasičské dechové hudby SDH Bolatice byly 
položeny věnce a kytice u  památníků obětem 1. a 2. 
světové války. V zámeckém parku v prostoru za Kuželnou 
následovala slavnostní mše vedenou otcem Petrem Rakem 
z  Hlučína se svolením fary z  Plesné, kde byly vysvěceny 
stuhy právě na počest 130 let od založení SDH 
Dobroslavice. Poté se v  kulturním domě uskutečnila 
slavnostní výroční valná hromada, kde byla přednesena 
výroční zpráva za uplynulá léta a byla předána ocenění 
aktivním členům sboru,  s  širokou účastí jak místních, tak 
pozvaných hostů včetně družebního města a sboru 
z  Přerova. Po ukončení slavnostní části oslav proběhlo 
neformální posezení členů sborů a hostů.Tímto děkujeme 
všem za pomoc na přípravách a organizaci této významné 
události.

Robert Tománek

130 let SDH Dobroslavice
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Významný starosta obce Dobroslavice - rolník a velký furiant Holuša Josef

Před vznikem republiky za Rakousko-uherské monarchie 
a vlády Františka Josefa I., v  době, kdy majitelem 
dobroslavického panství byl uhlobaron Jan Nepomuk 
Wilczek, byl v  období 1891 – 1914 starostou naší obce 
rolník Holuša Josef  (10. 6. 1856-24. 1. 1928).

V  mládí byl tento selský syn velký bouřlivák, přesto 
dosáhl na svou dobu nadstandardního vzdělání.

Vystudoval 4 třídy gymnázia v Opavě, byl dosti sečtělý a 
ve své knihovně měl spisy Tolstého, Sienkiewicze, 
Třebízského, Jiráska a jiné. Jako voják sloužil v  Sarajevu 
(Bosna) i  jižněji, v  přístavu Kotor (Černá Hora). Ve 26 
letech si vzal za ženu mladou 17-ti letou Annu z Chabičova 
(10. 6. 1856 - 25. 2. 1924) a měli spolu 3 dcery. Bohužel, 
syn mu nebyl dopřán a tak i proto nebylo manželství valně 
šťastné. Stal se z něj furiant - člověk přemrštěně a okázale 
projevující své sebevědomí, pýchu, domýšlivost, nadutost, 
nafoukanost a umíněnost, vždy musí prosadit svou vůli a 
vždy má pravdu (i když ji nemá) a začal dost vyvádět. Byl–
li Holuša tvrdý, byla jeho žena vtělená dobrota. Nečekala 
od života radosti. Kde mohla, pomohla. Byla neobyčejně 
čistotná a pracovitá. On však byl rázný, co si umínil, to 
provedl. K chudině byl tvrdý, až bezohledný. U chasy, to je 
pohůnků, pacholků a děveček, odporu nesnesl. 
Hospodářem byl dobrým. Měl scelené pole i  louky. 
Odebíral hospodářské časopisy. Byl členem záložny 
v  Plesné. Dlouholetým předsedou okresního silničního 
výboru v  Klimkovicích. Přesto, že pro naši obec i  okolí 
hodně udělal, snad ani přátel neměl. Byl to typický 
furiantský sedlák. S  kým se znepřátelil, do smrti se 
neudobřil.

Za jeho starostování se však v  naší obci hodně udělalo. 
První jeho čin byl, když nastoupil na starostenský úřad, že 
požádal okresní hejtmanství v  Bílovci, že mají být dopisy 
obecnímu úřadu v  Dobroslavicích psané česky, nikoliv 
německy, že jsme obec česká. A  od té doby bylo 
jednáno s obcí jen v jazyku českém.

Na Ostravsku rostl průmysl, přibývalo peněz, které nosili 
dělníci z  továren, které si též vydělali sedláci na 
formankách (placený odvoz koňským povozem). Vozili 
kámen ze skal, uhlí z  Ostravy a do Ostravy, dřevo na 
šachty a k  stavbám. Tenkrát nebyla auta, tedy všechno se 
vozilo koňmi. Od let devadesátých až do první světové 
války v r. 1914 byla v Rakousku doba blahobytu. Kdo nepil 
a práce si hleděl, žil velmi dobře i  přesto, že byl o  svůj 
výdělek na všech stranách obírán. Peníze byly zlaté a 

stříbrné. Zlaté byly 20 a 
10 koruny, stříbrné 
pětikoruny, dvou a 
jednokoruny. Jídlo bylo 
neuvěřitelně laciné.

Počal se probouzet 
i  život spolkový. U  nás 
byla založena dělnická 
strana, sedláci a místní 
řemeslníci založili 
24.  7.  1892 spolek 
hasičů, jehož 130. výročí 
od založení jsme si 25. 6. 
slavnostně připomněli. 
Hasičský sbor měl 
v  heslu „Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci“. 
Od počátku vlastnil ruční 
čtyřkolovou koňskou 
stříkačku firmy R.A.Smékal. Touto hasili požáry ještě 
v druhé světové válce a na akcích se s ní chlubí dodnes. Byl 
to stroj na tehdejší dobu velmi moderní. Kmotrou hasičské 
stříkačky se stala sama Emma Maria hraběnka von 
Wilczek (rozená  Emo Capodilista /18. 8. 1833 - 26. 8. 
1924). Kdo nebyl hasičem, nebyl nic. V  r. 1936 byl 
uspořádán v Dobroslavicích dokonce župní sjezd hasičů.

