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Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

prosincové číslo Dobroslavického občasníku je poslem, který nám oznamuje pří-
chod posledního měsíce letošního roku. Nastal adventní čas, čas zklidnění a přípra-
vy na vánoční svátky. Vánoce jsou symbolem obdarovávání. I naše obec dostala 
dárek. Tím dárkem je právě vytvořený dokumentární film Poválečný kmotr o pomo-
ci po válce zcela zničeným Dobroslavicím.
    
Film byl natočen Televizí Přerov a vypráví příběh o kmotrovství mezi městem Přerov 
a naší obcí. Město Přerov pozvalo pamětníky a představitele obce na premiéru, 
která se konala 26. října tohoto roku. Naše delegace byla nadšena z přijetí a z 
péče, kterou zástupci města Přerov po celou dobu návštěvy dobroslavické delegaci 
věnovali.
    
Dokumentární film Poválečný kmotr se bude promítat během vánoční výstavy. Jste 
všichni srdečně zváni!
    
Přeji Vám klidný advent a krásné prožití vánočních svátků. Ať to jsou svátky klidu, 
míru, rodinné pohody a lidské tolerance. Do nového roku 2016 Vám přeji zdraví, 
lásku a porozumění.
                      PhDr. Hana Bližňáková, starostka

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,

blíží se čas, který nám avizuje, že bychom měli trochu zrekapitulovat naši činnost 
po prvním roce působení nového zastupitelstva. Je třeba říci, že nebylo uděláno 
málo. Rok začal rekonstrukcí sociálního zařízení na hřišti TJ Sokol v celkové hod-
notě cca 200 tis. Kč, na níž byla podaná žádost o dotaci, bohužel s negativním 
výsledkem. Na hřiště byl také na podzim zaveden internet, který je nutný pro 
zasílání zápisů z jednotlivých utkání na vedení opavského fotbalu. Nutné materiální 
vybavení si zajistili sportovci z vlastních zdrojů. 

V březnu byl zahájen projekt „Asanačních zásahů, ošetření dřevin a nové výsadby v 
zámeckém parku v Dobroslavicích“, který probíhal až do listopadu s tím, že v listo-
padu letošního roku byly a na jaře 2016 ještě budou doplněny stromy, které vlivem 
velkého sucha uschly. Na projekt bylo zažádáno o dotaci, skončili jsme na 5. místě 
„pod čarou“ celkové náklady činily cca 450 tis. Kč. Mimo tento již dříve schválený 
projekt bylo nutné provést na doporučení NPÚ a MÚ Hlučín, odboru výstavby, od-
dělení územního plánování a památkové péče havarijní těžbu v součtu 3 ks stromů 
ve ztížených podmínkách a ořezy nebezpečných větví. 

Na popud paní ředitelky školy byl řešen problém nedostatečné teploty ve třídách ZŠ 
Dobroslavice v zimních měsících. Bylo zpracováno nové odborné posouzení vytá-
pěných prostor a během letních prázdninových měsíců zrealizováno - rekonstrukce 
kotelny, výměna kotle za výkonnější, nové rozvody a navýšení počtu radiátorů. 
Stávající kotel ze školy bude upotřeben pro prostory v místní Kuželně. 

Během roku 2015 proběhlo také na základě požadavků ze stávajících revizních 
zpráv odstranění porevizních závad na elektrozařízení v majetku obce, dále pak 
bylo nutné převložkování spalinové cesty pro 2 ks kondenzačních kotlů v kulturním 
domě (důvodem je použití neadekvátního materiálu při původní realizaci) včetně 
odstranění závady u spalinové cesty objektu Kuželna. 

V červnu byly zahájeny přípravné projektové práce související se stavbou vyso-
kotlakého plynovodu Libhošť- Hať. Tento nový plynovod bude dle sdělení projek-
tanta realizován v letech 2017 - 2019, nebude financován obcí a částečně povede 
přes katastr obce mimo obydlenou část. O průběhu této akce budou občané in-
formováni. 

Po dvou letech nevyužívání prostor bývalého obecního úřadu v kapli bylo rozhodnu-
to o využití objektu, částečně pro místní knihovnu a částečně pro komerční účely. 
Tento provoz je smluvně domluven po dobu jednoho roku a nebude mít vliv na 
plánovanou opravu střechy a venkovní omítky obecní kaple v příštím roce. 

V listopadu měla být provedena realizace oprav obecních komunikací, a to ulice Pod 
Kovárnou a příjezdové cesty v chatové oblasti Rybárna metodou tryskové techno-
logie. Tato oprava z důvodu deštivého a následně mrazivého počasí musela být 
odložena na jarní měsíce 2016. 

Toto ovšem není jediné, co stojí za připomenutí. Je nutné si uvědomit, že v rámci 
prevence, bezpečnosti a zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů byla prove-
dena realizace preventivního opatření pro lepší odtok vody z ulice Osvobození, 
zabezpečení převodu dětí mířících do školy přes nepřehledný přechod pro chodce 
na ul. Slezské bezpečnostním dobrovolníkem s poskytnutou dotací ve výši necelých 
20 tis. Kč na ochranné pomůcky, výstražné prvky a ostatní materiální náklady, účast 
na celorepublikové akci Čisté Česko- vyčištění veřejných prostor na území našeho 
katastru, zřízení naučné stezky z Dobroslavic do Děhylova včetně rozmístění infor-
mačních tabulí. Z důvodu zastaralosti byl zakoupen traktor typ Honda Premium  s 
možností využití dílů ze stávajícího starého stroje, který obci sloužil od roku 2003. 
              pokračování na další straně



Obecní informace 

Pozvánka
Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce se koná v úterý dne 15.12. v 
18.00 v sále kulturního domu.

Od 1.12.1997 disponují Dobroslavice vlastními obecními 
symboly - znakem a praporem. Tyto symboly byly projed-
nány Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělový-
chovu (podvýborem pro heraldiku a vexilologii) a následně 
proběhlo slavnostní předání panu MUDr. Jindřichu Proko-
povi v sále státních aktů v budově Poslanecké sněmovny. 

Autorem obecního znaku je heraldik Mgr. Jan Tejkal.  Znak 
představuje Modročervený štít příčně dělený zlatým břev-
nem provázený v dolním červeném poli zlatou korunou a v horním modrém poli 
třemi šesticípými zlatými hvězdami. Zlatá koruna označovala obec jako sídlo panství 
(obec titul získala v dobách panování rodu Gianninniho) a tři šesticípé zlaté hvězdy 
jsou symbolem zdraví – štěstí – nového života a dobrých skutků.   
                        Pavlína Pěknicová 

Možná stojí za to připomenout, že na základě stížností občanů byly během roku 
opraveny vybrané reproduktory místního obecního rozhlasu a obcí zajištěna „naše“ 
uvítací melodie, která nepodléhá nutnosti platit za produkci. Věříme, že místní roz-
hlas už konečně funguje ke spokojenosti občanů. A doufám, že jsme si již všichni 
zvykli na znovuvydávání Občasníku, časopisu o dění v obci, který v současné době 
vychází 4x ročně a přináší všem občanům jistě zajímavé informace.

pokračování z první strany

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál do nového roku hodně zdraví a spoko-
jenosti a nám, zastupitelům, pevné nervy a chuť spolupodílet se na veškerém dění 
v naší krásné vesničce střediskové.

