
Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Milí spoluobčané,

blíží se konec roku 2022. Také se Vám zdá, že ten čas 
nějak rychle letí? Začínáme nové volební období 2022 – 
2026 v  omlazeném složení zastupitelstva.  Volby proběhly 
koncem září, v Dobroslavicích jsme měli jednu kandidátní 
listinu  s  6 původními zastupiteli a 3 nováčky, 
a to s Ing. arch. Zuzanou Sýkorovou, Mgr. Barborou Kon‐
štackou a Janem Osmančíkem. O  podrobnostech z  voleb 
do místního zastupitelstva se dočtete na dalších stránkách 
Občasníku.

A co nás čeká? Nyní je vyhlášeno výběrové řízení na zho‐
tovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice. Začátkem nového 
roku předpokládáme, že bude podepsaná smlouva o dílo a 
začne se s rekonstrukcí. Na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
se nám podařilo získat tři dotace, jednu z  Ministerstva 
vnitra ve výši 4,5 mil.  Kč, z  Moravskoslezského kraje ve 
výši 2,25 mil.  Kč a ze Státního fondu životního prostředí  
dotaci ve výši 2,1  mil.  Kč. Samozřejmě již probíhají pří‐
pravy na předání staveniště, kdy se musí z budovy vše vy‐
stěhovat a uschovat. Za pomoci profesionálních hasičů 
a jejich moderní techniky musel být odstraněn stožár se si‐
rénou na sušení hadic. Ten bude během rekonstrukce na‐
hrazen zděnou věžičkou. 
Také se musí přestěhovat 
obecní dílna, takže zázemí 
pracovní čety se přesouvá do 
zahradnictví, kde budeme 
využívat jednu jeho část. 
Protože všechny tyto přípra‐
vy jsou náročné nejen fyzi‐
cky, ale i organizačně, chtěla 
bych tímto poděkovat naší 
Jednotce sboru dobro-
volných hasičů v čele s velite‐
lem Stanislavem Kubíkem 
a  všem dalším, kteří se na 
nich podílejí.

V  areálu zahradnictví své‐
pomocí opravujeme zděný 
objekt, ve kterém bude 
obecní dílna. Před touto bu‐
dovou se vybetonovala plo‐
cha, kde bude stát plechová 
garáž pro traktorek a příslu‐
šenství. V  tomto areálu také 

plánujeme 
zřízení 
sběrného 
místa 
s  kontejne‐
ry na vel‐
koobjemov
ý odpad, 
na větve 
a  jiný bio‐
logický od‐
pad. 
Přístup ke 
kontejnerům bude občanům umožněn jednou týdně. 
O všech podrobnostech budete včas informováni. Tímto se 
stane třídění a ukládání odpadu daleko komfortnější, obča‐
né nebudou muset čekat na velkoobjemový svoz odpadu.

A  co nám zkrášlilo obec? Jistě jste si všimli nových 
vánočních ledkových ozdob, které zdobí 22 sloupů veřejné‐
ho osvětlení. V  parku přibyly designové lavičky a  zelené 
odpadkové koše, osázen tisy byl půdorys zámku. Nyní se 
graficky zpracovává tabule, která bude vysvětlovat, kde stál 
zámek, jak vypadal atd. Naše pracovní četa při instalaci la‐
viček v  parku našla dlouho hledanou zámeckou studnu. 
V  současnosti je lokalita bezpečnostně zajištěna, nález 
studny se bude sdělovat odboru památkové péče v Hlučíně 
a na zasedání zastupitelstva se naplánuje další postup. 
Předpoklad je, že se postaví kamenná studna ozdobená a 
zajištěná kovovou mříží.

Ve sváteční den 17. listopadu proběhlo dosazování alejí 
ve směru na Děhylov a na Jilešovice. Tato akce proběhla ve 
spolupráci s nadací Sázíme stromy, jež sponzorovala nákup 
stromů, se Správou silnic Opava, která připravovala terén 
pro sázení. Dobroslavičtí dobrovolníci v čele s Mgr. Irenou 
Šťastnou stromy zasázeli. Všem zúčastněným tímto moc 
děkuji, že zůšlechtili místo, ve kterém žijeme a že vysadili 
stromy pro nás a naše další generace.

Přeji Vám krásné vánoční svátky a do nového roku 2023 
nám všem přeji mír, zdraví a uklidnění energetické krize.

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

číslo 4/2022
zima

www.dobroslavice.cz



26. ročník Vesnických sportovních her úspěšně protl 
cílovou pásku. Dobroslavice se umístily na celkovém 
9.  místě z  11 zúčastněných obcí. V závěrečné fázi her se 
soutěžilo v  plavání na 100 m volný způsob, na horských 
kolech, v badmintonu a v sálové kopané. 

V  plavání se naše družstvo umístilo těsně pod stupni 
vítězů na 4. místě. O stupínek níž na skvělém 5. místě se 
mezi jednotlivci umístil David Teslík, když dohmátl v čase 
1:09.99. Následujících dvou disciplín jsme se kvůli 
nedostatku sportovců nezúčastnili. Na futsalovém turnaji 

v  Polance už 
Dobroslavice 
nechyběly a náš 
omlazený tým 
vybojoval 7. místo a 
5 bodů do celkového 
hodnocení. Celkově 
se letošní ročník her 
vydařil, po spojených 
ročnících 2020 – 
2021 se podařilo 

zorganizovat všech 
12 disciplín a byli 
jsme svědky 
napínavých soubojů 
vždy v  duchu fair 
play. Všem 
dobroslavickým 
sportovcům 
děkujeme za 
reprezentaci obce. 
Osobní poděkování 
míří za Pavlínou 
Pěknicovou a Jakubem Kleknerem za pomoc při 
organizaci a oslovování sportovců.

