DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dostávám se k psaní prvního článku do našeho Občasníku v novém volebním období, proto bych Vám chtěla poděkovat za důvěru, kterou
jste mi ve volbách vyjádřili. V říjnových komunálních volbách bylo voleno 9 zastupitelů ze tří kandidátních listin. Mandáty obhájilo 8 zastupitelů.
Zastupitelstvo doplnil jeden nově zvolený zastupitel Bc. Pavel Bochňák. Nově je složen finanční a
kontrolní výbor, kulturně- sociální komise, sportovní komise a komise životního prostředí (viz text
dále). Také naše partnerské město Přerov nás informovalo o změnách ve vedení města po komunálních volbách, kdy primátorem byl zvolen bývalý první náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
Jsme na začátku čtyřletého volebního období
a Vámi zvolené zastupitelstvo má plno plánů. Jaké?
Nyní je zpracovávaná projektová dokumentace na
výstavbu multifunkčního hřiště, které má být situované v areálu základní školy v Dobroslavicích pro
výuku tělesné výchovy. Také je zadané vypracování
odborné studie na výstavbu lávky pro přemostění
zúženého místa pod zámeckým mostem a vyhlídky
umístěné nad mostem. Tato místa budou sloužit pro
výhled na zámecký most ze dvou pozic, a to z pohledu zespodu na klenbu mostu a shora na most.
Počítá se s inovací projektu na osázení křižovatky u
autobusové zastávky dopravním značením. Dále se
bude zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice, kde se počítá s výměnou oken, opravou střechy, zvětšením vrat, opravou
elektroinstalace, vybudováním vzduchotechniky.
Jistě jste postřehli, že během října a listopadu docházelo k výpadkům veřejného osvětlení.
Tyto výpadky a jiné problémy byly spojené s celkovou výměnou veřejného osvětlení, které nebylo
v některých úsecích rekonstruované od šedesátých let minulého století. Děkujeme za shovívavost
a pochopení, které jste měli. Doufám, že velice
úsporné led osvětlení Vám splnilo Vaše očekávání. Myslím si, že díky novému veřejnému osvětlení naše obec získala zcela moderní celkový vzhled.
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číslo 4 / prosinec 2018

Jak jste již byli informováni firmou SmVaK,
nyní probíhají práce na výstavbě čističky odpadních
vod, kdy se vybudovala příjezdová komunikace k budoucí čističce, staví se přečerpávací stanice v parku u ulice Na Výsluní a bude se dělat rekonstrukce
kanalizace na ulici U Břízek. Tyto výše jmenované
práce se mají ukončit do 20. prosince tohoto roku.
Od 9. prosince 2018 dochází k velké změně
autobusového jízdního řádu. Autobus číslo 69 bude
nahrazen číslem 285, který pojede v některých spojích až na zastávku Ostrava - Svinov a do Háje ve
Slezsku. Moravskoslezský kraj posílil spoje do Dobroslavic, aniž by naší obci vznikly zvýšené náklady
na dopravní obslužnost. Jízdní řád je zveřejněn dále
v Občasníku a na oficiálních obecních stránkách.
Všechny aktuální informace Vám i nadále
budeme zasílat novou službou – mobilním rozhlasem. Pokud ještě nejste přihlášeni do služby mobilního rozhlasu, tak kontaktujte paní referentku,
která Vám umožní registraci do tohoto systému.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a
do nového roku 2019 jen to nejlepší!
		

Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Upozorňujeme občany, aby parkovali auta
na svých pozemcích, komunikace musí být
volná pro úklid sněhu. Nedodržení zákazu parkování bude kontrolovat policie s následným
odtažením auta.
INFORMACE PRO OBČANY
Budou platit nové jízdní řády pro veřejnou linkovou osobní dopravu od 9.12.2018 do 8.6.2019,
autobus č. 69 bude nahrazen č. 285 a některé
spoje budou zajíždět do Háje ve Slezsku a první víkendový spoj bude zajíždět do OstravySvinova.

Zastupitelstvo obce Dobroslavice pro volební období 2018-2022
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předseda kontrolního výboru
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předsedkyně finančního výboru
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Bochňák Pavel, Bc.
Štefanová Marcela
Obadal Milan		
Kluzová Iveta		
Klekner Jakub Ing
Stavinoha Ladislav
Nicielnik Jiří Bc.
Suderová Michaela
Haluska Vladimír

90
53
63
36
52
51
49
40
39

2 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

poř.číslo kandidát-příjmení, jméno, titul počet hlasů
1		
2
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Bližňáková Hana PhDr.
Svider Miroslav Ing.
Šťastná Irena Mgr.
Bekárek Martin
Pěknicová Pavlína Mgr.
Sýkora Jan Mgr.
Bochňák Zdeněk
Sýkorová Zuzana Ing. arch.
Osmančík Jan
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342
290
276
287
292
284
265
282
272

Lišaník Michal MUDr.
Mikolajek Radim
Remiašová Jana
Dvořák Ladislav Ing.
Stoniš Čeněk
Blažková Marie Mgr.
Jindra Pavel
Romek Tomáš Ing.
Osmančík Miroslav Ing.

