DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Číslo 2 / červen 2015

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila v druhém čísle obnoveného
Občasníku. Chtěla bych připomenout významnou kulturní akci,
která se konala u příležitosti 70. výročí osvobození naší obce.
Pozvání přijali i zastupitelé kmotrovského města Přerov, a to náměstek primátora pan Pavel Košutek a vedoucí kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná. Zároveň bych chtěla moc poděkovat
realizačnímu týmu za přípravu těchto oslav a panu Ludvíku Klapuchovi za zapůjčení filmu o historii Dobroslavic.
Osvobozování Dobroslavic bylo součástí ostravsko - opavské
operace, která se zapsala do historie 2. světové války jako jedna
z největších vojenských akcí na území Československa. Jen při
osvobozovacích bojích na přelomu dubna a května roku 1945
padlo přes 1500 vojáků a civilistů.
Ostravsko - opavská operace spočívala v útoku Rudé armády
a jednotek 1. československého armádního sboru směrem na
severní Moravu a v průniku na území Československa. Při plánování útoku byly vzaty do úvahy i skutečnosti, že hlavní cíl,
Ostrava, je průmyslové centrum s velkým významem pro poválečnou obnovu Československa, a proto se mělo zamezit jejímu
výraznému poškození. Bylo též nutno počítat se silnou obranou
Němců, kteří mohli využít pohraniční opevnění z předmnichovské republiky. Proto byl proveden obchvat přes Opavsko.
Opavské obranné pásmo Němců bylo prolomeno až ve dnech
20.- 23. dubna, kdy byla osvobozena Opava, hlavní údery pokračovaly 26. dubna útokem ve směru Háj ve Slezsku, Velká Polom
a Klimkovice. 27. dubna byla osvobozena i naše obec Dobroslavice, která byla frontou téměř zničena. Ze 105 obytných domů
jich bylo 39 vypáleno nebo pobořeno, 38 těžce poničeno a zbylé
byly rovněž ve značném rozsahu poškozeny. Vyhořel také zámek, který již nebyl obnoven. Zničena byla škola, obecní dům,
kaple. Zkáza byla takového rozsahu, že byl připraven návrh na
likvidaci vesnice a přemístění obyvatel do Javorníku, odkud bylo
vysídleno německé obyvatelstvo. To ale většina občanů odmítla
a obec se začala znovu budovat.
Po válce vznikala kmotrovství v rámci patronátu měst nad zničenými obcemi. Kmotrem Dobroslavic se stalo město Přerov.
17. června 1946 bylo v Přerově ustanoveno Sdružení pro obnovu
Dobroslavic, které organizovalo pomoc svěřené obci.

Přerov poskytl Dobroslavicím finanční pomoc, ošacení, věcné
dary ze sbírek, chovný dobytek, zemědělské vybavení. Později se
kmotrovské město soustředilo na pomoc při obnově poničených
usedlostí a veřejných budov, a to hlavně dodávkami stavebního
materiálu. Jako projev vděku svému kmotru za pomoc byla jedna z ulic v Dobroslavicích nazvána Přerovskou.
Dále spolupráce pokračovala navázáním kulturních a družebních
vztahů a jsme rádi, že i dnes po 70 letech od konce 2. světové války jsme mohli mezi sebou přivítat zástupce kmotrovského
města Přerov. Zástupce města překvapilo, jak srdečně byli přijati, a to nejen oficiálními představiteli obce, ale i jednotlivými
občany, kteří do dnešních dnů vzpomínají, jak před 70 lety jako
malé děti jezdili do Přerova na ozdravné pobyty. A nezapomněli,
jak občané a firmy Přerova vzali Dobroslavice pod svou ochranu a v rámci svých možností přispěli k obnově válkou zničené
vesnice. To, že je „kmotrovství“ stále živé se projevilo i v roce
1997, kdy Přerov krutě postihla povodeň. V kronice města Přerov
za rok 1997 je uvedeno: „Před více než padesáti lety se Přerov

přihlásil k výzvě na pomoc slezské obci Dobroslavicím, která byla
strašlivě zničená válkou. I když nás dělí půl století vzpomínek,
Dobroslavičtí nezapomněli. Ač sami povodní postiženi, uspořádali finanční sbírku a část financí věnovali z obecního rozpočtu.
V Dobroslavicích si dobře pamatují, co znamená pomoc bližnímu
v pravou chvíli…“
Naše obec poslala na účet veřejná sbírka- živelná pohroma
98.000,-Kč. I to je důkazem opravdového vztahu mezi naší obcí
a městem Přerov. K udržení těchto dobrých vztahů je obec připravena přispívat i do budoucna.

			

