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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás všechny pozdravit na sklonku léta, kdy po delším
období sucha konečně zapršelo a ochladilo se. Právě sucho nám
přinášelo starosti, protože máme v zámeckém parku novou výsadbu
stromů, u které realizační firma provádí zálivku. Protože sucho bylo
extrémní, také dobroslavičtí hasiči se zapojili do zalévání stromů.
Tímto bych chtěla našim hasičům poděkovat za vzornou spolupráci
a doufám, že novým stromům se bude dařit.
Vlivem sucha spadly větve v centrální části parku a tím bylo poškozeno oplocení tenisového kurtu. Obec zajistila bezpečnostní ořez
těchto stromů v okolí kurtu a nákup materiálu pro opravu oplocení.
V červenci bylo na žádost obce dokončeno označení přechodů pro
chodce na ulici Slezská před MŠ s upozorněním na pohyb dětí v této
oblasti. Byly nainstalovány dopravní značky svislé s reflexním pozadím a dvě značky vodorovné s označením „děti“ na vozovce. Vše
bylo financováno Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Náš kuželkářský oddíl postoupil z krajské soutěže do Moravskoslezské divize. Obec tento postup podpořila nákupem nových kuželek a
lan v ceně 13 000,- Kč. Oddíl se pustil pod vedením Martina Třečáka
do velké přípravy sportoviště. Kuželkáři na své náklady vymalovali,
uklidili, instalovali žaluzie do oken, pořídili monitor, vyměnili nábytek.
Je velký úspěch, že družstvo kuželkářů bude reprezentovat Dobroslavice na úrovni moravských regionů.
O naši novou naučnou procházku měla zájem média. Na další straně
je otištěn článek uveřejněný v Opavském a hlučínském deníku. V
červenci byla natočena relace o naučné procházce v Českém rozhlase Ostrava a Vy si ji můžete poslechnout v archívu pořadu Křížem
krajem.
Město Přerov pozvalo zástupce naší obce na své hodovní slavnosti,
které se odehrávaly začátkem srpna. Pozvání jsme spolu s místostarostou Ing. Sviderem velice rádi přijali a přerovských slavností se
zúčastnili. Byli jsme vřele přivítáni a bylo o nás dokonale postaráno.
Při debatě o začátku spolupráce mezi Dobroslavicemi a Přerovem
jsme osvěžili vzpomínky pamětníků. Také jsme za naši obec poděkovali, že Přerov financuje natáčení dokumentárního filmu o pomoci
po válce zcela zničeným Dobroslavicím. Natáčení probíhalo během
června, premiéra je plánovaná na podzimní měsíce. Velice si cením
skutečnosti, že bude pro další generace profesionálně zdokumentována jedna historická etapa života naší obce.

			
			

PhDr. Hana Bližňáková, starostka

Obecní informace
Slovo místostarosty
V době, která uplynula od vydání minulého občasníku, byly v naší obci zrealizovány, ať už přípravné nebo prováděné akce investičního
charakteru. Byly podány žádosti o dotace na úpravy parku (zde jsme neuspěli a skončili jsme jako pátí pod čarou), dále žádost o dotaci na
opravu šaten na místním hřišti (zde jsme také neuspěli) a připravuje se žádost na dotaci pro zpracování projektu na rekonstrukci kulturního
domu (zateplení a výměna oken). V souvislosti s nedostatečným vytápěním ve škole byl zpracován odborný posudek – posouzení vytápění
ZŠ Dobroslavice, na základě kterého byla provedena rekonstrukce kotelny s nutnou výměnou kotle a s přidáním radiátorů tak, aby v zimních
měsících byly prostory školy vytápěny v souladu s hygienickými předpisy. Na následující období se připravuje ve spolupráci se stavební komisí
oprava výtluků na téměř všech cestách, které jsou v majetku obce.							
		
				

Dobroslavice v tisku

		

Ing. Miroslav Svider, místostarosta

				

Sportovní komise
Rekonstrukce kuželny
V minulém čísle občasníku jsem se obracel s žádostí na sponzoring kuželek. Bohužel, ta nebyla vyslyšena.
Přesto jsme se dali do její „modernizace“. Díky obci jsme nakoupili desinfekční prostředky a celou kuželnu odplísnili, neboť předchozí pronajímatel odmítal v zimě přitápět. Postřik se musel provádět několikrát,
stěny se musely pokaždé oškrábat. Poté jsme svépomocí a na své náklady vymalovali kuželnu i přilehlou chodbu. Po těchto úpravách, díky
sponzorskému daru, jsme zakoupili žaluzie do oken. Dále proběhla výměna klínových řemenů na stavěčích kuželek, zakoupili jsme televizor
na projekci průběžných výsledků, 2 sady kuželek. Zhotovitel automatických stavěčů dojel na opravu, která byla nutná před zahájením hrací
sezóny, až od Trutnova.
Práce probíhaly v průběhu července a srpna, 2-3x týdně. Byly odpracovány stovky hodin a převážná většina brigádniků (hráčů) dojížděla z
celé Ostravy. Tímto všem přespolním, kteří na své náklady dojížděli, vozili z domů pracovní nářadí, a takto zvelebovali obecní majetek, děkuji.
					