Poplatek za psa

153
67
50
66
51
67
42
32
83

v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2019, činí za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa 200,- Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu činí poplatek 100,Kč, za druhé a každého dalšího psa 100,- Kč.
Platbu je možné provést přímo v pokladně Obecního úřadu v Dobroslavicích i bezhotovostně na účet Obce Dobroslavice, číslo účtu:
381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno majitele psa.

Komise životního prostředí
… aby nám to neklouzalo …
Tak už se nám rok přehoupl do opravdu zimního času, mráz pomalu leze pod nohavice a na oknech se vytváří mrazivé
obrazce. Ačkoliv je zima zatím poměrně suchá a žádné kluziště na cestách se moc neodehrálo, chtěla bych dnes za komisi
životního prostředí zmínit, jak ekologicky se dá na zasněžených či zledovatělých chodnících a cestách s kluzkým povrchem
bojovat.
Zcela běžně se používají řešení, resp. posypové materiály, které nejsou ani zdaleka optimální. Pro chemické rozmrazování komunikací se používají v zásadě dva druhy posypových solí. Při teplotách kolem -7 až -9 °C je to klasická kamenná
sůl neboli chlorid sodný (NaCl). Při nižších teplotách má ale omezenou funkčnost. Chlorid vápenatý (CaCl2) je univerzálnější,
použitelný až do -29 °C. Solení chloridem vápenatým znamená také úsporu posypového materiálu a jde i o méně škodlivou
variantu. Cena je však přibližně třikrát vyšší. Hodnoty pH posypové soli se pohybují kolem 7 až 9, směs na bázi NaCl obsahuje
kolem 97–98 % této látky, malou část tvoří chlorid hořečnatý (MgCl2).
… proč takto ne…
Solení chodníků a silnic asi nejvíce škodí stromům. Výzkumy prokázaly, že nejčastější příčinou chřadnutí lesa byl právě
vliv nadměrného solení vozovek v zimních měsících a zatékání „solné břečky“ do porostů. Příznaků je několik – postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovné odumření a předčasný
opad, zasychání postižených větví nebo celé koruny. Na kvalitu stromů samozřejmě působí komplex více negativních vlivů
(přehřívání, emise, sucho, městské prostředí), ale sůl zůstává hlavní příčinou tohoto typu poškození stromů. Dokládají to rozbory obsahu soli v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. V okolí silnic škodí sůl zejména
jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky. Ve městech přežívají přesolování stromů nejvíce invazivní akáty, které jsou, co se týká soli, nejodolnějšími druhy. Do půdy přímo pod korunou
stromu se může dostat 1až 5 kg soli na 1 m2. Způsoby, jak odstranit sůl z půdy, jsou velmi omezené. Jakmile chlorid vstoupí
do stromu, musí projít jeho „tělem“ až do listů, kde je ukládán a kde posléze ničí listovou plochu. Teprve po opadu listů může
být listí s chloridy shrabáno a odstraněno.
Sůl ale škodí i ve vodě. Slaná voda se po roztátí vsákne do půdy nebo odteče do řeky, prosakuje až do podzemních
vod. Poškození bývá dobře vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do
čističky. Velké množství soli v ní může nabourat celý biologický stupeň čištění.
Vadí také zvířatům, nejvíce to můžete pozorovat na tlapkách psů. Při dlouhodobějším působení poškozuje i naši obuv
a na oblečení zanechává nepříjemné mapy.
… jak jinak …
Účinnost solení lze zvýšit relativně novou technologií – skrápěnou solí. V posypovém voze se vytváří vodná směs soli,
která snižuje jak spotřebu soli, tak čas nutný na odstranění ledu. Nejnovější možností je aplikace enzymových přípravků na
rozpouštění ledu, které však nejsou používány kvůli vysoké pořizovací ceně.
Ačkoliv nabídka méně škodlivých alternativ není příliš široká, šetrnější náhrady existují. V oblasti chemického rozmrazování to jsou především dva preparáty. Prvním je močovina (CO(NH2)2) v Česku prodávaná pod obchodním názvem Aqua
gelo. Má podobný rozmrazovací účinek jako chlorid sodný, jenže bez negativních vedlejších účinků na životní prostředí. Bohužel
ale většinou vyvolá nechtěný růst vegetace na okolních pozemcích. Druhým preparátem je CMA (Calcium Magnesium Acetate),
environmentálně příznivější varianta z USA. Za šetrnost k přírodě ovšem platí několikanásobně nižší efektivitou. Oba produkty
jsou navíc v porovnání se solí výrazně dražší. Jejich použití je tedy vhodné pouze ve specifických případech.