Starostka PhDr.Hana Bližňáková

Kulturní komise

Obecní informace
Projekt zásahů v zámeckém parku
Projekt vznikl na základě důkladného průzkumu v terénu v roce 2014, při kterém byly vytipovány stromy a keře ke kácení – bylo vykáceno 26 keřů a 59 stromů. Návrhy kácení bezprostředně navázaly na ošetření stávajících dřevin, a to v počtu 27 stromů. Součástí
tohoto projektu byla také likvidace kořenů a výsadba nových dřevin (bříza bradavičná, buk lesní, lípa velkolistá, platan javorolistý
dub letní a tisovec dvouřadý) v celkovém počtu 37 stromů. Realizace projektu byla soutěžena v únoru 2015, kdy bylo osloveno 5
firem. Projekt realizovala vítězná firma Dvořák lesy, sady, zahrady s.r.o., a to za částku bezmála 500 tis. Kč včetně DPH (v projektu
bylo plánováno 1 255 tis. Kč). Bylo požádáno o dotaci z Moravskoslezského kraje, kde jsme skončili na pátém místě pod čarou. Dotaci
ve výši 50% uznatelných nákladů získalo 21 projektů. Náš projekt dotaci zatím nedostal (za námi bylo ještě dalších 30 projektů).
Celá akce byla původně rozdělena do tří etap v časovém horizontu jaro až podzim 2015. Díky dobré organizaci a profesionálního
přístupu zhotovitele jsou již dnes všechny etapy zrealizovány včetně výsadby nových stromů. Tyto nové stromy budou ošetřovány
během celého léta a podzimu realizační firmou.
Tato akce není poslední, jelikož již při realizaci prací bylo konstatováno odborníky, že některé stromy nejsou v dobrém stavu (nad
rámec projektu se navíc musely pokácet další tři stromy, a to z důvodu stáří a bezpečnosti). Proto je bezpodmínečně nutné pokračovat ve sledování stavu dřevin v parku i v následujících letech a připravit podklady pro další revitalizaci. Poslední takto větší akce
proběhla v roce 2002.
										

Ing. Miroslav Svider, místostarosta

Pomalu k nám přichází léto, ale já se ohlédnu ještě k příchodu jara. Právě Vítání jara byla první akce v letošním roce,
kterou pořádala kulturní komise. Tentokrát poprvé proběhlo v sále kulturního domu, kde bylo nachystáno tvoření, ochutnávky, drobný prodej, ale také soutěže a hledání pokladů a nechybělo tradiční vynášení Morény. Návštěvnost byla velká
a spokojenost z očí dětiček i dospělých patrná.
Dalším našim počinem byla oslava k 70. výročí osvobození obce, která proběhla ve dnech 25. a 26. dubna 2015. V sobotu
byla připravena výstava a přátelské posezení, nejen občanů zdejších, ale také rodáků a lidí, kterým jsou Dobroslavice
blízké. Milou návštěvou byla delegace z Přerova, která připomněla naše dávné družební přátelství. Posezení bylo doplněno promítáním filmu o Dobroslavicích, který obsahoval záznamy z let 1945 až 2000. Po jeho shlédnutí jsme společně
uctili památku obětem 2. světové války kladením věnců u pomníku. V neděli byl připraven sportovní komisí pochod k
pomníkům letců na Rybárně, kde byl položen věnec. V průběhu pochodu děti hledaly poklady, po jejichž nalezení se
dozvěděly historické zajímavosti z naší obce. Posledním pokladem byl balíček s odměnami pro všechny, kteří se pochodu
zúčastnili. Každý si tak odnesl na krku sladkou medaili.
30. dubna 2015 se u kuželny konalo tradiční Pálení čarodějnic. Počasí přálo a tak došlo jak k upálení čarodějnice na
hranici připravenou místními hasiči, tak i k opékání špekáčků. Byla připravena také spousta atrakcí, např. každé dítě si
mohlo vyrobit vlastní košťátko.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na akci, kterou chystáme na sklonek léta. Půjde o tradiční kosení dobroslavické louky
pod Kuželnou. Akce proběhne 29. 8. 2015 od 14 hodin a bude tentokrát ve stylu Country.
Chtěla bych ještě poděkovat všem členům kulturní komise a jejich rodinným příslušníkům za pomoc, při přípravách.
						
								
Zuzana Dedková, předsedkyně Kulturní komise

Fotovzpomínka na oslavy výročí osvobození

Bezpečnostní dobrovolník Dobroslavice
Ráda bych vás informovala o úspěšném projektu s názvem „Bezpečnostní dobrovolník Dobroslavice“, který v březnu 2015 získal podporu
z Ministerstva vnitra ČR, a to ve výši 18.440,-. Za tyto prostředky byl
nakoupen materiál, tzn. ochranné pomůcky a výstražné prvky pro
čtyři bezpečnostní dobrovolníky.
Jak jste si určitě sami všimli, během pracovních dnů kolem sedmé
hodiny ráno dohlíží dobrovolník na přecházení dětí u problematického přechodu pro chodce přes ulici Slezskou nedaleko mateřské školy
a autobusové zastávky. Díky tomu, že je náš dobrovolník ve výstražném obleku, registrují jej mnozí řidiči už při sjíždění z kopce od Háje
ve Slezsku a podvědomě zpomalí. Ti, kteří projíždějí obcí ve směru
od Děhylova a mnohdy se doslova vyřítí z nepřehledné zatáčky, také
rychle zpomalí, jakmile si osoby dobrovolníka všimnou.
V této souvislosti obec zajistila také kvalitnější označení obou přechodů pro chodce v okolí mateřské školy, které bude realizováno v
nejbližší době.

Informační skupina
Informační skupině se kromě znovuobnovení občasníku,
podařilo takové obnovit vysílání obecního rozhlasu.
Se svou originální znělkou, vytvořenou právě pro Dobroslavické vysílání,
se stal plnohodnotnou a využívanou formou šíření informací.

Zastupitelstvo obce vás zve na své další zasedání.
Uskuteční se 30.6. 2015 v 18hod.

48 pytlů směsného odpadu (cca 420 kg)
6 pytlů tříděného odpadu (sklo, plasty)
13 pneumatik, 2 židle a spoustu jiného
				
				
				

Obci se podařilo zajistit bezplatný odvoz všech 48 pytlů směsného odpadu firmou OZO v rámci svozu běžného
komunálního odpadu. Všichni se shodli, že by stálo za to zorganizovat další úklid na podzim a zapojit tak více
dobrovolníků.