Na závěr bychom rádi pozvali všechny nadšené 
kuželkáře na tradiční Vánoční koulení, které se uskuteční 
ve středu 21.12. od 17:30 hod. v místní kuželně.

za sportovní komisi
Barbora Konštacká 

V  polovině června se mnozí z  vás možná nechali 
ukolébat vidinou, jak si v letním slunci hoví na lehátku, 
dece či v houpací síti. Jeden z dobroslavických občanů měl 
však nápad mnohem dobrodružnější. Co tak přeplavat 
právě v  polovině června La Manche neboli English 
Channel z Anglie do Francie?

Moc ráda bych tímto vyjádřila obdiv Davidu Teslíkovi 
z Dobroslavic k sportovnímu výkonu, odhodlání i tvrdému 
tréninku, které takováto dlouhá a nesmírně náročná plavba 
obnáší. Plaveckým partnerem pro tuto duo akci byl 
Davidovi Lumír Hlaváč.

A jak si má běžný smrtelník představit celou takovou 
akci? Nejprve je třeba ujet zhruba 1400 kilometrů. Pak je 
nezbytné dostavit se na start, tedy do Doveru. Zde je mezi 
přístavem pro trajekty z Francie a přístavem pro zbytek 
lodí obrovská „swimming area“ oddělená bójkami od 
prostoru pro veslování a jachting. Pak je žádoucí rychle si 
přivyknout silnému a studenému větru. A ovšem, také 
myšlence, že otužilci budou máčet svá těla ve vodě, jež má 
teplotu okolo 14 °C.

A kdy je ideální doba pro začátek? Přeci po deváté večer, 
tedy po setmění. Ano, také se většinou v  čase 22:15 

chystám na usnutí. Tudíž jen z pouhé představy, že David 
právě v  tuhle chvíli vlezl do studené vody a s baterkou na 
plavecké čepici následoval loď s  lodivodem osvětlenou 
halogenem, mám husí kůži. Ale měsíc na nebi byl prý 
v  úplňku a panovalo skoro bezvětří, nebylo se tedy čeho 
obávat.

První Davidův plavecký úsek měřil 4,2 km a následovalo 
střídání plavců a v  podobných rytmech to oba muži 
opravdu vydrželi nejen do svítání, ale mnohem déle. 
A  ejhle, přichází povzbuzení v  podobě francouzských 
břehů kdesi v  dáli. To ale není vše, společnost dělaly 
plavcům také spousty lodí, tankerů i kontejnerů.

Jistě, přišly prý i krize, zima, nevolnosti. A vidina majáku 
na mysu Cap Gris Nez se zdála být nedosažitelná, protože 
proud byl velmi silný. Do toho skaliska a vlny. Ano, jen si 
to představte – vy si právě mícháte po nerušené noci 
dopolední kafíčko, zatímco naši plavci, totálně vyčerpaní, 
hmátnou na kraj mysu po 11 hodinách a 50 minutách 
soustavného plavání! Nezbývá než gratulovat! A skutečně 
smeknout před oběma sportovci.

Irena Šťastná (zdrojem pro článek jsou informace popisující 
výpravu obou plavců na Facebooku)

Prosincové teploty – výzva pro plavce?
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Vyvrcholením letošní tenisové sezóny v  Dobroslavicích 
byl turnaj ve čtyřhře, který oddíl tenisu TJ Sokol 
Dobroslavice, z.s. pořádá jak pro členy oddílu, tak i pro tzv. 
příchozí, tj. nečleny oddílu. 

I  v  letošním roce se turnaj uskutečnil, na počest svých 
dvou zemřelých kolegů Emila Sollicha a Alexandra Groha, 
1. října již 11. ročník, pod patronací starostky obce PhDr. 
Hany Bližňákové.

Turnaje se zúčastnilo 9 mužů a 3 ženy. Letos 
organizátoři zvolili hrací systém, který předpokládal 
v každém kole losování zápasů dvojic, vždy jiný spoluhráč 
a vždy jiní protihráči. Vzhledem k  tomu, že se hraje na 
jednom kurtu, se odehrála pouze 4 kola, což znamená, že 
každý hráč odehrál 4 zápasy. Vzhledem k  použitému 
hracímu systému se nehodnotily dvojice, ale každý hráč 
samostatně. Součet bodů za vítězné zápasy určil konečné 
pořadí, které bylo následující:

• Bližňáková Hana	 4 body
• Hašová Kateřina	 4 body
• Poláš Josef	 	 2 body
• Kašpárek Petr	 2 body
• Šlechta Miloš	 2 body
• Kerbrová Martina	 2 body
• Václavík Rudolf	 1 bod
• Kašpárek Zdeněk	 1 bod
Při rovnosti zisku bodů rozhodovalo o  pořadí skóre 

vyhraných a prohraných her.

Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak 
po stránce sportovní, tak i  společenské. Pro organizátory 
bylo velikým zklamáním desáté místo jilešovického „bijce“ 
Ládi Pravdy a také neúčast dobroslavických velice dobrých 
tenistů Martinů Knoppa a Třečáka. Snad příští rok.

Tenisová sezona pak byla definitivně ukončena 
17.  listopadu kompletním zazimováním celého areálu, 

které spočívalo ve 
shrabání listí, sundání 
tenisové a  stínících sítí, 
zatížení 
umělohmotných lajn, 
odklizení laviček 
a  odpojení a vypuštění 
vody z  rozvodů. Od 
tohoto data tenisté své 
hraní přesunuli do 
okolních tenisových hal.