              Ing. Miroslav Svider, místostarosta obce

POPLATEK ZA PSA 
v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2016

Poplatek činí za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 
200,- Kč. 
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí poplatek  100,- Kč, za druhého a každého dalšího 
psa  100,- Kč.

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

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

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

V ROCE 2016 SE BUDOU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ČERPAT TZV. 
KOTLÍKOVÉ DOTACE NA VÝMĚNU STARÝCH NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ 

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev pro 
kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může pro své občany 
získat až 1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů. Kraj následně v 
prosinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládání žádostí jednotlivých domácností. 

Dne 15. 7 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva životního prostředí k podá-
vání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 
2014 – 2020. Moravskoslezský kraj předložil svou žádost, na základě které může 
pro své občany získat první část finančních prostředků ve výši cca 470 mil. Kč. V 
roce 2016 budou moci vlastníci rodinných domů na území kraje čerpat tyto 
prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním za automatické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombi-
naci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové konden-
zační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla bude finanční podpora na 
tuto výměnu a související „energetická mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70 - 80 
% nákladů domácností, a to z maximální částky 150.000 Kč. Tato podpora může 
být dále navýšena o 5 % u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě 
znečištěným ovzduším. 

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák chce podpořit výměnu neeko-
logických kotlů a snížit tak náklady domácností na pořízení nového zdroje tepla 
navýšením dotace pro každého žadatele o dalších 5 % z rozpočtu kraje. Zároveň 
také některé obce a města hodlají podpořit výměnu kotlů na svém území stejným 
způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na finanční podporu až do výše přes 
90 % z nákladů na pořízení nového kotle. 

Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na webu www.lo-
kalni-topeniste.cz a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu 
kotliky@msk.cz.

Kotlíkové dotace

O znaku obce

 
Žádáme občany obce Dobroslavice, aby byli ohleduplní ke svým spoluobča-
nům a nevhazovali po dobu nočního klidu tj. od 22:00 do 06:00 hodin sklo do 
kontejneru. Děkujeme                        Obecní úřad Dobroslavice

Výzva

Obecní kronika
Milí spoluobčané,
od roku 2015 jsem byla pověřena vedením obecní kroniky.
Prosím zástupce jednotlivých spolků nebo aktivní občany obce
o zaslání příspěvků do kroniky za rok 2014.
Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu  pavla.dedochova@cent-
rum.cz případně mi doručit osobně nejpozději do konce března 2016.
Budu se těšit na Vaši spolupráci.
                   Pavla Dědochová 

Informujeme občany:

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných 
dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním strojů, zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových 

pil, křovinořezů, hudebních aparatur apod.

        Obecní úřad Dobroslavice



V minulém čísle občasníku jsme nedopatřením redakce neotiskli článek o blížící se topné sezoně. Vzhledem k jeho důležitosti vám tyto potřebné rady přinášíme ještě nyní, 
kdy díky příznivému počasí ještě topná sezona není „v plném proudu“. 
    
Majitel či provozovatel plynového spotřebiče by si měl zajistit provedení odborné kontroly topidel, při které se prověří funkce hořáku, pojistného ventilu a termostatu. Pozor-
nost však vyžadují i komíny. Požáry často vznikají i žhnutím trámů zazděných v komíně a od jisker unikajících škvírami v komínovém tělese. Zanesený komín způsobuje nejen 
špatné hoření, ale může způsobit i vznícení sazí. Nečistoty v komíně mohou způsobit velké nepříjemnosti, a to nejen žhnutí a následný požár, ale i otravu lidí jedovatým 
oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadů by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pryč jsou ty doby, 
kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy již musí zajistit majitelé objektů sami. 
Ačkoli čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je  se spolehnou na odborníky – kominíky. 
     
Čištění spalinových cest se u kotlů na pevná paliva musí provádět aspoň dvakrát ročně podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontroly však smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Minimálně 
jednou ročně musí projít odbornou kontrolou každý komín a musí mít doloženou revizní zprávu. Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat 
v řádně stavebně technickém stavu. 
                     Stanislav Kubík, velitel SDH a JSDH

Komíny a topná sezóna

1. příroda v okolí (58 hlasů)
2. rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v obci (39)
3. informovanost občanů skrz Občasník (28)
4. činnost spolků a sdružení (27)
5. celkový vzhled obce (25)

spíše dobrá

1. čistota obce (57)
2. celkový vzhled obce + údržba veřejné zeleně včetně 
parku + rozmístění kontejnerů na tříd. odpad (vše 50)
3. práce současných zastupitelů obce + informovanost 
občanů skrz Občasník (obojí 47)
4. bezpečnost v obci (46)
5. úroveň a nabídka kulturních akcí (42)

1. Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci? (je vybráno vždy pět nejvíce zastoupených odpovědí)

1. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (29) 
2. dopravní situace v obci (18)
3. sportovní možnosti v obci + informovanost občanů 
skrz web obce + sledování a úklid černých skládek v 
katastru obce (vše 11)
4. prevence trestné činnosti + spolupráce s okolními 
obcemi (obě 10)

5. údržba veřejné zeleně v obci včetně parku (9)

2. Co je hlavním problémem obce?

1. pasivita obyvatel - 41 hlasů
2. špatná dopravní dostupnost - 31 hlasů 
3. kvalita vozovek + chybějící chodník (komentář viz 
níže) - 29 hlasů (obě)
4. jiné (shrnuto níže s komentářem) - 11 hlasů 

7. V čem jsou podle vás Dobroslavice lepší než 
jiné obce? 

- je to čistá, samostatná a malá obec bez průmyslu, 
satelitních městeček, s ideální polohou; snadno do-
stupná z Ostravy (3. největšího města v ČR, které na-
bízí i pracovní příležitosti), přesto dostatečně vzdálená 
od ruchu velkého města

- obec je vzhledem ke své poloze mimo ohrožení zá-
plavami; leží mimo dopravní koridor; má vyšší zales-
nění katastru a využitelnou vodní plochu jezera; exis-
tuje územní plán, který podporuje zachování dobrého 
životního prostředí

- obec má potenciál zámeckého parku, je obklopena 
přírodou, má stále „venkovský ráz“ 

- žijí zde lidé ochotní dělat nezištně, zadarmo a s nad-
šením pro obec

- je zde bohatý kulturní život – „živá obec“

- v obci je vyšší podíl nové výstavby, kvalitní bydlení; 
nebydlí tu zatím příslušníci národnostních menšin