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

11. Vítězslav Sedlák - oddíl
stol. tenisu

10. Martin Třečák

9. Martin Třečák

8. Milan Šťastný - Dokapela

7. Milan Šťastný Dodivadlo -

6. Milan Šťastný –Dodivadlo

5. Irena Šťastná - Kroužek
malých turistů

4. Martin Bekárek – SDH
Dobroslavice

3. Zdeněk Bochňák - TJ
Sokol; oddíl kopané

2. Jiří Kolek - TJ Sokol; oddíl
tenisu

1. Vítězslav Sedlák - oddíl
stolního tenisu

Mezinárodní den dětí

Vánoční turnaj ve stolním
tenise

Vánoční koulení

Cyklistický výlet

Minihudební festival

Dodivadlo v parku

Dámský krejčí – premiéra

Co vím o přírodě a historii
Dobroslavic

Sportovní soustředění mladých hasičů

Fotbalový turnaj ml. žáků (pro
6 mužstev)

Tenisový turnaj pro amatéry

Velikonoční turnaj ve stol.
tenise

PROJEKT

4.500,-

4.000,-

2.500,-

3.000,-

1.000,-

1.500,-

5.000,-

3.000,-

1.000,-

5.000,-

5.000,-

1.500,-

2.000,-

ŽÁDANÁ
ČÁSTKA

kulturní dům Dobroslavice

fotbalové hřiště

kulturní dům Dobroslavice

Kuželna v Dobroslavicích

Dobroslavice a blízké okolí

kamenný kruh v parku

kamenný kruh v parku

kulturní dům Dobroslavice

katastr obce Dobroslavice

autokemp Budišov nad
Budišovkou

fotbalové hřiště Dobroslavice

tenisový kurt Dobroslavice

kulturní dům Dobroslavice

MÍSTO REALIZACE

květen až prosinec
2015

30. 5. 2015

30. 12. 2015

červen 2015

červen 2015

1. 8. 2015

27. 6. 2015

11. 4. 2015

1. 4. – 30. 11. 2015

26. 6. – 28. 6. 2015

20. 6. 2015

srpen 2015

4. 4. 2015

DATUM KONÁNÍ

série veřejných akcí pro občany Dobroslavic; volnočasové
vzdělávání

série veřejných akcí pro občany Dobroslavic; volnočasové
vaření pro všechny věkové kategorie

veřejná akce pro občany Dobroslavic hry, soutěže, zábavy

veřejná akce pro občany Dobroslavic

veřejná akce pro občany Dobroslavic; turnaj v kuželkách;
(mimoto čerpání z rozpočtu obce ve výši 18.000,- v rámci
dotace TJ Sokol)

veřejná akce pro občany Dobroslavic

veřejná akce pro občany Dobroslavic; hudební produkce
Dokapely a 2 hostujících kapel, doprovodný program

III. ročník veřejné akce pro občany Dobroslavic; divadelní
produkce Dodivadla a hostujících divadel

veřejná akce pro občany Dobroslavic; divadelní představení

akce pro členy kroužku; volnočasová aktivita pro děti - podpora vazby k místu bydliště, jeho historii, přírodě

akce pro členy oddílu; sportovní a dovednostní příprava
mladých hasičů s odbornými prověrkami (mimoto čerpání
z rozpočtu obce ve výši 25.000,- v rámci dotace)

akce pro členy oddílu (mimoto čerpání z rozpočtu obce ve
výši 10.000,- pro tento oddíl v rámci dotace TJ Sokol)

veřejná akce pro občany Dobroslavic (mimoto čerpání z
rozpočtu obce ve výši 10.000,- v rámci dotace TJ Sokol)

veřejná akce pro občany Dobroslavic

POPIS PROJEKTU (+ poznámky)

500,- (občerstvení)+ zdarma pronájem
zasedací místnosti na OÚ

1.000,- (pronájem, suroviny, materiál)

4.000,- (drobné odměny, občerstvení)

1.000,- (sportovní potřeby, občerstvení,
ceny pro vítěze)

3.000,- (pronájem sportoviště, věcné
odměny, občerstvení )

500,- (občerstvení, drobné odměny)

500,- (občerstvení, pronájem mobilního
WC)

5.000,- (věcné odměny pro děti, pronájem mobilního WC, tech. mat.)

2.000,- ( technický materiál )

0,- pozn. stažení žádosti o dotaci

5.000,- (poháry, diplomy, medaile,
občerstvení pro děti)

500,- (sportovní potřeby)

500,- (občerstvení, ceny pro vítěze)

SCHVÁLENÁ ČÁSTKA A ÚČEL POUŽITÍ

s ekologickou tematikou)

1.500,- (drobné věcné odměny –

12. Hana Kočí - Dobroženy

vaříme jednoduše, zdravě a
levně s babičkou Růženkou

září až prosinec
2015

kuželkářský oddíl

13. Růžena Moricová

obecní úřad Dobroslavice

Ještě jednou velké díky všem dobrovolníkům. 					