Martin Třečák

zmínka o Dobroslavicích v Přerovské tiskovině k XIII. Přerovským Svatovavřineckým hodům

Upozornění na podvodné
jednání
Upozorňujeme občany, že po obci se
v nedávných dnech pohybovali falešní zaměstnanci Severomoravské
energetiky, kteří požadovali vstup do
domu pod záminkou kontroly černého
odběru elektřiny, zjišťovali množství
elektrospotřebičů a jejich výkon. Tyto
osoby se prokazovaly falešným průkazem a odznakem.
Nevpouštějte tyto osoby do domu!
Věnujte také, prosím, zvýšenou pozornost pohybu neznámých osob
v obci a při podezření na páchání
trestné činnosti informujte Policii ČR
- (158).
Obecní úřad
zdroj: Opavský a Hlučínský deník

Pozvánka
Nejbližší veřejná schůze
zastupitelstva obce se
koná v úterý dne 29.9. v
18.00 v sále kulturního
domu

Grantová skupina
Strategický plán rozvoje obce pro etapu 2015 - 2025
V nedávné době jste dostali do poštovních schránek dotazníky týkající se nejrůznějších oblastí v naší obci. Tyto dotazníky byly anonymní.
Pokud jste je vyplnili a odevzdali v obecním úřade, budou vaše podněty vyhodnoceny, zveřejněny a dále využity při přípravě dokumentu, který
se nazývá Strategický plán rozvoje obce. Jde o dokument, jenž má řada obcí již více let, v té naší dosud chybí, a jeho existence je podmínkou
pro mnoho žádostí o dotace či granty.
Konkrétním příkladem může být Ministerstvo pro místní rozvoj, které má ještě před koncem roku 2015 znovu vyhlásit dotační program pro
opravu sakrálních staveb, jež nejsou kulturní památkou. Takovýto program se hodí právě pro opravu místní kaple. Nemá-li obec strategický
plán rozvoje zpracován, nemůže být ani žadatelem podobného grantu.
Dále slouží Strategický plán rozvoje k tomu, aby byly finance obce investovány v souladu s potřebami občanů a zároveň systematicky podle
předem stanoveného harmonogramu. I díky Vašim názorům tak bude možné při přípravě Strategického plánu rozvoje obce určit oblasti či
investice s nejvyšší, střední a nízkou prioritou.
							
				
Mgr. Irena Šťastná

Komise životního prostředí
Vážení občané,
jako další téma v rubrice ochrana životního prostředí tentokrát volím
téma úklidu, resp. s ním souvisejícího odpadu. Každý děláme jednou
za čas „velký úklid“ obydlí, garáží, hospodářských budov, zahrádek.
Ale vezmu-li i běžný odpad z provozu domácností, věnujete dostatečnou pozornost a čas správnému třídění odpadu? A víte pak, kam
s ním?
Tříděním odpadu šetříme nejen své výdaje
Věděli jste, že za vytříděný odpad z barevných kontejnerů dostává
každá obec nemalé finanční prostředky? Informaci o jejich výši můžete získat na obecním úřadě. Tyto peníze pak částečně pokryjí výdaje za svoz běžného komunálního odpadu, zbytek je rozpočítán mezi
nás občany. Jinými slovy, čím více vytřídíme recyklovatelného odpadu
(do nádob k tomu určených) , tím méně pak zůstane toho běžného
směsného, tím menší pak budeme potřebovat popelnici, za kterou v
důsledku zaplatíme méně peněz. Navíc s přidanou hodnotou, že něco
děláme pro naši planetu a šetříme přírodní zdroje.
Podle statistik třídí v České republice svědomitě už 70% obyvatel (v
Německu je to nad 80%, v Rakousku je třídění dokonce povinné ze
zákona). Průměrná vzdálenost, v níž se nacházejí pro každého obyvatele ČR kontejnery na tříděný odpad, je cca 105 metrů. Kontejnery
na plast se nacházejí v 98% sídel ČR, na sklo v 87%, na papír v méně
než 50%. Republikový průměr recyklace je zhruba 53 kg vytříděného
odpadu na 1 obyvatele za rok. Firmy, které tříděný odpad sváží, je
ještě na svých třídících linkách musí dotřídit. Vytříděný odpad se totiž
stává dobře placenou surovinou.
Obaly, sáčky, tašky
Obaly tvoří 50% objemu a 25% hmotnosti veškerého tuhého komunálního odpadu. Chceme-li se k přírodě chovat zodpovědněji, měli
bychom asi více pozornosti věnovat také tomu, co a v čem kupujeme,
a jak se pak obalu zbavujeme. Ing. Martin Dočkal, Ph.D., který o
odpadech přednáší na ČVUT v Praze (z jehož materiálů je i část informací v tomto článku) radí: omezujte obaly, opětovně je využívejte
nebo je svědomitě vytřiďte a tedy poskytněte jako surovinu k recyklaci. Pro představu omezováním spotřeby sáčků a tašek na jedno
použití, preferováním recyklovatelných obalů, využíváním větších a
úspornějších balení či vyhýbání se výrobkům na jedno použití - alespoň trochu snížíme svou ekologickou stopu. Ve světě se totiž ročně vyprodukuje až bilion igelitových tašek, z nichž 3% se dostanou
do přírody, kde se rozkládají až 100 let. „Jednorázové“ tašky přitom
většinou poslouží svému účelu maximálně 0,5 hodiny a 90% z nich
skončí v koši jako zcela zbytečně vyprodukovaný odpad ( i když byl
třeba vytříděný). Igelitky představují pro životní prostředí ohromnou