Protože byl Josef  Holuša i  předsedou okresního 
silničního výboru (v  celém Klimkovickém okrese, kam 
Dobroslavice spadaly), byly postavené téměř všechny 
obecní silnice, po kterých se dodnes, i  když  s  jiným 
povrchem, jezdí. V  roce 1896 byla postavena i  kaple, 
zasvěcena sv. Janu Nepomuckému (letos 12. 6. proběhlo 
žehnání nového, 54  kg vážícího bronzového zvonu). Byly 
to stavby dosti nákladné, a uvážíme-li, že si náklad musela 
zaplatit obec sama, poznáme, že tehdejší starosta Holuša 
měl dosti odvahy, když se do těchto staveb v  krátké době 
pustil. V Jilešovských skalách se ještě lámalo kamení, které 
se ručně nakládalo i  do vlaku. K  nakládání chodívalo 
hodně lidí. V r. 1902 byl u křižovatky do Jilešovic vztyčen 
dřevěný kříž/dnes na tomto místě stojí kamenný kříž 
z r. 1970, jenž byl vloni krásně zrekonstruován . Ve vesnici 
byly před rokem 1914 dvě hospody, dva obchody, stolař /
Mlýnek, kolář / Poštulka, kovář / Vlastnovolski.

zpracoval Jaromír Holuša
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Dění v obci

Dobroslavické kosení - desátý ročník
V  sobotu dne 20. srpna proběhl již 

desátý ročník akce dobroslavické kosení. 
Letošní ročník se nesl ve stylu Divokého 
západu. Na úvod přiklusal Vinnetou se 
svou družinou, aby se u  ohně setkal se 
svým věrným přítelem Old 
Shatterhandem. Celou akcí provázeli 
další populární hrdinové - Limonádový 
Joe a šarmantní Tornádo Lue.

Po představení celkem 12ti soutěžících 
následovalo zahájení hlavní disciplíny - 
kosení kosou. Odborná porota hodnotila nejen rychlost 
pokosení vyměřeného úseku, ale také kvalitu kosení. 
V  kategorii A  (muži do 60 let) zvítězil Ondřej Dovala 
následován Ivanem a Jaroslavem Rubaninskými ze 
Slovenska. V  kategorii B (muži nad 60 let) zvítězil Milan 

Zemanovič následován Miroslavem 
Hrdinou a v kategorii C (ženy) zvítězila 
Věra Bitnerová následovaná Ivanou 
Rubaninskou ze Slovenska a Jiřinou 
Maciášovou. Ve štafetě zvítězil tým ze 
Slovenska - Milan Zemanovič, Jaroslav 
Rubaninský a Ivan Rubaninský.

Po skončení soutěžního programu a 
vyhlášení cen se rozběhla volná zábava, 
kdy k  tanci a poslechu hrála country 
kapela Victoria. A  ačkoliv bylo 

v průběhu akce počasí spíše aprílové, myslím, že se desátý 
ročník akce více než povedl a všichni se dobře bavili.

za kulturní komisi
Jan Sýkora
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Dění v obci

Kulturní komise informuje
Informace kulturní komise. Dne 11. 6. 2022 se uskutečnil 2. ročník 

Dobroslavického gulášfestu. Zúčastnilo se 7 tříčlenných družstev. 
Atmosféra a počasí bylo fantastické. Rovněž byl veliký zájem o  tuto 
akci ze strany diváků. Byly dvě hodnotící komise - jedna laická a jedna 
odborná. Závěr u  laické komise byl: 1. místo - rodina Glosů z Plesné, 
2. místo - myslivci a 3. místo - divoženky. U  odborné komise byli na 
1. místě hasiči z Děhylova, na 2. místě myslivci a 3. místo opět obsadily 
divoženky. Tato akce byla zdařilá. Na příští rok se již přihlásili noví 

zájemci.

Další zdařilou akcí byl 
10.  ročník Dobroslavického 
kosení, účast závodníků byla 
velice dobrá, mnozí se 
přihlásili i během akce. I když 
počasí nám moc nepřálo, 
všechny soutěžní disciplíny 
proběhly. Celá akce byla ve 
stylu indiánů a kovbojů. 
Vítězové v  jednotlivých 

disciplínách byli odměněni hodnotnými cenami. Putovní pohár ten‐
tokrát cestuje do Háje ve Slezsku.

Další akce, kterou připravujeme, je drakiáda na Lysém Vrchu. 
Srdečně všechny zveme na naše další akce.

Bc. Bochňák Pavel

Strana 7



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

Červenec

Šimečková Marie

Kurovský Stanislav

Kusyn Antonín

Mlýnková Amalie

Hrbáčová Anna

Srpen

Janošíková Bohumíra

Mamulová Jana

Maciášová Jiřina

Bochňák Pavel

Září

Klapuchová Elena

Košařová Vlasta

Janošík Jaroslav

Svačina Josef

Janošíková Anna

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

Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 8. října 
od 12:00 do 15:00 na dvoře hasičské zbrojnice

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 2022

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 30. 11 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