 - počtem restaurací vzhledem k velikosti obce

(odpovědi podobné a vztahující se ke stejnému tématu 
byly sdruženy)

8. Co byste rádi podpořili? (u každé z pěti možných priorit jsou uvedeny tři občany nejčastěji vybírané 
oblasti; opakující se je vyznačeno barevně)

1.Nejvyšší priorita 2.Vysoká priorita 3.Střední priorita 4.Nižší priorita 5.Nízká priorita

1/ Výstavba 
veřejného hřiště 
pro děti + Oprava 
kulturního domu 
(obě 17 hlasů)

1/ Výstavba veřej-
ného hřiště pro děti 
(16 hlasů)

1/ Oprava kultur-
ního domu (obě 16 
hlasů)

1/ Investice do vy-
bavení v zámeckém 
parku (12 hlasů)

1/ Oprava zámec-
kého mostu + 
Řešení křižovatky 
„u kruhu“ (11 hlasů)

2/ Oprava kaple (13 
hlasů)

2/ Rekonstrukce 
veřejného rozhlasu 
(14 hlasů)

2/ Oprava zámec-
kého mostu (15 
hlasů)

2/ Investice do 
regulace rychlosti 
dopravy na ul. 
Slezská (10 hlasů)

2/ Investice do 
opravy vozovky 
– kde viz níže), (10 
hlasů)

3/ Oprava zámec-
kého mostu (12 
hlasů)

3/ Výstavba chod-
níku (11 hlasů, viz 
komentář)

3/ Výstavba veřej-
ného hřiště pro děti 
+ příprava projektu 
rozhledny (obě 7 
hlasů)

3/ Oprava kulturní-
ho domu (8 hlasů)

3/ Investice do vy-
bavení v zámeckém 
parku (9 hlasů)

pokračování na další straně 

spíše špatnávelmi dobrá

velmi špatná

1. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (17)
2. dopravní situace v obci + prevence trestné činnosti 
(obě 11)
3. sledování a úklid černých skládek v katastru obce 
(10) 
4. zimní údržba silnic a chodníků (9)
5. sportovní možnosti v obci + bezpečnost v obci + 
způsob přidělování obecních bytů (vše 8)

tak napůl

1. zimní údržba silnic a chodníků (32)
2. dopravní situace v obci (30)
3. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (24)
4. celkový vzhled obce + bezpečnost v obci (obě 23)
5. úroveň a nabídka kulturních akcí + sportovní 
možnosti v obci (obě 22)

nevím

1. způsob přidělování obecních bytů (71)
2. kvalita základní školy (61)
3. spolupráce s okolními obcemi (59)
4. kvalita mateřské školy (50)

5. podmínky pro drobné podnikání v obci (48)

3. Které služby nebo zařízení v obci postrá-
dáte?
1. dětská hřiště přístupné veřejnosti - 57 hlasů 
2. pošta - 51 hlasů 
3. podpora dopravy seniorů k lékaři - 34 hlasů  
4. obecní knihovna - 27 hlasů  

4. Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší 
péči než nyní?
1. děti + senioři - 36 hlasů (obě) 
2. mladé rodiny s dětmi - 28 hlasů
3. mládež - 27 hlasů 

5. Co je třeba zlepšit na současném nakládá-
ní s odpadem?

1. nevím nebo zde nevidím problém - 52 hlasů 
2. úklid veřejných prostor - 18 hlasů
3. frekvence svozu tříděného odpadu - 17 hlasů 

6. Co by se mělo zlepšit na práci obecního 
úřadu?
1. nevím nebo zde nevidím problém - 43 hlasů
2. více informovat o své činnosti + více naslouchat 
názorům lidí - 32 hlasů (obě)
3. možnost vyřizovat věci přes internet - 10 hlasů

Vážení občané, chci poděkovat všem, kteří se během září 2015 aktivně zapojili do dotazníkového šetření. Strategický plán obce, jehož součástí zde uvedené výstupy jsou, 
vzniká v současné době a během nejbližšího měsíce nám také umožní žádat o dotaci na opravu kaple, což je jedna z prioritních aktivit pro rok 2016. 
                                 Irena Štastná

Výsledky dotazníkového šetření



Málo podpořeno 
/seřazeno od více podpořených k méně 
podpořeným/
 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v 
obci
- Jiné (viz komentář)
- Podpora místních turistických okruhů
- Zřízení obecních technických služeb

Nejméně podpořeno 

- Výstavba hřiště pro pentang v parku 
- Výsadba stromořadí v katastru obce 
- Oprava hasičské zbrojnice 

• investice do opravy vozovky – nejčastěji: ulice Pod Kovárnou (7 hlasů); 
Spartakiádní (5); Polomská, Přerovská, Osvobození - méně než 2 hlasy
• chybějící chodník: Přerovská (24 hlasů), z obce napravo směr Plesná (8), 
chybějící část – Slezská ve směru na Opavu (6)
• jiné: v celém dotazníku se nejčetněji v  otevřených odpovědích objevilo – zříze-
ní domu pro seniory v obci (10 hlasů); čistička odpadních vod (7), zřízení 
sběrného dvora (4), úprava plochy před hasičárnou (4), cyklistické stezky 
(3), praktický lékař (2), parkování na obecním pozemku (2), naučná stezka (2), 
nátěr fasády kuželny (1)

10. Co by v Dobroslavicích rozhodně nemělo chybět za 10 let?  +  připomínky (shrnuty níže):

- Dobroslavice jako „vesnice všech“ a náš domov 

- regulace dopravy na hlavní komunikaci v obci, opravená křižovatka u autobusu, nová zastávka

- domov seniorů pro místní obyvatele, veřejně přístupné hřiště pro děti; lidé: vyšší stupeň demokracie – spolupráce; aktivní spolky, sdružení a kroužky pro děti; 
využití nyní opuštěných prostor kaple pro občasné akce, setkávání zájmových spolků; návrh pro realizaci výstav, zřízení knihovny v budově nového obecního úřa-
du; zachovat spektrum kulturních akcí (plesy, kosení)

- fungující občanská vybavenost, výstavba nových i zachování dosavadních institucí a staveb (dětské hřiště, obchod, školka, kulturní dům, drobní řemeslníci, restaurace, 
ordinace praktického lékaře, lékárna, koupaliště); usilovat o odkup budovy bývalých dílen JZD (stojících na pozemku obce) od stávajícího vlastníka a návrh využití pro 
zřízení technických služeb obce (pracovní příležitost i pro místní obyvatele); kvalitní technická infrastruktura – kvalitní inženýrské sítě, čistička odpadních vod, nové 
veřejné osvětlení, udržované silnice a chodníky