zátěž, nejsou pro opětovné zpracování tak kvalitní jako PET láhve
a recykluje se proto jen 1/3 z jejich celkové produkce. To je docela
smutné, že? Pamatuje na síťovky našich babiček?
Je to o vaší vůli, ale ovlivňuje to nás všechny
Věnujte pozornost své ekologické stopě, množství a druhu odpadu,
a využívejte možností k třídění odpadu, které ve svém okolí máte.
Máte na zahradě kompost nebo využíváte svozu bio odpadu? Třídíte
správně recyklovatelný odpad? Víte, co do běžného komunálního odpadu nepatří? Velikost článku mi nedovolí rozepsat se obšírněji, proto
uvedu jen několik příkladů:
•
stříbřité obaly od sušenek nebo chipsů – ačkoliv bývá na
těchto obalech značka PP, což by znamenalo, že se jedná o plast, ve
skutečnosti je potažený tenkou vrstvou hliníku. Takový kombinovaný
obal se nerecykluje a patří do klasické popelnice na směsný odpad.
I tyto obaly jsou pro životní prostředí velkou zátěží. Pro rozmanitost
těchto obalů se raději řiďte značkou na obale.
•
papírové kapesníky, kuchyňské papírové utěrky, ubrousky
– i když jsou „papírové“, do modrých kontejnerů na papír nepatří.
Důvod je za prvé hygienický a za druhé u mokrého papíru je znehodnoceno celulózové vlákno a nelze ho dále recyklovat. Vyhodit ho
naopak můžete do kompostu či bio odpadu. Pro zajímavost ještě papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast - proto do
kontejneru na papír nepatří ani ty nepoužité.
•
roličky od toaletního papíru, proložky na vajíčka – i ony jsou
sice z papíru, ale už tolikrát recyklovaného, že už to více nepůjde.
Papír se může recyklovat 7x, pak už je jeho vlákno tak krátké, že z
něj nikdo další „papír“ už nevyrobí. Do modrých kontejnerů je proto
neházejte, patří do popelnice na směsný odpad nebo se dají zkompostovat.

•
stará CD, DVD, kazety – jejich plastové obaly patří do plastů, ale samotné nosiče v malém množství vyhoďte do popelnice, ve
větším množství patří do sběrného dvora.

•
guma – v různých podobách – se nerecykluje – v malém
množství patří do popelnice, ve větším do sběrného dvora. Běžně v
domácnosti to jsou třeba gumové rukavice na úklid.

•
léky, lékovky – jak nabádají samotné obaly – nespotřebované léky vracejte do lékárny. Jejich obaly lze vytřídit – papír, plast,
sklo. Plato na pilulky ale do tříděného odpadu nepatří – je to opět
kombinovaný obal a patří do směsného odpadu.

•
samolepky ze sáčků – např. s údajem o váze, ceně, spotřebě – zkuste je ze sáčku sloupnout nebo vystřihnout. Sáček dejte do
plastů, nálepku pak do směsného odpadu.

•
obaly od kosmetiky nebo drogerie, čisticích prostředků –
zcela prázdné obaly patří do žlutého kontejneru. Obal od řasenky je
ale natolik znečištěný, že jeho místo je ve směsném komunálním.
Pokud je tuba od zubní pasty celá z plastu a dáte si tu práci, že vnitřní
obsah vyčistíte, patří do plastů. Většina tub má ale uvnitř hliníkovou
vrstvu a jako kombinovaný odpad patří do popelnice na směsný odpad. Houbička na nádobí patří také do odpadu směsného.hliníková
víčka od jogurtů, nádobky od sprejů – se třídí, a pokud nemáte ve
svém okolí k tomu určenou nádobu (někdy je kombinovaná nádoba
s plastem), můžete ho udat ve sběrném dvoře (spíše větší množství
– cca taška a více, sbírejte). Pozor na pokovený papír (pytlíky od
koření) nebo pokovený plast - ty už sem nepatří. Samotné plastové
kelímky od jogurtů patří do plastů – nemusíte je vymývat – jen vyškrábat zbytek obsahu.
•
molitan – už se znovu nevyužívá, v malém množství patří
do popelnice na směsný odpad, ve větším na sběrný dvůr.