1.000,-

Individuální dotace z rozpočtu obce Dobroslavice v roce 2015

Také naše obec se stala partnerem této akce, a jak jste si možná mnozí všimli, nebo se přímo aktivně zapojili, 18. 4. 2015
proběhl velký úklid s podtitulkem „Čisté Dobroslavice“. Uklízet nakonec přišlo celkem 49 dobrovolníků, mimo jednotlivce
to byla i skupina SDH a Klub malých turistů. Moc všem děkuji za jejich nasazení a ochotu. Na velikost Dobroslavic se
nasbírala poměrně velká hromada odpadu:
Chytře na ,,chytrá“ zařízení

ŽADATEL

S příchodem jara většina z nás dělá „velké úklidy“ obydlí, garáží, hospodářských budov, zahrádek. Uklidit ale potřebuje
i prostředí kolem nás - příroda. Před dvěma lety skupina nadšenců založila úspěšný celorepublikový projekt Ukliďme
Česko - akci, která je určena všem, kterým vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, městech a obcích a mají chuť
s tím něco udělat. Cílem projektu je zaangažovat co možná největší počet dobrovolníků a s jejich pomocí zmapovat a
uklidit co nejvíce černých skládek a odpadků z našich měst a přilehlého okolí. Dalším cílem je také zviditelnit dlouhodobě
neřešenou problematiku černých skládek v médiích a přispět tím k prevenci jejich vzniku do budoucna.

14. Rostislav Moric

Komise životního prostředí

Spolkový
Spolkový život život

Kroužek mladých hasičů
Vážení spoluobčané,

Dobro-vize

A nejsou Dobroslavice trochu malá obec na velké projekty?

DOBRO-VIZE aneb cesta se stala cílem.
Tak jako na začátku všeho bylo slovo, tak u nás to bylo právě to
slovo „chci“, které nás přivedlo na myšlenku založení spolku. Ta
touha a ochota dělat věci pro obec, ve které žijeme, přivedla 16
lidí k jednomu stolu s pocitem, že věci mohou mít smysl, když
se jim dá správný směr a cíl.
Proč DOBRO-VIZE a co komunální volby?
Je pravda, že komunální volby byly prvním impulsem k založení
sdružení, které se chtělo spoluúčastnit na aktivitách v obci formálním charakterem. Vznikl program a seznam projektů, které
jsme vnímali jako potřebné nebo účelné k realizaci. Měli jsme
VIZE a ještě k tomu DOBRÉ nebo pro DOBROslavice, chcete-li.
A proč tedy spolek, když máte zástupce v zastupitelstvu?
Spolek Dobro-vize nemá žádné politické ambice, ale klade si
za cíl zlepšení kvality bydlení v obci. Lidé v zastupitelstvu mají
hodně starostí s fungováním obce a jsou i trochu „svázání“
odpovědností. Myslím, že Spolek je výborná forma jak sdružit
občany, kteří „chtějí“ něco pro obec udělat, bez ohledu na to,
komu právě fandí. Jsem nesmírně rád, že téměř všichni členové
původního sdružení jsou nyní členové spolku včetně 4 členů
zastupitelstva. Spolek je v mnoha ohledech pružnější a dokáže
rychleji reagovat na potřeby občanů. Jsem přesvědčen, že v
mozaice spolků a sdružení v obci si najde svoji roli a bude i
výborným partnerem pro zastupitelstvo.
Jaké projekty chcete realizovat?
Při zakládání spolku jsme si řekli, že by bylo skvělé, kdyby se
lidé mohli potkávat i jinde než na zahrádkách a hospodách a
shodli jsme se, že tady chybí pořádné dětské hřiště pro naše
nejmenší, ale i pro ty už školou povinné. Řekněme si narovinu,
že své děti raději vidíme venku než shrbené za monitorem počítače. Nejde však jen o jednorázové akce, ale i ty trvalejšího
charakteru. Po dohodě s panem Klapetkem spolek vzal pod svá
křídla i projekt „Naučné stezky“, protože jsem přesvědčen, že
více rukou více zvládne. Těch myšlenek a nápadů je opravdu
hodně a to kolik jich zvládneme je přímo úměrné počtu a úsilí
lidí a získaným financím. Připravujeme i velké projekty, ale to
bych předbíhal o několik let dopředu.

Já osobně Dobroslavice nevidím jako vesničku mezi horami a
daleko od civilizace. Ba naopak, v letních měsících tady proudí
spousta pěších a cyklistů, kteří mají naší vesničku za oblíbené
výletní místo. Na megalomanské projekty nemá vesnice naší
velikosti finance, ale formou dotačních projektů, které mohou
nebo „musí“ zastřešit spolky, lze vybudovat příjemné zázemí
nejen pro místní, ale i pro turisty. Důležité je, abychom zanechali v lidech příjemné pocity z návštěvy a v našich dětech
pocit, že jejich předci si vybrali skvělé místo k bydlení.
Takže vše chcete financovat z dotací?
Dotace jsou nesporně důležitý zdroj financování, ale já osobně
vidím ten nejdůležitější zdroj v lidech. Dobrý nápad, ochota
pomoci a chuť věnovat svůj čas jsou pro mne klíčovým prvkem
pro fungování spolku. Finance jsou samozřejmě až na prvním
místě, protože tak je dnes vše nastaveno. Nebráníme se proto
jakékoli podpoře, ať už hmotné či nehmotné.
Stačí tedy přijít a říci „chci se k Vám připojit“?
V podstatě ano. Protože jsme oficiální spolek, musíme samozřejmě dodržovat zákonem stanovené předpisy a je nutné vyplnit přihlášku, která vás bude opravňovat ke spolupodílení se
na chodu spolku. Pokud chcete finančně podpořit fungování,
pak i tato forma je vítána. Oficiální představení spolku plánujeme na akci Dodivadlo v parku.
Sdružujete výhradně dospělé?
Ale vůbec ne. Jsme zcela otevření pro všechny věkové kategorie včetně dětí. Ty však nemají právo přímo rozhodovat, ale
také je jejich členství zcela bezplatné. Chtěli bychom podpořit
zájem dětí a mládeže na dění v obci a pomoci jim realizovat
jejich cíle, které se nemusí vždy krýt s cíli dospělých. Ostatně
po založení jsme se dohodli s paní Irenou Šťastnou, že kroužek
mladých turistů může fungovat pod hlavičkou spolku.
Několikrát tady byla zmíněna slova „cíl“ a „chtít“. Je to
opravdu to klíčové?
Dnešní doba je taková prazvláštní. Každý si stanovuje cíle a
snaží se o jejich naplnění. Jakmile do cíle dojdou, tak jsou
většinou unavení a vyčerpaní a nemají z toho takovou radost.