Mezi tzv.inertními (zdrsňovacími) materiály je nabídka mnohem širší. Tradičně lze sypat pískem nebo štěrkem. Nevýhodou je ale zanášení kanalizací a na jaře zvýšená prašnost. Jejich zpětný sběr je nákladný a ne zcela účinný, což vede k další
těžbě. Za nižších teplot lze použít i popel nebo piliny. Struska a škvára pro posyp vhodné nejsou.
Existují také materiály vytvořené přímo k posypu komunikací. Jde např. o posypy na bázi drceného keramického
kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), které zdrsňují zledovatělé plochy. Jsou účinné i při -15° C. Jeden z nich,
dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, se prodává pod názvem Ekogrit. Je také poměrně lehký, což usnadňuje ruční
posyp, ale především zajišťuje, že zůstane na povrchu, i když sníh částečně roztaje a znovu zamrzne. Na jaře jej lze zamést a
buď jím zkypřit půdu, či schovat na příští rok.
… jak u nás …
Obec Dobroslavice letos jako posypový materiál zakoupila chlorid hořečnatý ((MgCl2), který lze z komerčně nabízených produktů vnímat jako nejvíce ekologický. Chlorid hořečnatý je velmi rychlý a efektivní (rozpouští sníh i led), uvolňuje
se z něj mnohem méně chloridů, není toxický a mimo jiné nezanechává stopy na obuvi, nepřispívá ke korozi vozidel a hlavně
nedráždí tlapky našich čtyřnohých mazlíčků. Jeho účinnost je možno pozorovat i při teplotě -34 ° C. Navíc 1 kilogram Chloridu
hořečnatého zastoupí asi deset kilogramů běžné posypové soli.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat, že v termínu 12. – 14.4.2019 proběhne na území obce Dobroslavice taktické cvičení složek IZS. Organizátorem cvičení je Záchranný tým OS ČČK Ostrava. Záchranný
tým je druhosledovou složkou integrovaného záchranného systému (IZS) se zaměřením na předlékařskou první pomoc, psychologickou první pomoc a humanitární pomoc při mimořádných událostech.
Cvičení bude probíhat ve dvou etapách. První etapa bude probíhat od pátku 12.4.2019 cca
od 17:00 do soboty 13.4.2019 10:00 hodin. Většina aktivit bude soustředěna v oblasti KD a OÚ
Dobroslavice a jejich okolí. Detailní popis první etapy bohužel nemůžeme zveřejnit, nicméně bude
tematicky zaměřená na humanitární a evakuační činnosti.
Druhá etapa bude probíhat na území obce v průběhu sobotního odpoledne – cca od 13:00 do
19:00 hodin. Bude se jednat o trasu připravených situací z reálného života s namaskovanými figuranty. Úkolem zdravotnických posádek bude projít všechna stanoviště a zasáhnout na nich tak, aby
správně poskytli předlékařskou první pomoc a zajistili pacienty. Všechna stanoviště budou přístupná
veřejnosti. Můžete se přijít podívat, jak posádky zasahují, jak ošetřují a klidně se jich i zeptat na
to, jak se první pomoc má poskytovat správně. Mapu stanovišť zveřejníme před cvičením na webu
obce, jarním občasníku a vývěskách obce.
Rádi bychom Vás oslovili s prosbou o pomoc při realizaci tohoto cvičení. Vzhledem k rozsahu
cvičení hledáme figuranty na obě etapy jakéhokoli věku. Přidejte se k nám a pojďte si zkusit roli
nejen „zraněného“ a nechte o sebe pečovat. Je to zajímavá zkušenost a naštěstí jen na oko.
Hledáme figuranty na první etapu v pátek od 17:00 – soboty 9:00 (12.4. – 13.4.) – na jakýkoliv časový úsek – figurování lze kdykoliv začít nebo ukončit. Většina figurantů nebude maskována.
Přes noc bude připraveno jak ubytování, tak strava. Na sobotu 13.4. hledáme figuranty od 12:00 do
19:00, kde většina z nich bude maskována dle vzájemné domluvy.
V případě zájmu se účastnit, budeme rádi, když se nám ozvete na mail nebo telefon a domluvíme s Vámi další detaily.
Předem děkujeme a těšíme se na viděnou v dubnu!
Miroslav Osmančík, m.osmancik@zachranny-tym.cz, +420 728 257 910
Radek Osmančík, r.osmancik@zachranny-tym.cz, +420 607 935 544
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Kulturní a společenské dění
Alej k lipám
V neděli 14. října 2018 proběhlo Podzimní
setkání v Aleji k lipám. Všichni, kteří se rozhodli
k adopci ovocného stromu v aleji vysázené loňský
podzim, byli vyzváni, aby pomohli připravit své
slivoně a hrušně pro nadcházející zimu. Kmínky jsme
natírali proti okusu a stromy hnojili. Pokosili jsme také
vzrostlou trávu kolem stezky. Děti využily silného
větru k pouštění draků. Na závěr jsme poseděli pod
třemi lípami, k dispozici byl čaj a domácí buchty. Akci
pořádal Spolek Dobro-vize, více o projektu, který byl
loni podpořen Nadací Via, je k dispozici zde:
https://www.dobrovize.cz/projekty/alej-k-lipam/.
					