•
polystyrén – pokud není silně znečištěný, patří do žlutého
kontejneru na plasty. Platí to i pro termoobaly na jídlo z restaurací.
Znečištěný polystyrén, např. omítkou ze stavby, patří do sběrného
dvora jako stavební odpad.
•
autosklo, zrcadla, keramika, porcelán – nic z toho nepatří
do skla. Pokovení zrcadel způsobuje při tavení značné problémy. Pece
si neporadí ani s keramikou a porcelánem. V malém množství patří do
popelnice na směsný odpad, ve větším na sběrný dvůr.
•
povoskované obaly, umaštěné obaly – povoskované papírové kelímky od jogurtů (Pribináček a jiné), ani umaštěný pečící papír
do modrého kontejneru na papír nepatří.
•
obálka s plastovým okénkem, kalendáře s kovovou či plastovou spirálou – ty dejte klidně celé do modrého kontejneru. Při zpracování tohoto odpadu se jednotlivé části od sebe oddělí. Pozor ale na
plastové bublinky v obálkách – pokud to jde, oddělte je od papíru.
•
baterie, drobná elektronika – má vždy své místo v červených kontejnerech ASEKOL.
				

•
láhve od oleje – ať už plastové nebo ze skla – pokud jsou
řádně vymyté, tedy v tomto případě odmaštěné – patří do tříděného
odpadu. Pokud se tím nechcete zaobírat – patří do směsného odpadu. Olej je jeden z nejhorších znečišťovatelů tříděného odpadu.
Pokud něco tzv. zmotáte a dáte pokovený plast do žlutého kontejneru ...svět se nezboří. Na třídících linkách se vše ještě ručně dotřiďuje.
Pokud ale někdo úmyslně dá např. bio odpad z kuchyně do kontejneru na papír – znehodnotí tím celý obsah kontejneru. Nezapomínejte
na sešlapování PET láhví a kartónových krabic, šetříte tak místo v
kontejneru, do kterého se pak vejde více ( tedy se „prodá“ více).
Využívejte také sběru velkoobjemového odpadu, který bývá v Dobroslavicích vždy na jaře a na podzim, ušetříte si tak cestu do sběrného
dvora. Tradičně u hasičské zbrojnice.
				

Ing. Zuzana Sýkorová

Zdroje:
http://www.trideniodpadu.cz/#!kam-s-tim/c1gu0
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/sedm-nejcastejsich-omylu-pri-trideni-odpadu
http://www.fandimtrideni.cz/clanky-o-trideni-odpadu/-http://www.ekokom.cz/cz
http://www.jaktridit.cz/cz
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Upozornění
Vedení obce žádá všechny majitele psů venčící
své oblíbence na veřejných prostranstvích obce,
aby brali ohled na své spoluobčany, dodržovali základní zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích
exkrementy.
Sáčky sloužící k těmto účelům si můžete vyzvednout na Obecním úřadě.
Děkujeme.

Spolkový
Spolkový život život
Kroužek mladých hasičů
Naši mladí hasiči se zúčastnili 21. 6. 2015 poslední soutěže
Hlučínské ligy mládeže v Šilheřovicích, kde se i přes silný déšť umístili
na 2. místě a tím si potvrdili celkové 1. místo v Hlučínské lize mládeže
ročník 2014/2015. Opět si domů přivezli zpět putovní pohár HLM a postoupili do okresní soutěže O pohár starosty OSH Opava.
V posledním víkendu před prázdninami jsme mladým hasičům uspořádali za odměnu třídenní soustředění v Autokempu Budišov
nad Budišovkou, kde byli ubytováni v chatkách. Na soustředění jim byl
za odměnu předám veliký dort. V době soustředění se konalo i okresní kolo poháru starosty OSH Opava ve Slavkově, na které postoupili
z HLM. Naši mladí hasiči nás opět nezklamali a umístili se na velmi
pěkném 4. místě z 12-ti nejlepších družstev z celého okresu Opava.
Závěrem soustředění byla exkurze hráze na přehradě Kružberk.
Nyní se opět naši mladí hasiči začínají připravovat na další soutěže, které začínají od září. Stále probíhá nábor nových dětí do
kroužku mladých hasičů. Pokud byste měli zájem vaše děti zapojit, přiveďte je na naše pravidelné schůzky, které se konají každý pátek od
16:00 do 18:00 hodin u Požární zbrojnice.
				
SDH Dobroslavice

Naučná procházka
Otevření naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova
V neděli 28. 6. 2015 byla slavnostně otevřena naučná procházka z Dobroslavic do Děhylova. Přestože počasí nebylo ideální, na zahájení přišly více než
čtyři desítky občanů. Po úvodním slovu, přípitku
a doznění tónů lesního rohu byla odhalena první
informační tabule, která se nachází u lesní cesty
naproti domu pana Hranoše na ulici Slezská, tj. naproti posledního domu při výjezdu z obce směrem k
Děhylovu. Poté se všichni vydali na dvoukilometrovou procházku k deváté informační tabuli a stejně dlouhou trasou zpět,
aby si v závěru opekli párky u kuželny a završili tak příjemné odpoledne. 		
Jestliže jste se z jakéhokoli důvodu nemohli otevření stezky zúčastnit, kompletní informace k této občanské aktivitě dobrovolníků můžete
nalézt jak na webu obce, tak ve vývěskách u obecního úřadu a také
naproti mateřské školy.