Závěrem se nemohu 
nezmínit o  dvou 
důležitých událostech, 
které se uskutečnily 
v  průběhu letošního 
roku. Jednak to, že dva 
naši aktivní členové Rudolf  Václavík a Josef  Poláš oslavili 
svá významná životní jubilea (75 resp. 85). Srdečně 
gratulujeme!

Další neopominutelnou a to významnou událostí je pak 
zprovoznění Rezervačního systému tenisového kurtu přes 
stránky Obce Dobroslavice   https://dobroslavice.hlaseni‐
rozhlasu.cz/. Rezervace byla oficiálně „spuštěna“ 
15.8.  s  tím, že k  tomuto datu byl taktéž definitivně 
zrušen stávající „těžkopádný“ způsob rezervace tj. psaní do 
sešitu v  šatně tenisového oddílu. Do rezervačního systému 
je možno se přihlásit i  přes mobilní aplikaci, kterou si 
každý zájemce může stáhnout do mobilního telefonu 
Uradvmobilu/Hlasenirozhlasu.cz. Rezervační systém 
tenisového kurtu je využíván jak členy, tak i  nečleny 
tenisového oddílu, přičemž ohlasy jsou vesměs pozitivní!

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

Sport

Závěr tenisové sezóny 2022 v Dobroslavicích
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Dění v obci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů má 18 členů, kteří 
mimo pravidelných zdravotních prohlídek a speciálních 
kurzů (velitel, strojník, technik, nositel dýchací techniky) 
musí každoročně splnit také test odborné způsobilosti k 
výkonu činnosti v  této jednotce. Členové jednotky se 
pravidelně scházejí 
v požární zbrojnici. 
Na těchto setkáních 
probíhá školení, 
údržba techniky a 
prostředků požární 
ochrany nebo také 
hospodářské práce. 
Mimo to se v 
průběhu roku 
organizují cvičení, 
která jsou zaměřena především na osvojení praktických 
dovedností.  Pro letošní rok bylo jednotce připraveno 
cvičení sestavené ze dvou simulovaných zásahů.

Cvičení se uskutečnilo 24. 9. 2022. V  rámci prvního 
zásahu museli hasiči zlikvidovat požár černé skládky v 
blízkosti objektů bývalého JZD. Jednotka zde prováděla 

simulaci hasebního zásahu za 
použití vody z  cisterny a 
kyvadlovou dopravu vody od 
hasičské zbrojnice, z  místní 
studny, kde bylo zřízeno čerpací 
stanoviště, na místo zásahu. 
Zásah byl prováděn s  dýchacími 
přístroji.

Ve večerních hodinách 
následoval druhý zásah v  lese 
Kaděrov zaměřený na 
vyhledávání a záchranu osoby v 
lesním porostu, která je uvězněna 
pod spadlým stromem. Jednotka 
si zde procvičila vyhledávání 
zraněné osoby v předem určené oblasti. Po jejím nalezení jí 
byla poskytnuta první pomoc. Nakonec byla připravena 
zraněná osoba k  transportu a odnesena ke zpevněné 
komunikaci. Cvičení bylo ukončeno závěrečným 
zhodnocením a krátkou diskusí.

Velitel jednotky
Kubík Stanislav

Taktické cvičení JSDH Dobroslavice

Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku 
a  s  ním i plánovaná 
rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. Před předáním 
hasičské zbrojnice 
stavební firmě nás čeká 
hodně práce. Společně 
s  pracovní četou obce 
musíme celý objekt vystěhovat. Ve čtvrtek 10. 11. 2022 
v dopoledních hodinách po téměř 60 letech byl odstraněn 
stožár s hasičskou sirénou, což byl jeden z nejnáročnějších 

úkolů celé akce. Likvidace 
probíhala za účasti HZS 
Opava, který poskytl 
automobilový jeřáb, HZS 
Hlučín dorazil s  plošinou 
a obsluhou, a také 
členové našeho sboru se 
likvidace účastnili. Jako 
první byla odstraněna 

hasičská siréna, která 
byla odšroubována a 
plošinou sundána na 
zem. Poté byl stožár 
ukotven (zavěšen) na 
autojeřáb a s pomocí 
plošiny v  polovině 
rozřezán a uložen na 
zem. Druhá polovina 
stožáru byla rovněž zavěšena na jeřáb, uřezána a uložena 
k  té první.Po odstranění stožáru byla zhotovena společná 
fotka členů, kteří se na této akci podíleli.

Přeji Vám klidný advent a krásné prožití vánočních svát‐
ků. Do nového roku 2023 přeji všem hasičům a občanům 
obce Dobroslavice hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a porozumění.