Irena Šťastná

Krmítko v zámeckém parku

Chladné období je dobré usnadnit i drobným opeřencům, a proto jsme v parku zavěsili ptačí krmítko. Najdete ho při hlavní cestičce na spojnici obchodu a ulice
Na Svobodě. S dětmi z mateřské školky je domluveno,
že tam budou jednou týdně sypat semínka slunečnice.
Zásoby v krmítku ale nejspíš zmizí rychleji, a to je šance
pro vás, abyste tam občas taky něco přinesli. Krom slunečnice je dobré do krmítka dávat konopná a jiná semínka, zrní či ořechy, jablka, mrkve atd. případně na krmítko
zavěsit nesolený špek či lůj nebo lojové koule. Nedávejte
tam věci slané, výrazně kořeněné nebo zkažené. Motýlí
louka zatím spí a čeká na svou druhou sezónu, cílem
procházky tak teď může být právě toto nové ptačí krmítko.			
Za Spolek Dobro-vize Vašek Klapetek
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Kulturní komise
U příležitosti 100. výročí dne vzniku
samostatného Československého státu a
uctění památky obětem 1. světové války byl
položen věnec u pomníku 1. světové války a
rozsvíceno 100 kusů svíček. Členové kulturní komise zakoupili z výtěžku za prodej losů
na akci „Dobroslavické kosení“ 2 kusy váz a
tyto vázy v celkové hodnotě 3.400,- Kč byly
umístěny k oběma památníkům v naší obci.
Po ukončení pietního aktu jsme se
společně s dětmi odebrali do zámeckého parku, kde děti pod vedením paní ředitelky MŠ
zazpívaly několik písní a pak tradičně uspaly
broučky. Přestože nám počasí moc nepřálo,
proběhl i lampionový průvod.
V rámci těchto oslav se konala výstava fotografií pana Jaroslava Ožany. Vernisáž
se uskutečnila na obecním úřadě od patnácté hodiny a těšila se velkému zájmu. Výstavu fotografií pana Jaroslava Ožany je možno
stále shlédnout na obecním úřadě v úředních
hodinách.
			

Klapuchová Bianka

Klub seniorů
24.5.2018
Zájezd
Vydali jsme se autobusem s panem
Petrem Vávrou do Čech pod Kosířem a Olomouce. Nejdříve jsme navštívili opravený
zámek v Čechách pod Kosířem a prohlédli
si zdejší interiéry. Také nás zaujal zámecký
park.
Po menší procházce jsme přešli do
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, kde
nás provázel a nadšeně informoval o zdejší
sbírce pan Obr, který je jeho zakladatelem.
Po obědě vedla naše cesta do historické části
Olomouce. V Arcibiskupském paláci nás zaujali průvodci svým výkladem o zdejší historii a sbírkách. Byli jsme mile překvapeni
výzdobou a zařízením paláce. K spokojenosti
účastníků pomohlo také krásné počasí během zájezdu.

www.dobroslavice.cz

25.9.2018
Kluby klubům - každoroční akce Hlučína pro kluby seniorů
V Kulturním domě v Hlučíně proběhla
akce Kluby klubům. Z našeho klubu se zúčastnilo
6 členek. Letos byla vyhlášena soutěž o nejlepší
domácí likér nebo víno, kterou hodnotila porota.
V soutěži bylo přes dvacet těchto nápojů. Hodnotil se recept, obal a samozřejmě i to, jak chutnají
tyto moky. Dále byla vystoupení některých klubů,
spousta legrace, hudby a tance a také malé občerstvení. Hodně se nám tam líbilo.
17.10.2018
Exkurze k hasičům
Navštívili jsme profesionálního HZS v Ostravě-Porubě. Seznámili jsme se s činností sboru, prohlédli vybavení hasičů, hasičských aut,
poslechli informace o akcích, kterých se zúčastnili. Byli jsme taky informováni o prevenci před
požáry. Náš průvodce nám také odpověděl na
naše otázky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí i nových věcí.