Na dotazy občasníku odpovídal předseda spolku Dobro-vize Rostislav Moric

odkazy:
		

info@dobrovize.cz
www.dobrovize.cz

jak jistě víte, při naší organizaci Sboru dobrovolných hasičů v Dobroslavicích pracuje kroužek mladých hasičů. V této chvíli kroužek
navštěvuje 21 dětí, z toho 15 mladších a 6 starších žáků. Tato skutečnost ale nemění nic na tom, že náš kroužek i nadále přibírá nové
členy ze všech věkových kategorií. Noví zájemci nás mohou kdykoliv přijít navštívit na naše schůzky konané každý pátek od 16 do 18
hodin u hasičské zbrojnice.
Musíme se pochlubit, že se nám práce s naší mládeží daří. V loňském ročníku Hlučínské ligy mládeže naši mladí hasiči absolvovali 11
soutěží a celkově se v Hlučínské lize v ročníku 2013/2014 umístili na 1. místě. Jako bonus za 1. místo získali putovní pohár starosty
SDH Bobrovníky a putovní pohár Hlučínské ligy mládeže. Další účast se týkala okrskového kola hry Plamen. Na podzimní části, která
se skládala z branného závodu a všestranné dovednosti, konané ve Vřesině, se umístili na 1. místě. 8. května 2015 se pak zúčastnili
2. části jarního kola hry této hry, opět ve Vřesině. To se skládalo z požárního útoku, štafety 4x60m a štafety CTIF. Na tomto jarním
kole se umístili na 3. místě. Celkově na okrskovém kole hry Plamen skončili na místě druhém.
V současné době probíhá nový ročník Hlučínské ligy mládeže 2014/2015 a opět se našim mladým hasičům daří. Objevili se na 10
závodech a do konce letošního ročníku zbývají ještě 2 soutěže. V průběžném hodnocení jsou naši mladí hasiči na 1. místě. Proto bych
byl rád, abyste i vy je v duchu podpořili a popřáli jim štěstí v dalších soutěžích. 							
											
Martin Bekárek		
										

Druhá Dodivadelní besídka

Starosta SDH Dobroslavice

Naučná procházka z Dobroslavic do Děhylova
Někteří jste si už možná všimli informační tabule, kterou můžete
zahlédnout i z auta – je umístěna v lese, naproti domu pana
Hranoše. Je to první tabule naučné stezky, která vede lesem Sýkorníce a pak po poli až do Děhylova k horní zastávce autobusu.
Na počátku byla alej
Všechno to začalo někdy
před patnácti lety, když
jsem bez většího rozmyslu
začal na terénním stupni
u Děhylova sázet stromy.
Žádný takový už tam teď
ale neroste – uschly, srnci
je vytloukli nebo je zemědělci postříkali či posekli.
Postupně jsem ale své
snažení zdokonaloval a od podzimu 2012 jsou stromy sázeny
systematicky podle projektu, který odsouhlasilo vedení obce, zemědělci i myslivci. Výsledkem je březová alej dlouhá asi 600m,
která je pokračováním lesní cesty od pana Hranoše, po jejím
vyústění na pole.
Zámecká studna

Práce na stezce
Zároveň se studánkou běžely práce také na přípravě a realizaci naučné stezky, která vede jak kolem studánky, tak i alejí, a
na svých 2 km délky tvoří novou spojnici mezi Dobroslavicemi a
Děhylovem. Začátky nebyly snadné, zvláště když z počátku statní lesy nechtěly stezku povolit. Změnu jejich stanoviska se ale
nakonec podařilo vyjednat, jen jsme museli ustoupit od termínu
„naučná stezka“ a oficiální název je nyní „Naučná procházka z
Dobroslavic do Děhylova“.
Vlastní texty na tabule vznikaly postupně od jara 2014. Ve vzniklé
pracovní skupině jsme měli každý svou roli – Irena Šťastná dělala jazykovou korekturu textu, Honza Sýkora ml. grafický design
tabulí, Zuzana Sýkorová vytvářela úkoly pro děti a Martin Třečák
připravoval tabule k tisku. Vlastní texty jsem pak sepsal já, Irena
Šťastná, Karel Struhala, Zuzana Sýkorová a Jaroslav Řezník. Stezka má celkem devět zastavení. Dozvíte se na nich o našich dvou
vesnicích, nebo jak to bylo a bude se spadlým mostem v parku, či
odkud se brala voda do zámku v Dobroslavících. Další tabule jsou
o geologii našeho kraje a obecně o soužití člověka s přírodou - o
léčivých bylinách, včelaření atd.