- park jako dominanta obce - využívaný a udržovaný; postavení repliky zámeckého mostu se zakomponováním původního stavebního materiálu; postavení nové lávky 
v blízkosti mostu; oprava mostu pouze z prostředků dotace, nikoli rozpočtu obce; rozhledna; aktivity pro udržení příznivého životního prostředí v obci – např. 
kontrola rozvoje podnikání v areálu zemědělského družstva; aleje směrem do Bučí, od p. Bochňáka k Polomskému lesu

- sportovní vyžití stávající + doplněno nově o běžecké a cyklistické trasy – vše udržováno v dobrém vztahu; cyklostezka do Děhylova a jinam

Připomínky: občané uváděli v otevřených odpovědích celého dotazníku ještě problémy v obci či návrhy:  

- k tématu sportu: věnovat více pozornosti sportovním klubům; návrh na umístění zvažovaných hřišť do areálu nově vybudované školky; sportovní hřiště jako multifunkční 
hřiště, návrh pro místo – u kuželny; upozornění na dezolátní a nebezpečný technický stav jednotlivých herních prvků pro děti u místních restaurací; návrh na potřebu 
rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti; sportovní/společenské využití potencionálně zajímavých míst – park, bývalý lyžařský vlek, osada Rybárna, břehy řeky Opavy, 
jezero; návrh na pozici rozhledny nad Dubím na kótu 334, v současnosti nivelační bod, křížek a 3 stromy

- k tématu bydlení: podpora bydlení pro seniory a mladé rodiny; zřídit v obci zařízení poskytující veřejné stravování a ubytování 

- k tématu regulace dopravy: upravit povolenou maxim. rychlost při průjezdu obcí; zřídit světelný přechod pro chodce u školky; instalovat fotopast na ul. Slezskou; insta-
lace zpomalovacích prahů na ul. Přerovská; nepovolené stání aut na zelených pásech přes zákaz daný dopravní značkou – upozornit policii; návrh na posun nevytíženého 
spoje v 14:34 na 14:55 nebo 15:04; zajistit návaznost bus 69 na bus 58 a 44 a naopak; špatná zimní údržba spojnice Dobroslavice – Děhylov; návrh vydláždit chodníky ul. 
Na Výsluní, Na Svobodě, U Břízek, Přerovská; návrh na potřebu zabezpečit přechod pro chodce u kuželny a hostince, návrh na chybějící dopravní značku zakazující 
stání před restaurací na chodníku; opravy komunikací podle dlouhodobého plánu

- k tématu odpadu: podpořit občany k intenzívnějšímu třídění; zajistit častější odvoz kontejnerů s plasty – nedostatečná frekvence; sdružit se v otázce sběrného dvora 
s obcí Děhylov nebo Hlučín; zintenzívnit sběr odpadu podél cest; umístit velkoobjemové kontejnery na odpad také na ul. Na Svobodě - tak jako v minulosti; upozornění na 
drobné černé skládky (odpad ze zahrad a stavební suť) – např. za hřištěm TJ Sokol v areálu bývalé skládky jsou četné pneumatiky v potoce

- k tématu práce obecního úřadu a ZO: návrh umístit vitrínu s úřední deskou k obchodu, z důvodu horší dostupnosti vývěsky u oú pro starší lidi; návrh zlepšení ve věci 
přípravy projektů k rozvoji obce; zkusit také čerpání z EU; rozhlas: zkrátit dlouhou znělku; upozornění na rušivé hlášení obecního rozhlasu; stížnost na nedodržování 
nočního klidu, nedodržování vyhlášky o klidu v neděli a o svátcích (sekačky, pily) – prosba upozornit občany na platný zákaz skrz občasník i rozhlas s ohledem 
na to, že noví občané o vyhlášce vůbec nevědí, a tudíž ji ani nedodržují; nedostatečná aktivita všech zastupitelů, upozornění na nedobrou kvalitu existující projektové 
dokumentace k opravě kaple (nesplnění technických norem)

- k tématu veřejné zeleně: návrh na obnovu stromů zasažených jmelím v parku, pokračování v revitalizaci a ošetření; podpora malých parčíků v obci; obnova třešňových 
alejí podél cest do Háje a Jilešovic; návrh umístit značení k naučné procházce na sloupky, nikoli na živé stromy; návrhy na úklid listí v parku, zřízení zahradnictví; podat 
upozornění pro Lesy ČR ohledně údržby lesa za závorou na konci ul. Přerovské (větve na cestě); upozornění na potřebu pravidelné likvidace plevele na chodnících; návrh 
pokutovat nesbírání psích exkrementů; návrh na malou frekvenci sečení veřejných zelených ploch; potřeba komplexní investice do parku (obnova chodníků, rozšíření 
veřejn. osvětlení, elektrické přípojky u vybraných sloupů veřejn. osvětlení, aby v příp. pořádání akcí nebyly nutné dieslové agregáty – ruší při akci hlukem i zplodinami), 
obnova květinových záhonů v parku  

- obecné a další: podpora a udržování tradic; provozovat opět moštárnu v obci; chybějící lavičky v obci, více vánočních ozdob v obci; opakované upozornění na vedení 
prodejny potravin v obci, stížnost na nefungující osvětlení ul. Na Svobodě 114/30; potřeba zamezit další zástavbě, naopak zachovat současný ráz obce; plánovat čističku 
odpadních vod – nutnost v blízké budoucnosti vzhledem ke směřování politiky EU (občané platí v obci vodné i stočné, přesto místní kanalizace ústí do potoků v lese); 
návrh řešení jednotlivých projektů v obci (kaple, park) v rámci studentských soutěží, diplomových, bakalářských prací ve spolupráci s průmyslovými stavebními školami v 
Opavě/Ostravě, stavebních a architektonických fakult VŠB i jiných univerzit = minimální náklady (též zároveň nabídka konkr. občana); zastaralé veřejné osvětlení v obci; 

návrh pořídit osvětlení omezující světelné znečištění, využívající úsporné zdroje; požadavek zřídit komunitní centrum v obci 

11. Pohlaví respondenta 

Muž 51

Žena 55

12. Kolik je Vám let?

20 nebo méně 2

21 - 55 let 56

56 a více 48

- sčítání odevzdaných dat: Bianka Klapuchová, Marian Buchel

- kompletní zpracování dat (9. 10. 2015): Irena Šťastná



Školka

   Dlouhodobým zaměřením naší mateřské školy je vý-
chova dětí ke zdravému životnímu stylu.
   Zdraví je hodnotou v mnoha ohledech ohroženou 
– ať už  stresem, sociálním prostředím, moderním ži-
votním stylem, různými typy závislostí a dalšími fakto-
ry. Je však podmínkou celkového hodnotného života 
jednotlivce a společnosti. Z tohoto důvodu je potřeba 
s péčí o zdraví začít už od raného dětství.
   Výchovu ke zdravému životnímu stylu lze chápat 
jako vzájemnou interakci zdravé výživy, pohybu a 
vnitřní pohody.
    I když styl výživy určuje rodina, mateřská škola 
poskytuje dětem významnou část denního příjmu po-
travy a doplňuje objem a hodnotu přijímané stravy u 
dětí. Pro rostoucí organismus dítěte je nebezpečím jak 
nedostatek, tak i nadměrný příjem nutriční energie. 
Nesprávná výživa v období růstu může způsobit ne-
nahraditelné poruchy. Je jisté, že řada závažných one-
mocnění v dospělosti má své kořeny v dětství.