Sportovní dění
Běh pro živou vodu 2018
V roce, kdy si celá ČR připomínala 100 let od vzniku Československé republiky v roce 1918, v den,
kdy si rovněž připomínáme první českou svatou, svatou Ludmilu, babičku sv. Václava, hlavního patrona Čech
a Moravy a symbol české státnosti, hlavně však týden před ukončením extrémně teplého léta a tři týdny
před volbami nového zastupitelstva obce, proběhla krásného nedělního odpoledne, dne 16.9.2018 poslední
sportovní akce bývalé sportovní komise ve složení Ing. Holuša Jaromír, pan Vítězslav Sedlák a paní Bittnerová
Věra: Běh po stopách zajíce Ušáka k zámecké studánce pro živou vodu.

DruháDodivadelníbesídka
Tento III. ročník běhu opět probíhal od kuželny po osvědčené trase naučné procházky k zámecké
studánce. Bohužel za slabší účasti: tentokrát se sešlo pouze 12 běžců (1-3-4-4), kteří v cíli přinesenou „živou
vodou“ zavlažili usychající stromeček. S ohledem na věkové kategorie byla pro menší děti zvolena varianta od
počátku naučné procházky ke 150 m vzdálenému cíli u kuželny, kterou zaběhl v dobrém čase Tadeáš Mamula.
U menších žáků, jejichž trasa (750 m) vedla až k ruině mostu a od třetího zastavení NP (podpora ptactva)
zpět k cíli se nejlépe umístili Marisa Exnerová a Matěj Skořupa. Starší žáci do 15 let již absolvovali trasu až ke
klátu (čtvrté zastavení NP-včely) a zpět ke kuželně v délce 1200 m. Tady si nejlépe vedli Michaela Mamulová
a František Skořupa, který jen mírně překročil čas 5 minut. V dospělé kategorii nejrychleji do cíle dorazili a
živou vodu přinesli Štrajtová Ivana a Jakub Skořupa, jenž zaběhl celou trasu těsně pod 11 minut. Ve všech
kategoriích byli závodníci na stupních vítězů zaslouženě odměněni věcnými cenami a všichni pak obdrželi
z rukou organizátorů krásné, památeční diplomy podepsané paní starostkou. Na závěr si mohli společně
závodníci i s pořadateli pochutnat na výborné zmrzlině. Poděkování patří všem organizátorům i provozovateli
pizzerie za poskytnutí ozvučení akce a nezbytného zázemí.
Ing. Holuša Jaromír