Kubík Stanislav
velitel sboru a JSDH Dobroslavice

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
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Již v předvečer roku 2018, kdy občané 28.10. slavili 100 
let vzniku Československé republiky, byl v  Dobroslavicích 
otevřen první ročník Univerzity třetího věku, do něhož se 
zapsalo 30 seniorů. Výuku jsme začali přednáškou „Češi 
v  I. světové válce“, kterou 26. 10. 2018 přednášel 
dobroslavický občan, učitel Mgr.  Michal Jenčo. I  přes 
předešlé kovidové 2 roky jsme letos v září již otevřeli pátý 
ročník (2022 - 2023) naší dobroslavické univerzity, ve které 
se postupně vystřídala nejen témata historická či zdravotní, 
ale i  umělecká, právnická, biblická či sociální. Rovněž se 
vystřídal i  nespočet přednášejících lektorů, z  nichž mnozí 
pocházejí či jsou občany Dobroslavic – JUDr. Brejchová 
Drahomíra, RNDr. Bližňák Vojtěch, PhDr. Bližňáková 
Hana, Mgr.  Hašová Kateřina, Klapetek Jiří, Mgr.  Jenčo 
Michal. Velmi poučná a praktická 
byla i  přednáška ze Sdružení 
ochrany spotřebitele Moravy 
a  Slezska z  Ostravy, vedená její 
předsedkyní Marcelou Reichelovou 
či přednáška paní Mgr.  Raškové 
Veroniky ze Slezské diakonie na 
téma „Patří zapomínání ke 
stárnutí?“. I  ostatní přednášející 
byli ve svém oboru opravdovými 
odborníky a znalci, byli to: 
Mgr.  Arencibia Alexandra, 
Ing.  Brejcha Martin, prof. Hališka 
Jan, Janošová Monika, Prof. PhDr. 
Kladiwa Pavel Ph.D., Ing.  Krupa 
Martin, Mgr. Pelikánová Gabriela, biskupka Šilerová Jana, 
Mgr.  Šimíček Petr, Mgr.  Wiaczková Karolína. Univerzitu 
třetího věku navštěvují aktivní senioři dobrovolně a velice 
rádi, neboť mají skvělou vedoucí, paní Šárku Kolkovou, 
která i  za podpory obce vše zajišťuje. Za to jí patří, nejen 
od nás studentů U3V, veliké poděkování.

V  rámci některých přednášek se dokonce dozvídáme 
i  něco nového z  místní historie, kdy dobroslavickému 
panství vévodil zdejší zámek, který dnes vídáme jen na 
dobových pohlednicích.

Např: Malířka Helena Salichová (25.  4.  1895 - 
2. 7. 1975) z Polanky iniciovala dne 23. 9. 1945 na Ostré 
Hůrce akci „Budujeme Slezsko“, při které válkou 
zdevastovaným vesnicím poskytla „kmotrovská“ města 
nejen materiální pomoc. Do této kmotrovské pomoci za 
zapojilo 72 slezských obcí (Bohuslavice - Strakonice, Dolní 
Benešov - Mladá Boleslav, Hněvošice - Most, Darkovičky - 
Velvary, Chlebičov - Písek, Klimkovice-Praha, Ludgeřovice 
- Aš, Polanka - Tábor, Závada - Jindřichův Hradec,...). 
Dobroslavickým kmotrem se stalo město Přerov, bez jehož 

pomoci by se museli všichni lidé z  vesnice přestěhovat do 
Javorníku a obec by úplně zanikla. Občané vesnice dodnes 
udržují s kmotrovským městem Přerov přátelské styky a při 
vzájemných významných výročích se navštěvují. Také 
akademický malíř ponuré Ostravy Bohumír Dvorský 
(21. 10. 1902 - 11. 1. 1976), namaloval roku 1930 olejem 
na plátno obraz Důl Trojice. Tento důl vlastnil uhlobaron 
Wilczek, poslední majitel 
dobroslavického panství. 
Důl Trojice, který 
v minulosti zažil i  stávky 
se střílením četníků do 
dělníků (1894), patřil 
k  velmi významným 
dolům na Ostravsku, ve 
kterém již od r. 1906 
byla zavedena elektřina, 
kterou si 2 roky poté nechal uhlobaron zavést i  do svého 
zámku v Dobroslavicích. 

Během bojů byl, tak jako i  v  minulosti již několikrát, 
prostor zámku využit jako lazaret pro zraněné vojáky. Tato 
vojenská nemocnice na konci II. sv. války byla natolik 
přetížená, že cca 50 zraněných vojáků v ní svým zraněním 
podlehlo a jsou v  parku pochováni. Zámek sloužil 
zraněným vojákům již při napoleonských válkách, kdy naše 
panství vlastnil italský šlechtický rod Giannini (1714 - 
1860), neboť v  r. 1805 opavská záložní polní nemocnice 
č.  17 (IR20 Kaunitz-Rietberg-Opava) měla pobočky 
v Životicích, Hrabyni a Dobroslavicích. Od r. 1809 již jako 
stálá polní nemocnice v  Opavě (IR56-Colloredo-Waldsee-
Těšín)  s  pobočkami v  Životicích a Dobroslavicích. 
Minimálně 3 lidé zde zemřeli, jak jsme se dozvěděli 
z  překrásné přednášky o  Napoleonovi a bitvě tří císařů 
u  Slavkova (2.  12.  1805). Lektor přednášel ve výstroji 
vojáka z napoleonských válek, což bylo ještě poutavější.

Na U3V jsme si také výuku zpříjemnili zajímavými 
výlety (Praha, Opava) či koncertními večery 
v předvánočním čase v místním kulturním domě (sborový 
zpěv žáků z Poruby, recitál Barbory Čechové). Od prvního 
ročníku se osazenstvo naší třídy trochu obměnilo (někdo 
nás již taky opustil, jiní, mladší, zase nově přišli), přesto se 
nadále setkáváme a zároveň vzděláváme stále v  počtu 25 
evidovaných studentů - seniorů. Přeji všem pevné zdraví, 
plno nových a zajímavých přednášek i do dalších let a naší 
vedoucí Šárce Kolkové hodně elánu při jejich zajišťování. 
Pěkné Vánoce!