Několik vět k podpoře zdraví dětí v naší 
mateřské škole

- sčítání odevzdaných dat: Bianka Klapuchová, Marian Buchel

- kompletní zpracování dat (9. 10. 2015): Irena Šťastná

Škola
Dostala jsem možnost napsat něco o škole a dlouho jsem přemýšlela o tom, jaké pro Vás vybrat téma. Nakonec 
jsem se rozhodla přiblížit všem život naší školy tak, jak to u nás funguje.

Základní škola Děhylov je školou málotřídní - do školního roku 2009/2010 již mnoho let školou trojtřídní, od 
školního roku 2010/2011 školou čtyřtřídní. Vyučujeme na dvou školních budovách – ve školní budově v Děhylově 
(výuka 1. a 2. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 3., 4. a 5. ročníku).
Po vyučování je vždy zajištěn doprovod při přejíždění žáků z Děhylova do Dobroslavic a zpět! Rodiče se nemusí 
obávat o své děti, ani zajišťovat vyzvedávání přímo ve škole mimo bydliště.
Ve školní budově Děhylov jsou dvě učebny, školní družina a tělocvična. Výdejna stravy se nachází v prostorách 
Obecního úřadu Děhylov, kam žáci docházejí. Ve školní budově Dobroslavice jsou dvě učebny, tělocvična, výdejna 
stravy a učebna pro výuku hry na hudební nástroje (pobočka Základní umělecké školy Háj ve Slezsku). V obou 
školních budovách jsou učebny světlé, prostorné, vybavené výškově stavitelným nábytkem a audiovizuální tech-
nikou (interaktivní tabule). Obě školní budovy mají školní zahradu.
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola, která nás všechny baví“.
Od 3. ročníku se žáci vyučují anglickému jazyku, v předchozích ročnících mají možnost navštěvovat zájmový útvar 
Angličtina pro nejmenší.
Ve 4. a 5. ročníku probíhá výuka předmětu Informatika.

vystoupení ke Dni seniorů

    I staré čínské přísloví praví : „ Ať už bylo otcem ne-
moci cokoli, její matkou byla špatná strava …“ Z těchto 
důvodů jsme v častém kontaktu s naší školní jídelnou 
a snažíme se dětem nabízet stravu rozmanitou, vyvá-
ženou a plnohodnotnou.
   Neméně důležitou potřebou člověka a hlavně dětí 
je pohyb, k němuž je člověk předurčen a který by měl 
být v dětství obzvlášť intenzivní. Pohyb děti pozitivně 
stimuluje, působí příznivě na růst, podporuje rozvoj 
všech orgánů a dítě otužuje. Náš vzdělávací program 
nabízí dětem dostatek všestranných pohybových akti-
vit, které předcházejí nadměrné hmotnosti, cvičí po-
zornost a soustředěnost. Děti mají v MŠ každodenní 
rozcvičku, cvičí na nářadí, pohyb se uskutečňuje při 
pobytu venku, na tématických vycházkách. S dětmi 
rovněž jezdíme do kurzu plavání a také u nás uskuteč-
ňujeme hudebně pohybový kroužek. 
Tělesná pohoda je však neoddělitelná od pohody du-
ševní a sociální.
   K uspokojení vnitřní pohody děti potřebují dostatek 
kvalitních vnějších podnětů, což znamená, že dítě se 
nebude nudit, ale nesmí být ani přetěžováno. Děti také 
potřebují určitou stálost, řád a smysl v podnětech, kte-
ré pak umožňují potřebu učení. Prvotní citové a soci-
ální vztahy přinášejí dětem pocit jistoty a důležitá je i 
potřeba identity pro vědomí vlastního „ Já „

      Pro realizaci našeho směřování máme vypracovaný 
školní vzdělávací program se stanovanými cíli, záměry 
a metodami, kterými je naše koncepce uskutečňová-
na. Podrobněji je pak zpracován třídní program s kon-
krétní vzdělávací nabídkou, vycházející z přirozených 
potřeb a zájmů dětí.
   Děti, které z naší mateřské školy odcházejí, dosahují 
v ZŠ velmi dobrých výsledků a právě duševní i těles-
ná pohoda prvňáčků je jedním z významných kritérií 
podpory zdraví. 
   A co nás ještě do konce roku čeká? Především spo-
lečné akce s rodiči. Např. pracovní dílnička s názvem 
Podzimní tvoření, ve které budou pracovat děti společ-
ně s rodiči pod vedením učitelek, dále se zúčastníme 
hudební soutěže, uvítáme také Mikuláše s nadílkou, 
navštíví nás divadlo Beruška a také se uskuteční Vá-
noční akademie s programem dětí.
   A po novém roce? Opět pokračujeme dál v naší 
činnosti.

Jménem všech zaměstnanců mateřské školy Vám přeji 
poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!       

   Kristina Vaculíková  
       ředitelka Mateřské školy Dobroslavice 

Dne 19.11.2015 se děti z Mateř-
ské školy Dobroslavice a Děhylov 
zúčastnily 
dětské pěvecké soutěže „ Hlučín-
ský slavíček“, kterou každý rok 
pořádá Dům dětí a mládeže v 
Hlučíně.
V kategorii dětí předškolního věku 
udělila porota tři první místa, 
z nichž dvě získaly naše děti.
Anežka Adamíková z Dobroslavic 
a Ondřej Zapletal z Děhylova. 
Vítězům blahopřejeme.                                       
   

Kristina Vaculíková

Hlučínský slavíček



Po celý školní rok pořádáme spoustu akcí a zapojujeme se do různých aktivit:

- drakiáda na podzim
-  vystoupení na Dni seniorů v obou obcích
-  Halloween s maskami
- příprava výrobků a jejich prodej na vánočním jarmarku
- Mikulášské dílničky spojené se Dnem otevřených dveří pro předškoláky z Děhylo-
va, Dobroslavic, Ostravy – Plesné, Ostravy – Martinova + nadílka 
- tradiční spaní ve škole 3. Ročníku
- vánoční stromeček pro zvířátka v lese 
- každoroční vystoupení ke Dni matek 
- plavecký výcvik ve všech ročnících 
- kurz dopravní výchovy
- divadelní představení v Ostravě, Opavě, Hlučíně 
- dvakrát do roka školní časopis Školáček 
- sběr kaštanů, žaludů a víček z PET lahví 
- soutěže výtvarné, pěvecké, recitační a sportovní 

- besedy, exkurze, výstavy 
- návštěva Městské knihovny v Hlučíně 
- školní výlet 
- preventivní programy Zdravé zuby, Dny bezpečného internetu 
- zapojení do projektů: Ovoce do škol, Školní mléko, EU Peníze do škol, Les ve 
škole, Zelená škola, M. R. K. E. V., Rodiče vítáni
- spolupráce s místními organizacemi: Hasiči, Dobroženy, Myslivecký spolek 
Děhylov,…
- fotografování s profesionální fotografkou
-  již 3. rokem nabízíme přímo ve škole logopedický kroužek, o který je veliký 
zájem
Neustále se snažíme do již tradičních a zavedených aktivit přidávat i něco nového, 
popřípadě obměňovat tak, aby byly pestré a pro děti atraktivní. Doufám, že se 
nám to daří a budeme v tom i nadále pokračovat.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2016. 