Okénko paní Věry Práškové - Zaměna
Byla sem s děvuchama domluvena, že o devatej hodině zajdemě na hřbitov, bo měl tata vyroči. Všecko
sem se nachystala by na mě němušeli potem čekat. Ešče mam deset času, tuž se skočim do sklepa pro
kobzole, eš potem nělitam tajak utrhnuty vagon. Přesně o devatej hodině sem už stepovala u dveři. Mamo,
maš všecko? ptaly se děcka. Já mam dycky všecko, pravim. Enem co sem přišla ku furtce, už to tak něplačilo. Musela sem se vračič pro kluče od vitriny. Už sem se rozvalila v auče a děucha se pta, mamo, kaj
maš kvitka? Hrome, doma ve vaze. Ešče se mě dva razy ptali eli mam doopravdy všecko. Pravim,co se furt
starače,přeci něsem male děcko. U hrobu sem postavila tašu na zem a pravim, matě tam všecko, hadry,
svičky aj novu lampu do vitriny. Děvuchy vzaly tašu, podivaly se na sebe a začali se řezač šmichem. Čumi
na ně něchapavě eli jim tak nahodu něhrablo. Mamo, podovej se do tej taši. Hrome, v tej taši byly kobzole.
Ty hromske igelitky byly stejne, tuž sem ich zaměnila. A už to začalo, pry eli ty kobzole bud drahym zesnulym podavač vařene a lebosyrove. Chtělo se mi bečeč, ale nakoneč sem podlehla šmichu aj ja. Od te doby
si všecko dukladně prověřuju
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Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice, z.s.
Pod trenéry Martinem Knoppem a Patrikem Dundrem jsme podzimní část soutěže zahájili
dvěma vítěznými zápasy a celkově se udržovali v horní části tabulky. Nešťastný vřesinský kanár a taky
další zápas se nám však vůbec nepovedly, což nás posunulo tabulkově hodně dolů. S Těškovicemi
jsme však doma těsně vyhráli a nálada v mužstvu se zlepšila. Následně vstřelil ve Štítině svůj
letošní první hattrick Václav Chromečka a svou mušku pak potvrdil 4 góly v domácím utkání se
Služovicemi. Zápasy v Hlavnici, ani pak doma s Litultovicemi nám však nevyšly, ale v Kobeřicích
jsme díky dalšímu hattricku Václava Chromečky vysoko vyhráli 4:1. V posledním domácím utkání
jsme ve druhém poločase smetli soupeře z Píště čtyřmi brankami. S podzimem jsme se rozloučili
remízou 1:1 v Jakartovicích, kterou zařídil dobroslavický kapitán Dalibor Vujtík. Se ziskem 20 bodů
přezimují Dobroslavice na pěkném 7. místě se skórem 30:35, přičemž celou polovinu našich gólů
vsítil náš střelec Václav Chromečka, který se umístil ve střelecké tabulce celého Okresního přeboru
na vynikajícím 2. místě. Gratuluji našim hráčům i trenérům k umístění a přeji jim hodně sportovního
štěstí v zápasech jarní části okresního přeboru.
V ročníku 2018/2019 okresního přeboru jsme na podzim hráli následovně:
     TERMÍN   
místo - zápas
     výsledek         BODY        umístění
1.
  11.8.2018 Dobroslavice - Vávrovice
2:1
  3
2.
  18.8.2018 Březová
- Dobroslavice
1:3
  6
3.
  25.8.2018 Dobroslavice - Slavia Opava
2:3
  6
4.
    2.9.2018 Vřesina
- Dobroslavice
6:0
  6
5.
    8.9.2018 Stěbořice
- Dobroslavice
8:3
  6
6.
  15.9.2018 Dobroslavice - Těškovice
1:0
  9
7.
  22.9.2018 Štítina
- Dobroslavice
3:3
10
8.
  29.9.2018 Dobroslavice - Služovice
5:1
13
9.
  6.10.2018 Hlavnice
- Dobroslavice
7:2
13
10.
13.10.2018 Dobroslavice - Litultovice
0:3
13
11.
20.10.2018 Kobeřice „B“ - Dobroslavice
1:4
16
12.
27.10.2018 Dobroslavice - Píšť
4:0
19
13.
  3.11.2018 Jakartovice - Dobroslavice
1:1
20
Výsledky utkání: E1A - Starší žáci 1 +7 sk.A – AVAPO realitní kancelář
     TERMÍN

  

místo - zápas

     výsledek

30.8.2018
8.9.2018
13.9.2018
23.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
11.10.2018

Dobroslavice - Malé Hoštice   
Bohuslavice - Dobroslavice  
Dobroslavice - Pustá Polom
Strahovice    - Dobroslavice
Píšť              - Dobroslavice
Oldřišov       - Dobroslavice
Dobroslavice - Šilheřovice

        BODY        umístění

0:6
3:0
0:8
3:4
2:9
4:2
4:2

0
0
0
3
6
6
9

  

  
  
  
  

4
2
5
7
9
8
8
8
8
9
7
7
7

  

8
7
8
6
5
6
5

Naši žáci obsadili po 7 odehraných zápasech v podzimní části soutěže se skórem 19:28
a třemi vítězstvími pěkné páté místo před Bohuslavicemi, Šilheřovicemi a Píštěm. Náš žákovský
tým reprezentovali tito hráči: Vjačka Patrik [kapitán], Vjačka Robin, Lišaník Ondřej, Lišaník Martin,
Ďurian Tomáš, Vlach Patrik, Tomíček David, Sleczka Ondřej, Osmančík Jakub, Bližňák Jan,
Putera Michal, Musialová Nikol, Černá Veronika, Švajdová Alexandra.   
               