Během léta byla celá trasa naučné procházky doplňována o dřevěné
ukazatele, směrovky, aby se turisté lépe orientovali v terénu. Průběžně
dochází i k dalším vylepšením projektu. Budeme rádi, pokud se kdokoli
zapojí také do průběžné údržby trasy, která se dá mnohdy provádět
při běžné vycházce. Stačí vzít si s sebou láhev s vodou a doplnit vodu
pro ptactvo u třetí informační tabule, pomůžete i posbíráním a odnesením drobných odpadků z lesa. U studánky můžete zamést vydlážděné
prostranství či zalévat květiny vysazené v okolí. Přispějete i přinesením
pazourků ke stanovišti geologie, anebo jakýchkoli kamenů k tabuli u
mostu, které slouží dětem pro plnění tamějšího úkolu. 			

Co všechno stojí dále za pozornost? Například sledovat, zda
jsou všechny plastové i dřevěné
informační tabule v pořádku a
nejsou-li počmárané nebo rozbité. Ti nejzdatnější z vás se mohou zapojit také do kosení trávy
v aleji či do zalévání zde vysazených stromů. Zjistíte-li nějaký
problém, máte-li připomínky a
podněty, chcete-li se zapojit do
práce, napište na e-mail vaclav.
klapetek@gmail.com.
text Irena Šťastná, foto Martin Třečák

Kulturní, společenské a sportovní dění
Dodivadlo v parku
Třetí ročník Dodivadla v parku proběhl 27. června. Počasí mírně
zlobilo a před představením domácí Bio pohádky bylo nutno chvíli
počkat, než se mraky přeženou. Nakonec však slunce přece jen
zasvítilo.
Program letošního ročníku tvořily opět tři divadla s pohádkovým
repertoárem. Zahájení se zhostila Základní škola Aleše Hrdličky z Ostravy – Poruby s nádhernou operkou Červená Karkulka.
Zpěvohru klasické pohádky předvedlo téměř patnáct dětí. Byl to
jednoznačně nejpočetnější soubor, který v parku kdy vystoupil.
Další klasickou pohádkou byla Perníková chaloupka, ovšem v originálním podání dvou hlodavců, myšky Klárky a veverky Terky.
Dovadlo Ententýky z Ostravy vystoupilo v parku už podruhé, opět
s nemalým úspěchem.
Domácí Dodivadlo předvedlo novou Bio pohádku. Variace na ztracené kuřátko v obilí byla opět s písničkami.
Dvěma vstupy letošní přehlídku ozvláštnily Bohuslavické seniorky
s tanečními čísly Vodník a Tahiti.
V závěru vystoupila domácí hudební formace Dokapela.
Velkému zájmu se těšily večerní promítání ostravské televizní inscenace Čokoláda aneb příběh psaný na vodu. Film pro mládež z
roku 1982 od režisérky Hany Teislerové lákal nejen tím, že mnohé
lokace pocházely přímo z Dobroslavic, ale především se v něm
objevilo mnoho známých dobroslavických tváří.
Změnou toho ročníku bylo umístění. Přehlídka se posunula hlouběji do parku, k místu v okolí zámecké vázy. A ani letos nechyběly
doprovodné akce, o které se postaral nově vzniklý spolek Dobro
– vize, který ve svém stánku prezentoval své projekty. Jeden z
nich, bosý chodník, instaloval coby atrakci přímo do parku. Zájemci si tak mohli vyzkoušet chůzi bosýma nohama po různých
površích – šišky, písek, kůra atd. K dispozici byl tradičně zdravý
stánek s dobrotami Růženky Moricové a nově stánek nesoucí přímo název Zdravá cesta. V další části parku pak bylo k dispozici
klasické občerstvení – pivo, klobásy a pomazánky.
I třetí ročník Dodivadla v parku se povedl a Dodivadlo touto cestou děkuje všem, kteří ke zdaru přispěli: firmě Ospoltech za elektrocentrálu, Monice Moricové a Pavlu Vávrovi za půjčení stanů,
Stanislavu Kurovskému za steaky a klobásy, Renátě Hošťákové,
Kristýně Hošťákové a Zoře Šabacké za hlídání vstupného, obci
za finanční podporu, a všem dalším nejmenovaným za všelikou
pomoc.						
MšT

Návštěvnící

ZŠ A. Hrdličky

Bohuslavické seniorky

Myška Klárka a veverka Terka
Dodivadlo

Dobroslavický mini festival
Hudební uskupení Dokapela, které vzniklo v rámci Dodivadelní
besídky 2014, začalo žít svým vlastním životem a první srpnovou
sobotu uspořádalo v zámeckém parku hudební setkání, na kterém i samo zahrálo.
Hostem přehlídky byla skvělá ostravská písničkářka Petra Göbelová, která představila písničky ze svého alba Normální žena. Kapela Fuckt ze Svinova, jejíž baskytarista Vojta Samek je rovněž
členem Dokapely, zahrála ve svižném kytarovém tempu. Podvečerní tečku pak udělali pankoví Erar ešus, spjatí s Dobroslavicemi
osobou bubeníka Reného Vičara.