                              Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy

plavání první školní den

Spolkový život - klub seniorů
Všichni senioři se nenudí

Klub seniorů v Dobroslavicích byl založen před 11 lety.
Nyní má náš klub 30 členů. Scházíme se vždy ve čtvrtek, 1x za 14 dní v klubovně KD 
kromě prázdnin. V letošním roce jsme zatím měli 14 schůzek. Při našich setkáních 
si při kávě nebo čaji povídáme o akcích, které se u nás konají. Zasmějeme se rádi u 
vtipů, kterými nás baví náš nejstarší člen pan Zdeněk Klapetek. Paní Věra Prášková 
nám přednáší své literární výtvory. Vyměňujeme si recepty a také se dovídáme 
zážitky z cest a pobytů našich seniorů. Také společně oslavujeme kulaté narozeniny.

Na programu schůzek jsme měli také tyto akce:

● 19. 3. – přednáška a beseda se zástupci PČR a MP Hlučín o bezpečnosti seniorů
●  9. 4. – nás navštívil pan ing. Miroslav Hrdina z Plesné a seznámil nás se svým 
putováním na kole po Novém Zélandu.

● duben – některé seniorky napekly koláče na oslavy 70. výročí osvobození obce. 
● 26. 5. – jsme připravili zájezd (nejen pro členy klubu) do přečerpávací elektrárny 
Dlouhé stráně a kaple V Lipkách v Bruntále. Tentokrát nám ale nepřálo počasí.
● 4. 6. – jsme si tradičně připravili pohoštění s vaječinou.
● 15. 10. – se 7 členů zúčastnilo akce Kluby klubům v KD Hlučín, kterou každoročně 
pořádá Hlučín pro kluby seniorů.
● 17. 10. - uspořádala obec ke dni seniorů akci u nás v KD
● 5. 11. – se někteří z nás vydali na výlet do Ostravy, kde jsme navštívili 

Hasičské muzeum a Mlejn, kde je galerie a muzeum ostravských mlýnů.
Na 28. 12. Ještě připravujeme společné zakončení roku. Tam si zahrajeme, zazpí-
váme i zatančíme.
  
Vážení senioři, rádi přivítáme mezi námi i další členy. Můžete se přihlásit u paní 
Marie Blažkové.

Za všechny členy klubu děkuji za veškerou podporu a pomoc, kterou nám poskytuje 
naše obec.

                 Marie Blažková



první školní den

Kulturní, společenské a sportovní dění

Pochod kolem Dobroslavic
Tělovýchovná jednota SOKOL DOBROSLAVICE pořádala 20.9.2015 „16. ročník 
Pochodu kolem Dobroslavic“. Letos nám přálo štěstí snad ve všem. Ideální 
počasí přivítalo 38 účastníků pochodu. Zpestřením trasy byly zastávky u tabulí 
naučné procházky. Tradiční svačinková přestávka ve skále u Jilešovic byla 
doplněna o krátký, ale zasvěcený výklad pana Karla Struhaly o historii těžby 
kamene a zajímavých nerostech v této lokalitě. Na kopci nad Jilešovicemi, kde 
se zastavujeme kvůli krásným výhledům, jsme zastihli Jirku Halfara s modelem 
dálkově řízeného větroně. Létal mu krásně a tak jsme měli další neplánované 
zpestření. Závěr byl u kuželny již tradičním opékáním buřtů. Osmi kilometrová 
trasa nás příjemně unavila, ale stálo to za to. Už se těšíme na další ročník a 

těšíme se také na Tebe! 

            Za tělovýchovnou jednotu SOKOL DOBROSLAVICE

Memoriál pana Solicha
Dne 29. 9.2015 se uskutečnil na místním tenisovém hřišti 5. ročník Memoriálu pana Solicha, 
kterého se zúčastnilo deset hráčů. Vytvořené dvojice hrály  čtyřhru. Po urputných bojích
vyhrála dvojice Marcel Grygar a Martin Knopp.                 Za sportovní komisi Martin Třečák

Cyklistický výlet
Dne 11.10.2015 
pořádala sportov-
ní komise obce 
druhý cyklistický 
výlet. 
Díky nepřízni 
počasí (první 
cyklovýlet byla 
veliká vedra, dru-
hý, velká zima)
se zúčastnilo 
pouze 7 odváž-
livců, kteří 36 ki-
lometrovou trasu 
absolvovali.
  
Za sportovní 
komisi 
Martin Třečák

      Kuželkářský oddíl
1. TJ Spartak Přerov B

2. TJ Opava B

3. KK Minerva Opava

4. TJ Odry

5. SKK Jeseník

6. SKK Ostrava

7. TJ Sokol Michálkovice

8. TJ Sokol Dobroslavice

9. TJ Krnov

10. TJ Kovohutě Břidličná

11. TJ Horní Benešov B

12. KK Lipník nad Bečvou

Kuželkářský oddíl TJ SOKOL - Severomoravská divize



Fotbal
G1D – MINI (starší přípravka) – jarní část sezóny 2014/2015

Po podzimní docela vydařené části sezóny 2014/2015, kdy jsme zimní přestávku 
přečkali na šestém místě tabulky, se nám ani v jarní části nedařilo nejhůře. Z cel-
kových sedmi odehraných zápasů se nám podařilo získat za dvě výhry dalších šest 
bodů. Bohužel jsme však díky rovnosti bodů na konci sezóny nakonec klesli v tabulce 
díky špatným vzájemným zápasům s mužstvy Píště a Baníku Ostrava „C“ o jednu 
příčku níže – na sedmé místo.