Ing. Holuša Jaromír
student U3V v Dobroslavicích

Univerzita třetího věku v Dobroslavicích
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1. září 2022 se 
děti a paní učitelky 
z MŠ Dobroslavice 
vzájemně přivítaly 
a seznámily se 
s  novými 
kamarády. Třída je 
věkově smíšená od 
2,5 do 6 let 
s  počtem dětí 20, 
z  toho je 13 
chlapců a 7 dívek. 
Školní vzdělávací 
program s  názvem 
„Od podzimu do 
léta, pohádka 
k  nám přilétá“ je 
nový tříletý 
program. Děti 
budou provázet na jejich cestě za poznáním pohádkové 
postavy. ŠVP je doplněn o METODU DOBRÉHO 
STARTU, PŘEDMĚT LOGOPEDICKÉ PÉČE 
a  CVIČENÍ SE SOKOLEM. Metoda dobrého startu je 
určena předškolním dětem s  povinnou docházkou 
a probíhá pod vedením paní ředitelky Bc. Ivany Břuskové. 
MDS je osvědčená metoda jako vstupní etapa výuky čtení 
a psaní a dětem usnadní vstup do 1. třídy ZŠ. Logopedická 
péče probíhá pod vedením paní učitelky Pavlíny Vitáskové 
a paní učitelky Bc. 
Aleny Musialové 
v  součinnosti 
s  klinickými 
logopedy. Cvičení se 
Sokolem je 
celoroční projekt 
realizován pod 
záštitou MŠMT 
a  podporován 
Svazem měst a obcí 
ČR, do kterého se 
naše školka zapojila.

Kolektiv MŠ 
Dobroslavice pro 
tento školní rok 
připravil pestrou 
nabídku akcí 

a  činností. Kroužek 
hravé angličtiny 
probíhá každou 
středu 
v  odpoledních 
hodinách formou 
prožitkového učení 
v  prostorách MŠ 
Dobroslavice. V září 
se děti vydaly ke 
STUDÁNCE, kde 
se setkaly s  dětmi 
z  MŠ Děhylov. 
V  měsíci říjnu za 
dětmi přijela paní 
učitelka Stoklasová 
ze ZUŠ Hlučín s 
hudebním pořadem 
„Tancovala žížala“. Pan Milan Šťastný z Dobroslavic přišel 
děti pobavit pohádkou „O ztracených tečkách“.

Děti s povinnou předškolní docházkou navštívily LEGO 
VÝSTAVU - Muzeum Hlučínska, ZÁMEK RADUŇ 
a 1.třídu ZŠ Děhylov.

V  listopadu proběhla v  prostorách MŠ Dobroslavice 
v  odpoledních hodinách přednáška o DENTÁLNÍ 
HYGIENĚ, kde se seznamovaly rodiče a jejich děti, jak 
správně pečovat o svůj chrup. V rámci prevence dopravní 
výchovy se uskutečnila přednáška „Bezpečně na ulici“, pod 
vedením Krajského koordinátora BESIPU – Bc. Pavla 
Blahuta.

A co naše děti a rodiče čeká do konce roku 2022? 
Školička se rozzáří světýlky, provoní perníkovým kořením 
a  přivítá rodiče na VÁNOČNÍ BESÍDCE. Poté budeme 
společně u stromečku trpělivě očekávat VÁNOČNÍ 
NADÍLKU. Popřejeme si VESELÉ VÁNOCE prožité 
v  klidu a radosti a… v  NOVÉM ROCE ve zdraví se 
sejdeme, to si všichni přejeme.

Bc. Ivana Břusková
ředitelka MŠ

Hurá do školky!!!

Dění v obci
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Dění v obci

Na dopoledne státního svátku 17. listopadu 2022 byla 
naplánovaná podzimní výsadba stromů kolem 
příjezdových cest do Dobroslavic. Opět jsme se, tak jako 
u  předchozích tří lokalit, rozhodli pro spolupráci 
s  organizací Sázíme stromy – www.sazimestromy.cz. Jde 
o  neziskovou organizaci nezávislou na grantech, která se 
snaží propojovat finanční zdroje od jednotlivých firem 
s lokalitami, kde je sázení skutečně potřeba a dobrovolníky, 
jež výsadbu uskuteční. Základem je velmi profesionální 
přístup. Znamená to spolupráci s  krajinnými architekty, 
detailní prohlídka míst, pečlivý výběr sazenic i odrůd a také 
důraz na dlouhodobou péči o stromy po výsadbě. Ta je 
závazná pro majitele nově osázených pozemků, v  našem 
případě tedy pro obec Dobroslavice.

Ráno v  9.00 jsme začali za vesnicí, na pravé straně ve 
směru k Jilešovicím. Samotné výsadbě předcházela 
spolupráce se Správou silnic, která nejprve pokácela 
vybrané, nejvíce poškozené a sešlé, staré třešně, 
vyfrézovala pařezy a zajistila opětovné vybagrování příkop. 
Liniová výsadba v  tomto úseku zahrnovala deset sazenic 
jabloní různých odrůd, jež budou dozrávat postupně. 
Záměrně je z bezpečnostních důvodů vynecháno jen místo 
pod dráty elektrického napětí. 

O hodinu později jsme se přesunuli na opačný okraj 
obce, na cestu ve směru k  Děhylovu a vysílači. Pro tento 
úsek byly vybrány ve většině sazenice jeřábů a několik 
třešní. Největší množství stromů bylo zasazeno do rozcestí 
na Plesnou, kde bylo kácení starých třešní výraznější, 
menší část pak v úseku k vysílači.

Všechny stromy máme umístěny k  jednomu kůlu 
a  zajištěny ochranným pletivem proti okusu zvěře. 

V  následujících letech je klíčová především zálivka. O tu 
bude pečovat obec Dobroslavice. Pokud budete chtít 
pomoci, je vaše aktivita vždy vítána, protože některé úseky 
travnatého pásu, zejména nad rozcestím do Plesné, byly 
velmi výrazně suché a každý váš litr vody kdykoli pomůže.