Vzdor prázdninovému termínu, který se křížil s hudební mega
akcí na nedaleké hlučínské štěrkovně, se hudební setkání vydařilo a v příštích letech snad u návštěvníků najde větší odezvu.
Dokapela touto cesto děkuje všem vystupujících, firmě Ospoltech
za autocentrálu, Stanislavu Kurovskému za veškeré občerstvení,
Ireně a Patrici Juřičkové za pomoc a hlídání vstupného, Monice
Moricové a Pavlu Vávrovi za půjčení stanů, a dále pak Zuzaně
Dedkové, Aleně Ridlové a Robertu Tománkovi a René Vičarovi za
technickou pomoc.
						
MšT

Druhá Dodivadelní besídka

Dokapela

Petra Göbelová

Erar ešus

Fuckt

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

Prosinec
-

Vánoční výstava
4. - 6. 12.		
Kulturní dům

-

Vánoční běh o kapra

Den seniorů
17. 10. v 15.00
Kulturní dům

-

Vánoční koulení

-

Vánoční pingpongový turnaj

Tenisový turnaj
3.10

-

Živý betlém

Divadelní představení - Šamu Štítina - Past na myši		
28. 9. v 18.00
Kulturní dům

Říjen
-

-

Dobroslavické kosení
Léto se chýlí ke konci a kulturní komise tradičně pořádá jako jednu ze
závěrečných letních akcí Dobroslavické kosení, to proběhlo poslední
srpnovou sobotu v parku před kuželnou. Původně jsme se báli, že
nebude co kosit, díky velmi suchému počasí, ale nakonec vše dobře
dopadlo a přihlášení kosníci měli možnost ukázat svůj um v kosení
jednotlivců, tříčlenné štafetě a sekání srpem. Štafeta byla obohacená
o konzumaci piva a slivovice a pojídáním suchého rohlíku s možností
zapití mlékem či vodou. Bylo to příjemné a vtipné ozvláštnění soutěžního klání.
Tento ročník byl již pátým v řadě a návštěvnost jako každý rok opět
velká. Nechyběli ani naši přátelé z Havlovic, kteří zde dorazili již počtvrté, tentokrát v počtu třinácti osob. Jejich nezkrotně dobrá nálada
a humor nás přesvědčil o tom, že družba, kterou jsme navázali, není
jen tak strojená, ale je opravdovým přátelstvím dvou obcí, které mají
společný zájem - návrat k přírodě a tradicím.
K dobré náladě bezpochyby přispěla taneční skupina Radost se svými Country tanci. Šlo o seniorky z Vřesiny u Poruby, které svým vystoupením předznamenaly, že tento ročník je pojat v Country stylu a
věřte, že dámám to v kostýmech velmi slušelo. Jedním z dalších bodů
programu bylo westernové ježdění na koni, souhra koně se psem a
praskání bičem. O tuto zábavu se postaraly Monika Duksová a Zuzana
Bergerová se svými svěřenci. Následně měly děti možnost zjistit, jak
vypadá svět ze hřbetu koně. Závěrečnou tečkou za celým dnem bylo
vystoupení country skupiny Kulhavá kobyla z Háje ve Slezsku. Ihned
při produkci prvního songu se zaplnil taneční parket, který zůstal plný
až do 22. hodiny, do kdy nám Kulhavá kobyla dělala milou společnost.
Byl to krásný a bohatý ročník a nám nezbývá, než čekat na další, ale
mezitím se opět chystá družební výprava do Havlovic, kde se 4.6.2016
budou kosit havlovické louky. 			
Zuzana Dedková

Cyklovýlet

18. července uspořádala sportovní
komise cyklistický výlet na pstruží
farmu do Bělé. Veliká vedra, která
v té době panovala, nejspíše zapříčinila tak malou účast, ale přesto se
našlo 10 odvážlivců. Cesta rychle
utíkala, větřík nás příjemně ovíval a
v obci Bělá jsme se osvěžili v přírodních lázních. Poté jsme se posilnili
na pstruží farmě, pstruhy tu dělají
opravdu dobré. Jelo se převážně po
cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích pěkným prostředím,
najeto cca 30 km. Věřím, že příští
rok, na dalším cyklovýletě, nás již
bude více!
		
Martin Třečák

Aktuálně

My fofrbabky z Dobroslavich, přišly jsme se vám představit s našimi výrobky.