Hať  - Dobroslavice 18.4. 14:30 so 10 : 5

Dobroslavice  - Píšť 24.4. 14:00 so  0 : 2

Šilheřovice  - Dobroslavice 2.5. 14:30 so 2 : 4

Kozmice  - Dobroslavice 9.5. 14:30 so 6 : 1

Dobroslavice  - Baník Ostrava „C“ 16.5. 15:00 so 0 : 13

Dobroslavice  - Hlučín „A“ 23.5. 15:00 so 5 : 4

Dobroslavice  - Darkovičky 30.5. 15:00 so 5 : 9

Hať  - Dobroslavice 18.4. 14:30 so 10 : 5

G1D - MINI (starší přípravka) 1+5-region - HEMAX PALETY                 jaro 2014/2015

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Kozmice 14 11 2 1 91 : 41 35 14

2. Hlučín “A“ 14 10 1 3 132 : 55 31 10

3. Darkovičky 14 9 2 3 118 : 63 29 8

4. Hať 14 9 0 5 132 : 94 27 6

5. Píšť 14 4 1 9 60 : 112 13 -8

6. Baník Ostrava „C“ 14 4 1 9 124 : 120 13 -8

7. Dobroslavice 14 4 1 9 56 : 95 13 -8

8. Šilheřovice 14 1 0 13 39 : 172 3 -18

Po skončení jarní části sezóny jsme v letní přestávce uspořádali dne 20.6.2015 dru-
hý ročník turnaje za účasti mužstev Darkoviček a Píště, ve kterém jsme se umístili 
na druhém místě.

E2A - Soutěž st. žáci 1+7 sk.A - SPORT FOTBAL

S ohledem na věkové kategorie hráčů základního kádru, kteří by již v podzimní 
části nové sezóny nemohli v rámci skupiny „starší přípravka“ nastoupit, bylo v prů-
běhu letních prázdnin přijato rozhodnutí přihlásit se do soutěže starších žáků 1+7.
Přechod do „vyšší“ soutěže byl markantně znát již od prvních zápasů. Podzimní 
část sezóny 2015/2016 jsme zahájili prvním zápasem 5.9.2015 s mužstvem Bohu-
slavic vysokou prohrou, stejně jako druhý zápas s mužstvem Píště a třetí zápas s 
mužstvem Šilheřovic. Byla znát rozdílná úroveň technických i taktických dovedností 
mužstev v obou soutěžích. Větší hrací plocha hřiště spolu s větším počtem hrajících 
hráčů kladla daleko větší nároky na fyzickou kondici, pohyb, orientaci a koordinaci 
jednotlivých hráčů v poli, což bylo (spolu s vyšším věkovým průměrem u našich 
soupeřů) jedním z hlavních důvodů nevydařeného vstupu do nové sezóny. Proto se 

nakonec nelze moc divit konečnému velice nelichotivému celkovému skóre 3:111. 

Bohuslavice  - Dobroslavice 5.9. 14:30 SO 16 : 0

Dobroslavice  - Píšť 12.9. 13:30 SO 1 : 14

Šilheřovice  - Dobroslavice 19.9. 16:00 SO 19: 0

Dobroslavice  - Štěpánkovice 26.9. 13:30 SO 1 : 10

Chuchelná  - Dobroslavice 4.10. 10:00 NE 11 : 0

Dobroslavice  - Háj ve Slezsku 10.10. 12:30 SO 1 : 20

Darkovice  - Dobroslavice 17.10. 13:00 SO 8 : 0

Dobroslavice  - Bolatice 24.10. 11:30 SO 0 : 13

  E2A - Soutěž st. žáci 1+7 sk.A - SPORT FOTBAL                            podzim 2015/2016

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Bolatice 8 7 0 1 52 : 12 21

2. Háj ve Slezsku 8 6 1 1 40 : 9 19

3. Píšť 8 5 0 3 35 : 11 15

4. Bohuslavice 8 5 0 3 36 : 14 14

5. Chuchelná 8 3 2 3 21 : 16 11

6. Šilheřovice 7 3 1 3 44 : 15 10

7. Štěpánkovice 7 3 0 4 22 : 19 9

8. Darkovice 8 1 0 7 17 : 63 3

9. Dobroslavice 8 0 0 8 3 : 111 0

Tímto směrem by se také dále měla ubírat práce s jednotlivými hráči, a proto byla 
opět zahájena jarní část přípravy již v listopadu 2015 každý pátek v tělocvičně v 
Plesné. Pro jarní část sezóny se chceme zaměřit zejména na zlepšení individuálních 
technických dovedností jednotlivých hráčů a kolektivního pojetí hry a snažit se v jar-
ní části sezóny zlepšit celkový herní projev a dosáhnout alespoň jednoho vítězství.

Fotbal muži



Ohlédnutí za Dnem seniorů

 

    - Vánoční výstava
 4. - 6. 12.  
 Kulturní dům

    - Dámský krejčí - představení  
 Dodivadla
 12.12. v 18:00
 Kulturní dům

Kulturní, sportovní a společenské akce v Dobroslavicích - 2015
    

    - Vánoční pingpongový turnaj

    - Živý betlém
 22.12.
 před kaplí

Prosinec
    - Vánoční běh o kapra
 20.12. v 16:30
 před obecním úřadem
    
    - Vánoční koulení

Dobroslavické oko

Vyhlašujeme další ročník fotografické 
soutěže Dobroslavické oko, bližší in-
formace budou vyvěšeny na obecním 

webu. Uzávěrka bude 31.10. 2016



Vývoz popelnic Dobroslavice - přelom roku (poslední a první týden jsou liché...)
51.týden - 18.12. - řádný svoz                                     1.týden - 8.1. - svoz o jeden týden dříve
53.týden - 2.1. - řádný svoz                                        3.týden - 21.1. - řádný svoz



Hodně zdraví a životní pohody přejeme jubi-
lantům, kteří oslaví v nejbližším období své 

narozeniny.

Okénko paní Věry Práškové

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

Spolkový život
Společenská rubrika

Knihovna v Dobroslavicích

Blahopřání

ŘÍJEN
pan Ing. Antonín Šťáva
paní Hedvika Kopecká

pan Mojmír Šmuk
LISTOPAD

paní Anežka Šimíková
PROSINEC

paní Božena Hanáková

Recept babičky Růženky

Oslava

Budu měč narozky, tuž furt uvažuju co na ten stul nafo-
lovač. Přešla sem všecky speciality eš sem to zapichla u 
kobzoloveho šalatu a řizku. To je ono, tym něuražim a vše-
ci se možu nabuchač do prasknuči. Šalat sem urobila děň 
předem a na zítra mi zbudu enem ty řizky. Hnedkaj z rana 
sem ich usmažila a rubla do truby. Němohla sem uvěřič že, 
se mi tak daří. Idu pro šalat, by něbyl tak žimny, tuž ho 
něcham už v kuchyni. Vezmu misu, zrazu coši křuplo a v 
pazurach mi zustalo enem ucho. Ja stala v kobzolovym ša-
latu. Chvilu sem uvažovala eli tam tak nězustanu, jak sem 
to tak fajně naservírovala. Všeci by pošedali kolem, řizek 
do pazury a ja by sem nemusela umyvač tolik čepani. Tuž 
pozírala sem co se dalo a pro jistotu sem ešče honem uva-
řila kobzole. V poledňo sem to nanošila na stul eš se každy 
posluži sam. Všimla sem se, že coši něni v rychtou, bo se 
všeci divali jeden na druhého. Tuž im pravim, na co gizdi, 
nějedě vam to? Jeden vnuk pravi babino maš sul? No mam 
hnedkaj či přinesu. To němušiš, enem nam poviz, čemu si 
ty řizky pocukrovala jak maš sul. Zkušam hnedkaj jeden, 
hrome su sladke, nědalo se to zřač. Nakoněc sem to vyře-
šila. Uvařila sem klobasky s tym šalatem byly na jedničku. 
Tuž to byl enem obid, a kaj je do večera.