www.dobroslavice.cz

      Ing. Holuša Jaromír

Zpráva kuželkářského oddílu TJ SOKOL Dobroslavice, z.s.
Do nového ročníku 2018/2019 podzimní části soutěže krajského přeboru MS jsme nevstoupili
vítězně, ale své výkony jsme se snažili zlepšit, hlavně na domácí půdě, což se nám podařilo a 4 x
jsme doma vyhráli nad soupeři TJ Nový Jičín, Sokol Bohumín, TJ Horní Benešov, Spartak Bílovec.
Našimi nejlepšími hráči v jednotlivých utkáních byli: Petr Číž = 434 kuželek, Lumír Kocián = 410 k.,
Karel Ridl=450 k., Karel Ridl=401 k., Karel Ridl=466 k., Petr Číž = 447 k.,  Lumír Kocián = 412 k.,  
Petr Číž = 469 k., Petr Číž = 419 k., Petr Číž = 420 k., Ivo Kovářík = 458 k. Podzimní část soutěže
jsme ukončili krásnými výsledky a se  skórem 50:38 jsme skončili na výborném 4. místě.
Výsledky podzimní části soutěže krajského přeboru MS, 1. - 11. kolo
soutěžní utkání

skóre body

umístění

celkem

15.09.2018 TJ Sokol Sedlnice ˝B˝

- Dobroslavice

      

6:2

  0        12

22.09.2018 Dobroslavice

- TJ Unie Hlubina˝B˝     

3:5

  0

   11

29.09.2018 KK Lipník nad Bečvou ˝A˝ - Dobroslavice

2:6

  2

     8

13.10.2018 Dobroslavice

- TJ VOKD Poruba ˝A˝

2:6

  2

     9

20.10.2018 KK Minerva Opava ˝B˝

- Dobroslavice

5:3

  2          11

27.10.2018 Dobroslavice

- TJ Nový Jičín ˝A˝

7:1

  4

     8

03.11.2018

Dobroslavice

- TJ Sokol Bohumín˝C˝

6:2

  6

     8

10.11.2018

Kuželky Horní Benešov

- Dobroslavice

5:3

  6

     8

17.11.2018

Dobroslavice

- TJ Horní Benešov ˝D˝

6:2

  8

     7

24.11.2018

Dobroslavice

- TJ Spartak Bílovec ˝A˝

5:3

10

     5

30.11.2018

TJ VOKD Poruba ˝A˝

- Dobroslavice

1:7

12

     4

    

Jarní část soutěže krajského přeboru MS, 12. – 22. kolo
12.01.2019 so

09:00 TJ Spartak Bílovec ˝A˝

–

TJ Sokol Dobroslavice

19.01.2019 so

09:00 TJ Sokol Dobroslavice

–

TJ Sokol Sedlnice ˝B˝

02.02.2019 so

09:00 TJ Unie Hlubina˝B˝

–

TJ Sokol Dobroslavice

09.02.2019 so

09:00 TJ Sokol Dobroslavice  

–

KK Lipník nad Bečvou ˝A˝

16.02.2019 so

09:00 TJ VOKD Poruba ˝A˝

–

TJ Sokol Dobroslavice

23.02.2019 so

09:00 TJ Sokol Dobroslavice  

–

KK Minerva Opava ˝B˝

02.03.2019 so

09:00 TJ Nový Jičín ˝A˝

–

TJ Sokol Dobroslavice ˝A˝

09.03.2019 so

10:00 TJ Sokol Bohumín˝C˝

–

TJ Sokol Dobroslavice

16.03.2019 so

09:00 TJ Sokol Dobroslavice  

–

Kuželky Horní Benešov

23.03.2019 so

10:00 TJ Horní Benešov ˝D˝

–

TJ Sokol Dobroslavice

13.04.2019 so

09:00 TJ Sokol Dobroslavice

–

TJ VOKD Poruba ˝B˝
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Třečák Martin, předseda kuželkářského oddílu