Alej k  lipám zasazená v  blízkosti Dobroslavic v  roce 
2017, byla naší první zkušeností se sázením stromů. 
Nynější výsadba je již realizací v  šesté a sedmé lokalitě 
v  obci. Velmi ráda bych zde poděkovala především všem 
dobrovolníkům, kteří neváhali věnovat tři hodiny svého 
času a přišli nám pomoci. Sešlo se vás pětadvacet, což je 
úctyhodný počet. Radostné je i to, že pomohli jak místní 
děti, teenageři, tak senioři i celé rodiny. Cením si zejména 
toho, že se stále najdou lidé, kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí žijí a jsou ochotni podílet se sami vlastní 
prací i silami na změnách svého okolí k lepšímu.

Irena Šťastná

Dosadby kolem příjezdových cest
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Každý den podprahově vnímáme přeplněné regály 
v obchodních řetězcích, plné koše pečiva a bedýnky ovoce 
a zeleniny, plné tácky uzenin, chladící boxy mléčných 
výrobků, obecně nadměrné množství  balených a suchých 
potravin, i  ostatního zboží běžné spotřeby, nehledě na 
překypující nákupní košíky zákazníků. Jeden by řekl 
„ žijeme si v blahobytu“. Ano, žijeme si v blahobytu. Určitě 
všichni tušíme, že prezentované čerstvé potraviny se v řadě 
obchodů nemohou zákonitě v  daný den vyprodat (pokud 
není vyhlášena mimořádná sleva a  dumpingové ceny, které 
nalákají davy nakupujících a zboží  se „udá“). Víte, co se 
pak  s  neprodanými výrobky, které nelze dlouhodobě 
skladovat a nabízet děje? Potřebujeme opravdu tolik jídla? 
Nepodporujeme tak trochu vlastní „neskromnou 
poptávkou“ ve smyslu „chci mít možnost si koupit kdykoliv 
cokoliv“ neekologickou nabídku „čehokoliv a kdykoliv“, 
a tedy nepřímo nehorázné plýtvání a vyhazování potravin?

… děsivá fakta
V rámci Evropské unie skončí každoročně v popelnicích 

nebo je jinak znehodnoceno až  1,3 miliardy tun 
potravin. To je třetina všech vyrobených potravin 
v  hodnotě téměř 20 bilionů  Kč. Zhruba 300 milionů tun 
potravin za rok je likvidováno ve fázi, kdy ho lze ještě 
konzumovat. To je víc, než je produkce potravin 
v  subsaharské Africe a bylo by to dost pro  870 milionů 
hladových současného světa. V Evropě a Severní Americe 
připadá na jednoho  člověka průměrně  150  kg 
vyhozeného jídla za rok. V  subsaharské Africe, jižní a 
Jihovýchodní Asii je to „pouhých“ 6 - 11 kg.  V ČR jsme 
na tom o  něco lépe, podle různých údajů je to asi 60 - 
80 kg na osobu za rok. Tendence se obecně mírně zlepšuje, 
nicméně uvedené množství je stále značné a zarážející.  

Průzkumy dále uvádějí, že nejvýznamnější část 
potravinového odpadu v ČR vzniká:

53  % v  domácnostech,  19  % při zpracování, 12  % ve 

stravování, 11 % v prvovýrobě a 5 % v obchodní síti.

Ruku na srdce - plýtváme, protože si to jako spotřebitelé 
jednoduše můžeme dovolit. 

Co s tím? .. aneb obecná prevence
Zkusme se každý za sebe zamyslet, jestli opravdu 

potřebujeme každý den vybírat z  desítky druhů pečiva, 
hledat mezi hromadami „výběrového ovoce bez chuti 
a  zápachu“, mezi metráky přibarvených uzenin, které na 
nás působí „vždy čerstvě“, byť reálného masa obsahují jen 
zlomek deklarované váhy. Ovlivníme množství i kvalitu.

Možná ještě pamatujete časy, kdy se pečivo objednávalo 
na určité datum a v  konkrétním množství. Řada menších 
prodejen se k  tomuto systému vrací, je tomu tak 
mimochodem sezónně také v naší obci. Velký pecen chleba 
ve středu a v  sobotu, veka jen svátečně, koblížek 
vyjímečně :) Zkuste si čas od času upéct domácí koláč, 
buchtu, bábovku nebo i ten chleba. Budete vědět, z čeho a 
v  jaké kvalitě pečete, udělá vám pravděpodobně radost, 
určitě ušetříte a každým domácím „drobkem“ pomáháte 
i naší planetě.

Pro naše zdraví, rozumnou ekologickou stopu 
a  koneckonců i  redukované finanční výdaje je vhodné si 
každý větší (ale de facto každý) nákup předem rozmyslet. 
Ona papírková (vzkazová) metoda sepsání si nákupu má 
své plusy, neboť svědomitě zkoušíme odhadnout nutné 
množství, sepíšeme si položky, které opravdu potřebujeme 
a nenakupujeme pak očima všechno a všeho zbytečně 
moc. Máme-li obecně přehled jaké potraviny a  s  jakou 
trvanlivostí doma máme, je to perfektní start k  tomu 
rozvážně nakupovat jen to, co opravdu potřebuji 
a v konečném důsledku i ušetřit.

Nakupujme výhodné rodinné a gastro balení pouze 
u výrobků, kdy délka jejich trvanlivosti a způsob skladování 
takového množství nemá zvýšené nároky na náš čas, 
prostory a energii, kdy to má smysl. Rodinné balení 
vychází vždy za lešpí cenu a šetříme tak i množství obalů 
za menší balení.