Perníčky babičky Růženky

800g Hladká mouka pšeničná (celozrnná nebo špaldová)
180g Cukr moučka (třtinový)
120g Tuk (máslo, hera)
4ks Vejce
4 lžíce medu (tekutý)
1 lžička mleté skořice
2 lžičky pernikového koření
2 lžičky jedlé sody

Vše zpracujeme. Zabalíme do igelitu a necháme přes noc odpočinout na 
chladném místě. Vyvalujeme plát cca 0,5cm plát a vykrajujeme tvary pod-
le libosti. Ukládáme na plech s pečícím papírem a pečeme v předehřáté 
troubě při teplotě 165 - 170 stupňů Celsia cca 7-8 minut do světlehnedé 
bravy. Perníčky zdobíme podle libosti nebo je můžeme slepit marmeládou, 
kterou máte rádi a ozdobit různými polevami. Perníčky není třeba nechá-
vat uležet, jsou po upečení mekké a můžeme je okamžitě konzumovat. 
Skladujeme je v uzavřené dóze nebo v uzavřené plastové krabičce kde na 
dno dáme papírové ubrousky.

Od ledna 2016 bude v obci zahájen provoz veřejné knihovny, která bude umís-
těna v kapli a otevřena každý pátek od 15:00 do 18:00 hodin. V obsluze čtenářů 
se zde budou střídat tři dobrovolníci, a to paní Alena Ridlová, Božena Kusýnová 
a Bohumila Kijová. Za jejich vstřícnost a ochotu jim chci velice poděkovat.

Knihovní fond bude obsahovat výhradně nově zakoupené a atraktivní knižní 
tituly, jejichž pravidelný dovoz do obce a zpracování, včetně veškeré metodiky a 
tiskopisů zajistí Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Stane se tak díky zapojení do 
celostátního grantového programu podporovaného Ministerstvem kultury (MK) 
ČR, který zajišťuje tzv. regionální funkce knihoven. Zatím je předpokládaná 
velikost knihovního fondu cca 300 svazků. Zřizovatelem dobroslavické veřejné 
knihovny bude obec, registrována bude u MK ČR. 

V nabídce služeb veřejné knihovny bude nejen beletrie a naučná literatura pro 
děti i dospělé, ale také bezplatný veřejný přístup k internetu, který v obci dosud 
chybí a také například možnost tisku na tiskárně. Roční registrační poplatek 
pro seniory a děti je symbolických 20,- Kč, pro dospělé zájemce pak 50,-, stačí 
předložit občanský průkaz a poskytnout písemný souhlas rodiče v případě dětí. 
Výpůjční doba je 2 měsíce, maximální počet výpůjček při jedné návštěvě je 10. 
Kompletní ceník služeb a poplatků bude vystaven na webu obce.

Cílem této aktivity je jednak vyzkoušet, zda a jaký bude v obci zájem o půjčová-
ní nových knih ze strany občanů, čímž chci navázat na existenci veřejné knihov-
ny v obci před rokem 1989, která fungovala dobře a byla otevřena rovněž v 
pátky. Nyní jde o model, který funguje na principu kombinace dobrovolnictví 
a grantových prostředků, a je tudíž minimálně zatěžující pro obecní rozpočet. 
Druhotně jde o poskytnutí sice nevelkého, ale přesto komunitního prostoru pro 
občany, který má svůj jistý potenciál, jenž lze dále rozvíjet. Zatím ve spolupráci 
s místním Klubem seniorů, výhledově i skrze další zájmové a další skupiny.

             Irena Šťastná



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

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 29.února 2016 

Nevyžádané příspěvky se nevracejí

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.

Informace pro občany

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 

Úřední hodiny : Pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 
                           Středa 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

SLOVO NA ZÁVĚR 

„

KOMIKSKomiks

Slovo na závěr

        Výtvarná dílna MŠ Dobroslavice - zimní pozdrav Robina Vjačky

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

Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, 
že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.

- Václav Havel

Redakce občasníku vám přeje 
Šťastné a veselé Vánoce a

šťastný nový rok

Advent v Dobroslavicích 2014 - Zuzana Taláčková

Trocha historie
.. co se psalo o Dobroslavicích v Opavském Týdeníku roku 1886 v rubrice Dopisy: 

Z Dobroslavic 14. prosince - Advent není masopust 

Dobroslavice jsou malou obcí v okr.Klimkovickém, nicméně se vždy za většími sousedícími 
obcemi držely. Za dávnějších časů začala se obec naše utěšeně k předu se bráti, netrvalo 
to však dlouho.Nyní se to opět u nás začíná hýbati, bohužel není však ruch ten tak utěšený 
a prospěšný, jako za onoho času. Nevím jak to pojmenovat, snad křiklavý spolek ochotnic-
ký, neboť často bez pozvání a vyhlášek pořádá nám divadelní (7) představení. 

Tak dáváno takové představení v neděli 12.t.m.o l1.hod v noci na ulici. Obecenstvo sbíhalo 
se v podvlíkačkách a spodnicích. Škoda, že bylo tak slabé osvětlení, kdyby nebylo slyšeti 
řev hrozný a rány, které dopadaly jako na vrata u stodoly, nebylo by obecenstvo mělo 
velkého požitku. Divadlo trvalo přes půl hodiny, mnohý řekne, že bylo krátké, uváží li však 
pozdní dobu noční a že se hrálo bez vstupného, tedy námitky své odvolá. Jak živě a s 
citem účinkující hráli, bylo viděti teprve ráno. Jeviště vyhlíželo jak bojiště, plot povalený 
a roztržený a země krví zbrocena. Nyní teprve jsme na to kápli, jaký kus se dává. Byla to 
zkouška k znamenité činohře od ředitele Svobody spáchané“ Ondráš a Juráš“. O ušlechtilá 
konino, jen tak zdárně pokračuj, máme z tebe radost nesmírnou . 

.. slovo od slova přepsal a tímto tradice divadla v Dobroslavicích stvrdil. 
                Osmančík Jiří 

 