Tým Fofrbabky z Dobroslavic ve složení Věra Bittnerová, Jiřina
Sedláková a Eva Řezníková vyhrály dne 12. 9. 2015 první místo
v soutěži O zlatý koláč 2015, jež proběhla ve Velkých Hošticích.
Týmu vypomáhala i Marie Ridlová. Výjimečná byla především
mrkvová nádivka upečených koláčů.

I když tomu pečení moc nedáme a raději se po horách touláme, dnes jsme
tepláky za kroje vyměnily, abychom naší vesničku představily.
Je to nejkrásnější místo na světě a určitě nás navštívit příjděte.
Když jsme se o této akci dověděly, hned jsme nohy kopřivovým sádlem
namazaly a po okolí ingredience na koláče sháněly.
Na poli za Kozmicemi makovice natrhaly, v Háji kozy na tvaroh podojily, v
Benešovské áleji slivky natrhaly, večer při rumečku povidla vařily a po ránu
u nás v Dobroslavicích kury hlídaly, aby vajíčka nezanášely.
Pro mrkev až k vám do Hoštic nožky peláší, protože ta vaše je nejsladší.
Zbytky klasů na děhylovském poli nasbíraly, ale mlynáře v Jilešovicích jsme
už nepřemluvily, proto jsme mouku v Hlučíně koupily.
Když jsme všechno sepsaly a na pečení připravily, tu se o půlnoci naši chlapi
z pingpongového turnaje vrátili, ve dveřích se objevili, radami nešetřili, od
truby nás vyhodili.
Že než pečení nám jde lépe chození a sami se do pečení vrhli, bo prý bychom jím ostudu trhli.
Doufáme, že vám naše koláče chutnat budou, ikdyž možná nejlepší nebudou.
Žádné tajemství v přísadách nehledejte, jen dobrou náladu při pečení mějte.
Takže ať vám chutná, ať se vám vše daří. To vám přejí fofrbabky z Dobroslavich a dobroslavičtí pingpongáři.

zdroj: MAS Hlučínsko

báseň paní Věry Bittnerové k soutěži O zlatý koláč

Kadeřnictví Mirka
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ZAVŘENO
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00
ZAVŘENO

15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00

POUZE NA TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.
Tel.: 605 245 687
Provozovatel: Renáta Hošťáková
Adresa:
Dobroslavice, Slezská 39/21
Více informací na www.kadernictvimirka.cz

„Vaříme jednoduše, zdravě
a levně s babičkou Růženkou“
Termín: Vždy pátek 19:00-21:00
Kde: Klubovna KD Dobroslavice

Květen - jarní
očista organismu

Počet: 10-12 (rezervace nutná)
Změna termínu vyhrazena

29. Snídaně

Červnová příprava
na horké letní dny
Září
Zahrádka na talíři
11. Zelenina
25. Luštěniny

Listopad
zima je tady
6. Zimní jídelníček
20. Předvánoční pečení

5. Svačiny a polévky
12. Hlavní jídla
26. Dezerty a večeře

Říjnová příprava
na zimu
9. Obiloviny - vaření
23. Obiloviny v přílohách

babička Růženka
777 712 533
ruzena.moricova@email.cz

Kroužek malých turistů
Kroužek, který vznikl v září 2014 a letos opět pokračuje, je určen pro místní děti ve věku 6 - 11 let. Myšlenkově
volně navazuje na tradici skautského
oddílu, který v Dobroslavicích existoval
v letech 1990 - 1995. Novou sezónu
zahajujeme s novým logem a razítkem,
jehož autorem je Mgr. Josef Václavík.
Schůzky a výpravy probíhají každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin, scházíme se vždy před kulturním domem.
Program je přizpůsoben aktuálnímu
počasí, ale snažíme se být co nejvíce
venku, zejména v lese a poznávat okolí
Dobroslavic. Náplní našich setkání jsou
nejrůznější soutěže, čtení v lese, sběr
odpadků, sázení stromů, lesní štafety či sprinty, apod.; vše, co objevíme
na výpravách, kreslíme nebo lepíme
do zápisníků, jejichž ukázky jste mohli vidět při červnové akci Dodivadlo v
parku. Přestože zde byla vystavena jen
necelá polovina dětských výtvorů, těšily se veliké pozornosti a obdivu.
Kontakt pro zájemce je 739 578 396.
Mgr. Irena Šťastná

Společenská
rubrika
Spolkový život
Blahopřání

Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubilantům, kteří oslaví v nejbližším období své
narozeniny.
ČERVENEC
Wrlíková Mariana
Svačinová Naděžda
Chyla Miroslav
SRPEN
Mikolajková Liduše