Vřele doporučuji si předem promyslet, kolik chci vlastně 
za nákup utratit, vyhnete se pak případnému překvapení 
až rozlíčení na pokladně.  S obecným plánovaním nákupu 
také nepřímo souvisí rozvaha, co budu a kdy budu vařit :) 

Cíleně kontrolujme a konzultujme, kdo nám co chce 
donést nebo koupit, ať už je to člen rodiny nebo plánovaná 
návštěva,.. Třeba se pak bude méně stávat, že máme 
dvakrát deset rohlíků, 5 kilo mandarinek na Mikuláše nebo 
4 ananasy na Vánoce.

Komise životního prostředí

Plýtvání potravinami / ekologie / ekonomie / etika

pokračování na další straně....
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Komise životního prostředí

Nepodléhejme zbytečně reklamě a akčním letákům. 
Moje babička vždycky říkala „kvalitní výrobek reklamu 
nepotřebuje“, prodává se sám tím, jaký je. Není to i dnes 
tak trochu pravda? (samozřejmě nutno vyhodnotit, kdy se 
jedná o férovou prezentaci novinky, která se zavádí na trh). 
A pro změnu děda vždycky říkal „ nikdo ti nedá nic 
zadarmo“. Měl pravdu, ač si to nechceme připustit - akce 
3 + 1 zdarma není  ve skutečnosti 3+1 zdarma, ale 
4  výrobku rozpočítané tak, aby na tom vydělal vždycky 
obchodník a výrobce, pamatujme na to.

Řada obchodních řetězců naštěstí již několik let (pomalu, 
ale jistě) zavádí systém slev na konci provozní doby, tzv. 
slevy před zavíračkou, zejména pro výrobky pečiva 
a  uzenin, nebo se ve vybraných odděleních prodejen 
objevují koutky se zbožím „ těsně před vypršením data 
spotřeby“. Ale přesto zůstává ještě velké množství zboží, 
které se jednoduše neprodá a končí na skládkách, je 
potřeba je s ohledem na hygienu nemilosrdně zlikvidovat 
( žel ne vždy ekologickým způsobem – spálením) nebo 
končí v ideálním případě na kompostu.

V čase Vánoc pak znovu připomínám, jak ve velkém 
plýtváme papírem...

Balící papíry se za nemalé prostředky a energii vyrobí, 
nabarví, zabalí.. a my je po jednorázovém použití 
odneseme do kontejneru (ideálně na papír), kam si pro ně 
přijede auto s naftovým motorem, odveze k recyklaci, kde 
je elektřinou poháněné rozmanité drtiče, mlýny a míchače 
zpracují, smíchají je s vodu upravenou ve vodárně a zase se 
odbarví, aby se tato voda později za přísných podmínek 
zase přes čističku upravila a vyčištěná vrátila do přírody. 
Produkt z papírové kaše se pak za dodání velkého množství 

energie vysuší a zase se vrátí do papíren k dalšímu 
zpracování.  V celém procesu si veškerá obsluha svítí 
a topí, planeta se sice ještě točí, ale na ten papír už si nikdo 
nevzpomene.

1. ekologicky náročně vyrobený papír
2. látkové pytlíky k opakovanému použití ze zbytků látek
3. balení z nebarvených papírů, ekologicky méně 

náročných na výrobu
Je na každém z nás, jak se trend plýtvání bude do 

budoucna vyvíjet. S každou změnou je vždycky 
třeba začít u sebe a nečekat, až „někdo něco“ 
udělá za nás, rozhodne nebo něco nařídí. Svědomí 
máme každý své.

PS: Jsem optimista a věřím v jednotlivce.

A přeji každému z Vás krásné a pohodové Vánoce, 
klidný konec roku a hlavně mnoho zdraví v roce 2023.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy:

• https://www.komunalniekologie.cz/
• https://www.ekovanoce.cz/
• https://www.zachranjidlo.cz

Poplatek za psa v  obci Dobroslavice je splatný do 31. 
března 2023

Poplatek činí za kalendářní rok za jednoho psa 200,- Kč, 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,-Kč. 
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí poplatek 
100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč.

Platba poplatku přímo v  pokladně Obecního úřadu 
v Dobroslavicích v úřední dny:

Pondělí, středa: 8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.

Platbu je možné provést i bezhotovostně na účet Obce 
Dobroslavice, č. ú. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy 
pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.

Poplatek za psa

Plýtvání potravinami / ekologie / ekonomie / etika
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Volby 2022

Dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev 
obcí jsme si v  minulých volbách do zastupitelstva obce 
(2018) na následující 4 roky zvolili zastupitele, kterým letos 
jejich funkční období novými volbami skončilo. Tehdy 
k volbám přišlo 68,12 % ze 623 voličů, kteří rozhodli ze tří 
kandidujících stran o  složení devítičlenného zastupitelstva 
obce. Kromě těchto voleb proběhly v obci následně volby 
v  roce 2019 volby do Evropského parlamentu, roku 2020 
volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR 
a  v  roce 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Protože existuje v ČR celkem 6 druhů voleb s různou 
délkou mandátu, probíhají volby každý rok a někdy i dvojí 
volby v  jednom roce. Hned v  lednu 2023 se bude přímou 
volbou volit  nový, od dob T.G. Masaryka již 12. prezident 
naší republiky. Tato volba prezidenta České republiky bude 
již tradičně probíhat zřejmě ve dvou kolech (první kolo: 
13. 1. 2023 – 14.1.2023 a případné druhé kolo 27. 1. 2023 
- 28. 1. 2023). Dále nás budou čekat v roce 2024 volby do 
Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