Kulturní,
společenské a sportovní dění
Spolkový život
Nahlédnutí do tvorby fotografa pana Miroslava Chyly
Alespoň část široké tvorby dobroslavického rodáka pana Miroslava Chyly zachytila výstava fotografií v prostorách nového obecního úřadu. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáži 21.3.2015.
Expozice zahrnovala fotografie krajiny, významných nebo historických míst Dobroslavic. Zaměřena byla i na reportážní
tvorbu autora, v níž je zachycen život dobroslavických obyvatel, jeho rodiny nebo atmosféra zdejších společenských
akcí. Přiblížení technické a snad i finanční náročnosti koníčku fotografování nastínil koutek technického vybavení.
Pan Chyla s focením začal v mládí a stalo se pro něj celoživotním koníčkem. Patří k velmi skromným lidem, a jak sám
zmínil, nikdy nefotil za účelem zviditelnění své osoby. Vždy fotil pro své vlastní potěšení. Patří mu jistě velké poděkování nejen za to, že poskytl k nahlédnutí své snímky, ale také za to, že již řadu let zachycuje Dobroslavice ve svých
fotografiích. Přejeme mu spoustu další inspirace k nadcházející tvorbě, neboť jeho fotografie se s odstupem času staly
součástí dobroslavických hodnot a historie.

Na stezku přispěla obec Dobroslavice i Děhylov a část potřebných
peněz se vybrala i v tombole na posledních dvou ročnících Dobroslavického kosení. Hodně materiálu nám také věnovali lidé z obce.
Naši vlastní práci, materiál a úsilí jsme raději ani neevidovali.
Většina lidí, kteří se na stezce podílejí, jsou členy nově vzniklého

Stromy v aleji bylo potřeba zalévat. Nejprve jsem vodu nosil v
konvích, později ve 200 litrovém sudu na vozíku. Nabíral jsem ji
v nedaleké rozbahněné tůňce, o které mi dříve děda říkal, že to
snad kdysi byl začátek zámeckého vodovodu – v té době tomu už
ale nic nenasvědčovalo, snad jen poházené cihly okolo a železné
roury neznámého účelu. Na jaře 2014 jsem se rozhodl dědova slova ověřit a kyblíkem a lopatkou jsem ze studánky vylíval
bahno a vyhazoval kameny. Po chvíli se hlouběji v bahně objevil
mosazný ventil a domněnka o vodovodu se tím potvrdila. Nevědomky jsem tím odstartoval kolotoč prací, které nám s Karlem
Struhalou starším zabraly stovky hodin práce.

spolku Dobro-vize, který nad stezkou převzal patronát a bude ji
dále podporovat a starat se o ni. Zejména kosení aleje a údržba
celé stezky bude nikdy nekončící proces. Stále bude co vylepšovat
a to dává i prostor pro Vás, kteří byste se do těchto aktivit chtěli
nově zapojit.
Nakonec bych chtěl poděkovat Karlovi Struhalovi za jeho pomoc
a stovky hodin odvedené práce. A také paní Bittnerové, která je
jakýmsi skrytým motorem všech těchto aktivit – organizuje sbírky
na kosení, stará se o kytky a úpravu terénu okolo studánky a
podporuje nás v našich aktivitách. Bez nich by se práce nehýbaly
kupředu tak rychle. 			
Václav Klapetek
Studánka je teď opravená. Dvěma dřevěnými hrázkami jsme stabilizovali prudký spád koryta a z donesených kamenů jsme postupně skládali boční opěrné zdi. Bývalou cihlovou kontrolní šachtici kolem mosazného kohoutu jsme opravili a zatopili ji vodou.
Přepad ze studánky jsme pustili do 7m dubového koryta, které
elegantním obloukem odvádí vodu za spodní hrázku. Všechno
jsme pak vydláždili kameny a udělali přístupové schody a zábradlí. Původní funkci zámeckého vodovodu jsme nechali zachovanou, po otevření mosazného ventilu začne u nedaleké vodárny
vytékat voda. U studánky je nyní nově nainstalována také socha
malého děvčátka od sochařky Olinky Sopčákové.

Vážení podnikatelé, vážení příznivci sportu,
Dovoluji si Vás oslovit ohledně možnosti sponzoringu místního kuželkářského oddílu. Jak možná někteří víte, kuželkářský klub TJ Sokol Dobroslavice postoupil ze soutěže Moravskoslezského kraje do vyšší soutěže - Moravskoslezské divize.
V historii kuželkářského oddílu, která nepřetržitě závodně hraje od roku 1975, tak vysokou soutěž doposud nehrálo.
S postupem jsou však spjaty vyšší náklady na cestovné, neboť nyní budeme dojíždět do měst Přerov, Odry, Opava,
Horní Benešov, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Krnov, Břidličná. I vybavenost kuželny je již v žalostném stavu. Potřebovali
bychom koupit nové kuželky, provést opravu servisním technikem, TV s konzolí na zobrazování průběžných výsledků,
garnýže a záclony na zakrytí oken a spoustu dalších věcí…
Obracím se tedy na Vás s prosbou o zvážení vašich finančních možností, podpořit tento sport, pro naši vesnici již tradiční… Budeme vděčni za každou částku k udržení tohoto sportu v naší obci.
												