Okénko paní Věry Práškové
Janíček
Z daleka se Janík vrací
v ruce žmoulá kytičku
dříve než však půjde domů
musí za svou Haničku
zaťukal ji na okénko
co to že ho neotvírá
otevři mi má panenko
však za oknem je stále tma
Janíček má zlou předtuchu
je tu něco divného
buď se na něj milá hněvá
nebo má už jiného
vyzkouší to ještě jinak
rázně klepe na dveře
srdce má až někde v krku
čeká kdo mu otevře
otevřela panimáma
v očích smutný výraz má
tvoje milá už tu není
skolila ji nemoc zlá
s Janíkem se všechno točí
těžké slzy kanou z očí
jak teď bez ní bude žít
vždyť se chtěl s ní oženit
přesmutně se domů vrací
před očima milou má
když od někud se vynořila
krásná mladá dívčina
tvář mu pohladila
pak zahledí se do očí
zem se pod ním prolomila
jiskra v srdci naskočí
zapomněl už Janíček
na svou milou Haničku
jeho srdce teď jiné zpívá

Vstávej Aničko
Vstávej Aničko
už svítí sluníčko
zas je tu nový den
vstávej Aničko
přispalas maličko
musíš z postele ven
Anička vyskočí
v kole se zatočí
se sluncem přivítá se
a když si pospíší
všecičko dohoní
čeká jí fůra práce
poklidi, uvařit,
vyžehlit prádlo
komůrku vylíčit
pejskovi žrádlo
slepicím zrní dát
králíkům trávu
potom hnůj vykydat
podojit krávu
jak v jednom kole
anče se točí
zpívá si písničky
září jí oči
na dnešní večer
těší se velice
dojde za ní milý
pak půjdou k muzice

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
Grenadýrsky pochod:
a) brambory syrové (na jaře vaříme ve slupce) - budou
se opékat
b) těstoviny tvary podle obliby - budou se vařit
c) cibule
d) sůl, kmín, paprika mletá
e) olej (sádlo)
Brambory syrové nebo vařené ve slupce nakrájimé na
menší nebo větší kousky, podle toho jak to máte rádi,
dáme do mísy, kde je osolíme, přidáme kmín a papriku podle chutí. Promícháme a dáme na plech, kde
jsme přidali trochu oleje nebo sádla. Vše pak dáme do
trouby nahřáté na nejvyšší stupeň. Opečeme do zlatava. Mezitím si osmažíme cibuli také do zlatevé barvy a uvaříme těstoviny v osolené vodě. Nakonec vše
spojíme a popřípadě dochutíme solí. Pro masožravce
můžeme zároveň s cibulí orestovat nějakou uzeninu.
		

Celerový salát

a) syrový celer
b) zakysaná smetana
c) sůl - podle potřeby cukr
Celer si nastrouháme na jemno, osolíme a zamícháme
zakysanou smetanu, záleží na Vás, jak moc to chcete
mít smetanové.
Cukr přidejte podle potřeby, asi hlavně dětem.
				

Přeji Vám dobrou chuť

Errata
V poslední čísle občasníku jsme usekli odpověď na poslední
otázku v rozhovoru s Rostislavem Moricem o Dobro-vizi.
Za chybu se omlouváme a zde je její plné znění:
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. Pak si stanoví další cíl a tak
pořád dokola. Já si myslím, že je potřeba to postavit úplně jinak. Je
potřeba si pořádně užít tu cestu a ten cíl brát už jenom jako takovou
třešničku na dortu. A pokud nebudeme mít radost z té cesty, jak nás
má pak těšit ten výsledek? Proto jsem jednoznačně pro realizaci těch
projektů, které chceme a ne protože musíme. Já mám takové svoje
motto: „Musím, protože chci.“

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:

Kontakt a provozní doba pošty Děhylov

PO - PÁ 6.30 - 10.30, 13.30 - 16.30,

PO 8.00 - 11.00, 15.00 - 17.00
ÚT - PÁ 8:00 - 11.00 ,15.00 - 16.00

SO 7.00 - 11.00

tel.: 595 057 030

KOMIKS
Komiks

závěr
Slovo NAnaZÁVĚR
SLOVO
Milí čtenáři Dobroslavického občasníku, držíte v ruce jeho
třetí, podzimní, číslo.
Děkujeme za všechny podněty, nápady a příspěvky. Rovněž také za slova chvály i kritiky.
Minulé číslo bylo kvůli placené reklamě mírně uspěchané.
Bylo nutné, aby vyšlo do data, které celou uzávěrku zkrátilo o týden. Redakční šotek se docela vyřádil a zapříčinil
pár nedostatků, které se v tomto čísle snažíme napravit.
Redakční rada navíc pracovala pouze ve dvou členech,
protože, a to je zpráva radostná, třetí člen, Pavlína Pěknicová, měla důležitější a krásnější povinnosti – přivést na
svět dceru Amalku.
Připomínáme adresu občasníku: obcasnik@dobroslavice.
cz. Stále si ještě všichni nezvykli ji používat. Proto prosíme, zasílejte všechny příspěvky, náměty a nápady jen na
tuto adresu, ulehčí nám to práce.
Děkujeme Vám všem a přejeme hezké babí léto.
			
Vaše redakce.

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 30. listopadu 2015
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

„

západ slunce nad Dobroslavicemi pohledem Zuzany Taláčkové

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“
					
- Dalajláma

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