24. září 2022 jsme si v Dobroslavicích zvolili ve volbách 
do zastupitelstva obcí z  jediné kandidující strany 
„Starostové a nezávislí“ na příští 4 roky následujících 
9 zastupitelů obce Dobroslavice:

• PhDr. Bližňáková Hana (140 hlasů)
starostka obce (již III. volební období)

• Ing. Svider Miroslav (125 hlasů)
místostarosta

• MUDr. Lišaník Michal (142 hlasů)
předseda kontrolního výboru 

• Mgr. Pěknicová Pavlína (133 hlasů)
předseda finančního výboru, člen sportovní komise

• Osmančík Jan (135 hlasů)
předseda kulturní a sociální komise

• Mgr. Konštacká Barbora (133 hlasů)
předseda sportovní komise, člen finančního výboru

• Bekárek Martin (127 hlasů)
člen finančního výboru, člen komise stav. a živ. prostř.

• Bochňák Zdeněk (122 hlasů)
člen kontrolního výboru, člen komise stav. a živ. prostř.

• Ing. arch. Sýkorová Zuzana (135 hlasů)
předseda komise stavební a životního prostředí, člen 
kontrolního výboru

Tyto zastupitele obce doplní v kulturní a sociální komisi 
ještě tito členové: Klapuchová Bianka, Ridlová Alena, 
Mgr.  Sýkora Jan, Dylová Zuzana, Mgr.  Lukášová Renáta 
a sportovní komisi člensky rozšíří Ing. Klekner Jakub.

Ze 637 zapsaných voličů přišlo odvolit jen 206 voličů, tj. 
32,34  %. Z  tohoto počtu však bylo 27 neplatných hlasů, 
což je neobvykle mnoho (13 %). Správnost výsledku voleb 
byla kontrolována pracovnicemi krajského úřadu 
z  Ostravy. Účast ve volbách byla téměř poloviční snad 
i  proto, že kandidovala pouze jedna strana. V  účasti ve 
volbách měla v  minulosti naše obec vždy velmi vysokou, 
hodně nadprůměrnou účast, tentokrát jsme se zařadili, 
snad jenom výjimečně, na opačném konci z  86 obcí 
v  okrese Opava. Přesto bych rád vyzdvihl účast jak 
mladých voličů, kteří se narodili v létě roku 2004 a teprve 
nedávno dosálni plnoletosti a přišli poprvé k  volbám, tak 
i obdivuhodnou osobní účast občanů narozených ve druhé 
polovině dvacátých či v třicátých létech minulého století.

	 Sepsal místopředseda
okrskové volební komise

Ing. Holuša Jaromír 
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Dění v obci

... a je tu září a jak jsme Vám slíbili, tak konáme…

Všichni jsme se těšili po dvou měsících prázdnin, že 
se opět sejdeme a řekneme si, co nás trápilo, co bylo 
hezké a co nás čeká. Den 15. 9. nastal, sešli jsme se 
všichni v plném počtu a hlavně ve zdraví. Další den 
18. 9. jsme měli v plánu hezký pochod kolem 
Dobroslavic a hlavně nezapomenout na párky! 

Dne 22. 9. nás pozvali členové Klubu Seniorů z 
Hlučína do jejich Kulturního domu na sraz seniorů 
okolních OBCÍ.

Trochu sportu neuškodí a proto neleníme 
a vyražíme do Aquaparku Kravaře. Fotky zveřejníme 
po uvážení! Je možné, že nějaké to kilečko navíc, se 
ještě sundá. Jak zní to přísloví, ten tlustý zhubne a ten 
hubený … a je tady říjen a my jsme na procházce na 

naší stezce ke 
studánce. Cestou 
sbíráme hříbky a 
lesní plody – 
FOTO – zítra 
bude omáčka, 
vaječina nebo 
bramboračka? A 
k tomu voňavý 
a zdravý čaj? 

A je tady 
pozvánka na 

Cimbálovku dne 22. 10. v našem KD. Vše bylo skvělé, 
úžasné a nikdo nemohl chybět. A už máme zase 
listopad. Všichni vzpomínáme na ty, kteří již nejsou 
mezi námi a se kterými nám bylo velmi dobře. Život 
běží dále a neměli bychom být příliš smutní! 

Před námi byl 27. listopad a to znamenalo 
rozsvícení „Vánočního stromu - nádhera.“ A další 
akce připadá na den 1. 12., kdy se bude konat divadlo 
v KD v Hlučíně. Poslední akce v tomto roce bude 8. 
12. s hudbou, tancem, zpěvem a rozloučíme se se 
starým rokem, „Mikulášem“ a pak hurááááá 

„Vánoce“! Nezapomeňte na naše čtyřnohé mazlíčky!

Jsme velmi akční senioři, neležíme na gauči 
a  nefňukáme! Žijeme každý den plnohodnotným 
životem, chováme se přátelsky a navzájem si 
pomáháme. 

Do nového roku si popřejeme HLAVNĚ PEVNÉ 
ZDRAVÍ, veselou mysl a činorodost přeje za všechny 
aktivní členy

Dorota Hegerová
Předsedkyně Klubu Seniorů v Dobroslavicích
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Blahopřání
Hodně zdraví a životní 
pohody přejeme 
jubilantům, kteří oslavili 
své narozeniny.

Říjen

Palkovič Antonín

Klapuchová Bianka 

Michalisková Anna 

Listopad

Dvořáková Alžběta

Sleczková Jarmila

Galejová Lydie

Prosinec

Osmančík Jiří

Struhala Karel

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

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 2023

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2023
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

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