Předem děkuji
					
Martin Třečák, Předseda kuželkářského oddílu TJ Sokol Dobroslavice

Premiéra Dodivadla

Pálení čarodejnic

Den dětí

Premiérou Dámský krejčí vstoupilo Dodivadlo do pátého roku své existence. Komediální fraška od mistra tohoto žánru,
francouzského dramatika Georges Feydeau, plná záměn a nedorozumění pramenících ze snahy maskovat nevěru spatřila
světlo světa 11. dubna 2015. Zcela zaplněný sál dal najevo, že nová hra Dodivadla byla netrpělivě očekávána. Zvláště,
když už jednou plánovaná premiéra musela být z personálních důvodů zrušena. Rošády v obsazení provázely tuto hru
téměř až do samotného závěru. Reakce publika během i po představení však dala najevo, že se představení povedlo.
Nedlouho po premiéře, 16. dubna, vyrazilo Dodivadlo představit tuto hru Štítinským divadelním nadšencům, a rovněž
porotě Štítinské přehlídky. I zde měla úspěch a Dodivadlo se tímto zařadilo mezi soubory, od nichž se do budoucna
očekává kvalitní jevištní práce. Milan Šťastný s oceněním za herecký výkon a Pavel Vávra za výpravu se tak stali, po
Zuzaně Dedkové z předešlé hry Uděláte mně to znova a Robertu Rosovi z aktovky René mé manželky, dalšími oceněnými
v souboru.
Všem, kteří za námi stojí, pomáhají nám, fandí, ale především chodí na naše představení, děkujeme.
										
Milan Šťastný, vedoucí Dodivadla

Kulturní, sportovní a společenské akce v Dobroslavicích - 2015
Červen
-

Vítání jara
-

Září
Dodivadlo v parku
27. 6.		
Zámecký park
Cyklistický závod

-

Turistický výlet

-

Pochod kolem Dobroslavic

Říjen
-

Červenec
-

Srpen
-

-

Tenisový turnaj

Dobroslavické kosení
29. 8. v 14.00
Kuželna
Hudební festival
1.8.
Zámecký park

Den seniorů
17. 10. v 15.00

Prosinec
-

Vánoční výstava
4. - 6. 12.		
Kulturní dům

-

Vánoční běh o kapra

-

Vánoční koulení

-

Vánoční pingpongový turnaj

-

Živý betlém

Z historie osvobození obce
Sebedůkladnější historický popis událostí Ostravsko – Opavské operace nemůže postihnout faktickou
hrůzu, kterou lidé zažívali. To dokáží jen skutečné vzpomínky. Jednu takovou tady dnes přetiskneme.
Je to mrazivý záznam událostí popisující osvobození Dobroslavic, který zaznamenala osmiletá dívka,
jež byla nucena zažít vše na vlastní kůži. Nedá se číst bez pohnutí. Moc děkujeme paní Květoslavě
Rajské (Materové), že tento rukopis poskytla. Je syrovým a přesto dojemným svědectvím na tehdejší šílenou dobu. Nemělo by se na ni zapomínat, stejně jako na lidi, kteří tuto etapu přežili. A protože
je to vlastně dětská vzpomínka, přečtěte ji i svým dětem nebo vnukům. Pomůže možná pochopit
více, než obsáhlá učebnice dějepisu.

Když začali odstřelovati naši dědinu, a střely dopadaly do vesnice, tu jsme utíkali do sklepu vzdáleného 200m od našeho stavení. Tam jsme prožili 3 dny hrůzy války. Byli tam s námi také němečtí
vojáci, kteří měli sebou kulomety a chtěli začít střílet z oken, když viděli, že se sovětská armáda
začíná blížit. Ale my jsme jich začali prosit, aby nestříleli z oken, protože bychom byli úplně zničení.
Ale němečtí vojáci nedbali našich proseb a začli střílet z oken. Nic nám nezbývalo, než abychom se
sebrali a ze sklepu utekli. To si můžete představit tu hrůzu, kterou jsme prožili, když jsme utíkali ze
sklepu.
Tu viděli němci, že musí na čas ustoupit. Německá vojska na ústupu zapálila naši vesničku. Jaká
hrůza se za noci ukázala, si nedovede představit, kdo to neviděl. Dobytek puštěný ze chlévů padal
na cestách a polích. Taktéž vojáci a lidé. Ze všech stran bylo slyšet křik a pláč umírajících. Když na
druhou noc se hrůza zvýšila, tu jsme začali utíkat z naší vesničky do lesů. Naše rodina utíkala v noci
do lesa vedle zámku, kde měli naši občané udělané díry v zemi.
Také my jsme se tam schovali. Trvalo to plných 12 dnů o mizerné stravě, většinou chleba a vody.
A my den ode dne čekali, kdy se objeví naše drahá Ruská armáda. Až jednou z rána slyšíme jásot
a volání. Ruská armáda je u nás, v naší vesničce. Tu slávu a radost nelze vypsat. Pak už nám bylo
dobře. Pozvolna jsme začali pracovat kolem rozbitého stavení.
Toto je příběh 2. světové války, když mi bylo 8 let.
											

Měsíc před tou hrůzou, kterou jsme prožili, slyšeli jsme z dálky těžké dunění děl a za noci veliké
ohňové záře na obloze. Den ode dne se hukot a rachot děl blížil. U nás doma jsme měli vojáky Německé armády. Někteří uměli česky a ti nám řekli, abychom odešli, že tu hrůzu nevydržíme. My jsme
neměli ani tušení, co to skutečně válka je.

Květoslava Rajská

Blahopřání

Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.

Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké pojišťovně v ČR?
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Snadný způsob registrace k ZP MV ČR

Online přihláška

Online přihláška k ZP MV ČR

Společenská
rubrika
Spolkový život
Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubilantům, kteří oslaví v nejbližším období své
narozeniny.
BŘEZEN
Galdia Herbert
KVĚTEN
Prášková Věra
ČERVEN
Kolek Jiří

Okénko paní Věry Práškové
Na světě je krásně
když se všechno daří
na světě je krásně
i když přišlo stáří
mílovými kroky
někdy ten čas pádí
já však jsem ráda za to
že jsem ještě tady
někdy se bolest dostaví
zasáhne jak ten šíp
tu postačí úsměv vnoučete
a hned je mi líp
když posadí se na kolena
políbí mě na líčka
a do ouška zašeptá
jsi má zlatá babička
co si můžu v tuto chvíli
ještě více přáti
tohle je to nejkrásnější
co se kdy mohlo státi
když starosti se honí hlavou
a to hlavně po ránu
podá mi svou ručku malou
hned jsem plná elánu
jak mám za to poděkovat
takovému kuřátku

snad že mu za to povím
nějakou tu pohádku
tak kterou chceš broučku slyšet
o pejskovi a kočičce?
ne já bych chtěla něco vědět
babičko o tvé babičce
něžně ho po vlasech pohladím
a začnu vyprávět
když babička má ještě žila
byl jiný tento svět
byla to žena laskavá a milá
pro mě to bytost nejvzácnější
nikdy mě v ničem nezradila
srdci mému byla nejmilejší
až ty můj broučku dospěješ
snad taky se trochu změní svět
pak budeš i ty svým vnoučatům
o babičce s láskou vyprávět
moudře se na mě podívá
těma velkýma očima
něžně se na mě usměje
a pak mi skočí do klína
na světě je krásně
byť srdce mé by stonalo
na světě je krásně
kéž by to dlouho tak zůstalo

Výzva k inzerci
Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím
obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.

Recept babičky Růženky
Chalupařský salát:
a) vařené těstoviny
b) vařené fazole - bílé,červené nebo barevné
c) hříbky sterilované nebo čerstvé (sušené) podušené na cibulce
d) olej, sůl
e) zelenina buď čerstvá nebo orestovaná na cibulce, tu kterou máte rádi nebo co se vám urodila na zahrádce, např.
rajčata, paprika, okurek, pórek, pekingské zelí, hrášek, ředkvičky, kukuřice, mrkev, červená cibule, atd.
Vše spojte dohromady a chvíli nechte uležet.Je to velice plnohodnotné a zdravé jídlo hodící se jako hlavní jídlo v teplých dnech nebo jako teplá večeře v chladnějších dnech,
když zvolíte zeleninu která se dá tepelně upravovat.
Doporučuji nešetřit cibulí (orestovanou na oleji) protože vám
jídlo skvělé ochutí a není třeba přidávat jiné koření, kromě
sili.
			
Přeji dobrou chuť

Přejeme krásné a veselé prázdniny :-)

Irena Šťastná

Upozornění
Protože začíná doba dovolených a domy i zahrady
budou nějaký čas bez svých obyvatel, přichází také
období příležitostí pro zloděje a jiné živly. S odkazem na loňskou sérii vloupání do hospodářských
budov na ulici Slezská je dobré důkladně zabezpečit
svůj majetek, ale rovněž zvýšit pozornost týkající se
pohybu podezřelých osob v obci.

Informace pro občany
Obecní úřad Dobroslavice
Slezská 260/3A Dobroslavice , PSČ 747 94
okres Opava, kraj Moravskoslezský
e-mail: urad@dobroslavice.cz
IČ : 00849731 DIČ CZ00849731
web: www.dobroslavice.cz

Úřední hodiny :

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.: 596 753 496

Pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Středa 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Prodejní doba samoobsluhy Dobroslavice:

KRONIKA

PO - PÁ 6.30 - 10.30, 13.30 - 16.30, SO 7.00 - 11.00

Žádám všechny spolky a sportovní kluby či aktivní občany v obci, aby předložili podklady pro kroniku obce Dobroslavice za loňský rok. Informace a fotografie prosím
zaslat na irka.stastna@gmail.com.

Kontakt a provozní doba pošty Děhylov
PO 8.00 - 11.00, 15.00 - 17.00
ÚT - PÁ 8:00 - 11.00 ,15.00 - 16.00 tel.: 595 057 030

KOMIKS
Komiks

závěr
Slovo NAnaZÁVĚR
SLOVO

„

hlídač chaloupky u lesa pohledem Zuzany Taláčkové

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší,
ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“
					
- Jan Werich

První číslo občasníku vzbudilo díky své „jiné“ vizáži určité emoce, přesto byly reakce na něj víc než kladné. Děkujeme za ně. Jistě se v něm našly drobné nedostatky, přesto však bylo tvořeno odpovědně.
Rádi bychom připomněli pár dat, která možná nebyla v prvním čísle dost patrná, ale pro práci redakce mají svůj
význam:
- obcasnik@dobroslavice.cz - na tuto e-mailovou adresu, prosím, zasílejte své podněty, články, dotazy.
- Uzávěrka třetího čísla bude 31. srpna.
											

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973
Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2015
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Redakce

Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný, Mgr. Pavlína Pěknicová, Zuzana Taláčková
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Autorem fotografií v čísle je Zuzana Taláčková.
Periodický tisk územního samosprávného celku.