SPORT V NAŠÍ OBCI
Jednou z možností sportovního vyžití občanů naší obce je využití sportovních zařízení jako je v letošním roce vybudované venkovní fitness zařízení, basketbalové a volejbalové hřiště - vše u fotbalového stadionu. V neposlední řadě je možno také využívat tenisový kurt v hezkém prostředí bývalého zámeckého parku,
o kterém bych se rád zmínil později.
Kurt obhospodařuje tenisový klub TJ Sokol Dobroslavice, z.s. s 28 registrovanými členy a je veden
Ing. Jiřím Kolkem.
Veškerou údržbu tenisového kurtu provádí parta asi deseti „dříve narozených“ tenisových nadšenců.
Jedná se o přípravu kurtu před sezonou i zabezpečení před zimou po letní sezoně, především úklid spadaného
listí, údržba a opravy budovy šatny a skladu antuky a nářadí.
Řadu let oddíl pořádá v průběhu roku soutěže mezi členy oddílu a jednou ročně pak organizuje i pro
nečleny oddílu turnaj ve čtyřhrách na počest svých dvou zemřelých kolegů Emila Sollicha a Alexandra Groha.
V letošním roce se 22. září uskutečnil, pod patronací starostky obce PhDr. Hany Bližňákové, již 8. ročník. Vítězem se stala dvojice Josef Poláš a Gerhard Václavík.
Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak po stránce sportovní, tak i společenské, o
čemž svědčí i fakt, že všichni účastníci přislíbili účast i v roce 2019.
O tenis v naší obci je veliký zájem. Kromě členů oddílu využívá možnosti rekreačního hraní i řada tzv.
příchozích zájemců o hraní tenisu, což dokumentuje přiložená fotografie ze „šestihry“.
Jsem přesvědčen, že i v dalších letech bude oddíl pokračovat ve svých aktivitách. Určité oživení by
jistě přinesla mladá generace, kterou mezi sebou rádi přivítáme!
Sportu zdar a tenisu zvlášť!!!
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Ing. František Dušák, člen tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice, z.s.

www.dobroslavice.cz

Blahopřání
Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří oslavili své
narozeniny.
		
Říjen
Kopecká Hedvika
			
Listopad
Pavlíčková Marie		
Rudolfová Dagmar
Giertlová Ingeborg
			
Prosinec

Komenský by měl radost!
Dvacet sedm dobroslavických, dva senioři
částečně z Opavy a částečně z Dobroslavic, a jedna
seniorka z Děhylova, se na podzim letošního roku
začali scházet jednou měsíčně , aby si přednáškami
rozšířili své vědomosti z různých oborů, které jsou
nejen zajímavé, ale i poučné a přinášejí také radost,
vzpomínky i zamyšlení.
Posluchači chodí tedy do školy, avšak bez
známek a zkoušení. Univerzita třetího věku v naší
obci byla zahájena 26. října. Slavnostního otevření se
zúčastnila i paní starostka PhDr. Hana Bližňáková, která
všem rozdala studijní průkazy a popřála hodně úspěchů.

Ještě téhož večera se konala první přednáška
Mgr. Michala Jenča s názvem Češi v 1. světové válce. Měla
obrovský ohlas a všichni ocenili vědomosti a působivý
Duksová Marie 		
projev přednášejícího. V dalším měsíci následovala
Mikesková Marie 		
neméně poutavá přednáška 100 let republiky, kterou
přednesl Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia O. Havlové v
Knihovna
Knihovna
Ostravě-Porubě. Jí předcházelo kouzelné vystoupení
Nové průzkumy čtenářství ukazují, že když Barbory Čechové z Plesné, členky Slezského divadla v
dítě nedostane ve své rodině podporu ve čtení, Opavě. Zazpívala několik „stále zelených“ písní z první
škola už tento deficit většinou napravit nedokáže. republiky. Na klavír ji doprovodila Mgr. Alena Klapetková.
Ukázalo se, že až třetině žáků se špatným školním
prospěchem chyběla tato podpora v rodině. Naštěstí u šestiletých až osmiletých dětí si polovina
rodičů, většinou maminek, uvědomuje, jak moc
je společné čtení důležité a čtou spolu pravidelně.
Výsledkem jsou velmi dobré vyjadřovací dovednosti, bohatší slovní zásoba, rozvinutější fantazie
i výrazně lepší studijní výsledky těchto dětí.

Plánovaná témata jsou velmi rozmanitáod bylinek přes malířství, cestování, zdraví, právo,
komunikace a jiné.

Čím je ještě tato škola výjimečná? Posluchači si
sami připravují občerstvení, a tak si zpříjemňují společné
V dobroslavické knihovně poznáte knihy chvíle - zkrátka “škola snů.“

pro ten který věk dětí podle barev. Hřbet knihy
označený červeným proužkem je ideální pro děti
do 8 let, modrý je pro 9 – 11 leté čtenáře a zeleně
značíme tituly pro věk 12+. Děti u nás platí pouze
symbolických 20,- na rok a každý pátek od 15.00
do 18.00 si mohou přijít vypůjčit novou knihu.
				
Irena Šťastná

V prosinci se dokonce zúčastní i exkurze do
výrobny vánočních ozdob v Opavě.
Na závěr 1. ročníku v červnu roku 2019 obdrží
absolventi účastnický diplom.
Být mladý ve stáří není neskutečné! Naši
posluchači to právě dokazují.
Za všechny spolužáky sepsala
Mgr. Šárka Kolková
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
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 3. 2019
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku.

