DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
končí zima a všichni se určitě těšíte na jarní období,
na slunce, teplo, zeleň. I přesto, že byla zimní sezóna,
tak v naší obci probíhala rekonstrukce kanalizační sítě
a výstavba čističky odpadních vod, což je největší
investiční akce SmVaKu na severní Moravě ve výši
přes 90 milionů korun. Nyní se dokončuje
rekonstrukce kanalizační sítě, poté (předběžně
v květnu) se budou opravovat místní komunikace, na
kterých byly prováděny výkopy. Tyto práce jsou spo‐
jené s převozem materiálů, s prašností, s nečistotami
na komunikacích, s omezeným provozem. Prosíme
Vás všechny tedy o shovívavost a trpělivost, odměnou
nám bude vyčištěná odpadní voda a tím pádem menší
zátěž pro místní životní prostředí. Pokud budete mít
nějaké připomínky k průběhu stavby, můžete
kontaktovat stavbyvedoucího firmy Staspo pana
Holušu, tel. 739 081 764.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotaci
PORV – DT 6 „Podpora obnovy sportovní
infrastruktury“. Týká se to výstavby víceúčelových
hřišť, které musí být v areálu ZŠ a musí sloužit pro
výuku tělesné výchovy. Zastupitelstvo obce schválilo
podání žádosti o tuto dotaci. Bohužel mezi
podmínkami dotace je bod, kdy o dotaci může žádat
pouze zřizovatel ZŠ, ale také tento zřizovatel musí být
majitelem školy a pozemku, na kterém se
počítá s výstavbou hřiště. Tímto jsou diskriminované
malé obce, které pro záchranu místního školství
sloučilo pracoviště, tzn. zřizovatelem ZŠ je jedna
obec, ale vlastníkem budovy školy a pozemku je druhá
obec.
Konkrétním příkladem je obec Dobroslavice.
Dobroslavice jsou vlastníkem budovy ZŠ a školního
pozemku, ale zřizovatelem této ZŠ je sousední obec
Děhylov. Tím pádem zřizovatel ZŠ obec Děhylov
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nemůže žádat o tuto dotaci, protože není vlastníkem
pozemku a budovy školy a majitel budovy školy a
pozemku obec Dobroslavice nemůže žádat o dotaci,
protože není zřizovatelem ZŠ. Proto byl zaslán podnět
ministryni MMR a senátorovi Mgr. Herbertu
Paverovi, aby se tento fakt zohlednil při vyhlašování
další výzvy týkající se podpory výstavby víceúčelových
hřišť v areálu ZŠ. Tento problém se týká malých obcí,
které by určitě podporu na výstavbu hřiště pro výuku
tělesné výuky nejvíce potřebovaly.
V dubnu bude v naší obci probíhat velké cvičení
Červeného kříže pod vedením Ing. Miroslava
Osmančíka a Ing. Radka Osmančíka (viz text dále).
Do této akce budou zapojeni i dobroslavičtí hasiči.
Velice si cením toho, že budeme svědky spolupráce
složek, které se podílejí na řešení krizových situací.
Také Vy se můžete zapojit a zkusit si roli
dobrovolníků - figurantů.
Dobroslavice se po delší odmlce opět zařadily mezi
obce soutěžící ve vesnické olympiádě. Pokud budete
mít zájem reprezentovat obec v některé disciplíně,
neváhejte kontaktovat sportovní komisi pod vedením
Mgr. Pavlíny Pěknicové. Budeme také rádi, když
přijdete soutěžící povzbuzovat.
V březnu se začne stavět dětská lanová pyramida
v blízkosti fotbalového hřiště. Pyramida bude pro děti
dostupná předběžně v dubnu, proto Vás a Vaše děti
zveme na vyzkoušení nového herního prvku.
Všechny informace jsou občanům zasílány novou
službou mobilního rozhlasu. Pokud ještě nemáte
aktivovanou tuto službu, můžete kontaktovat paní
referentku Jarmilu Holušovou, která Vás zaregistruje
do systému.
Přeji Vám hodně radosti ze sluníčka a jarních dní
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Dění v obci
Bludný balvan

Plán prací na ČOV

Při opravách kanalizace na ulici Osvobození se přibližně 80 m
pod školou našel poměrně velký bludný balvan, přivlečený k nám
pevninským ledovcem pravděpodobně při poslední době ledové až
z daleké Skandinávie. V obci bylo těchto balvanů nalezeno už
několik a podle ústních zpráv údajně i 2 - 3 m velkých. Zda je to
pravda nevíme, neboť o jejich existenci nejsou jiné informace než
ústní a ke všem je vázán dovětek "Byly velké a tak jsme je nechali
v zemi." Víme ale jistě, že bludný balvan o přibližném objemu 1,6
m3 a váze 2 - 3 t je první takové velikosti, který se v obci podařilo
vyzvednout ze země na povrch a přidat jej k několika dalším
uloženým na "kruhu" v parku. Je třeba připomenout, že bludné
balvany této velikosti jsou již hodně vzácné a většinou jsou
umísťovány na významných místech nebo jsou převezeny do
muzejních expozic. Nejbližší taková expozice je v obci Velká Kraš
na Javornicku s asi 70 bludnými balvany. A připravuje se také
podobná expozice ve skanzenu v Bolaticích, jehož součástí je
i "Muzeum souvků" (souvky = horniny a minerály dovlečené
ledovcem). Však tamní muzeum o "náš" bludný balvan také ihned
projevilo zájem.
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Krátká doba od nálezu zatím neumožnila jeho důkladnější
prozkoumání. Povrch balvanu silně znečištěný blátem a poškozený
transportem zatím neumožnil přesnější určení horninového typu a
následně na základě mineralogického složení horniny určit co
nejpřesněji místo původu. V příštích dnech bude kámen vyčištěn,
dojde k obnažení jeho struktury a upřesnění jeho zařazení. Zatím
se jeví, že se jedná o granit až porfyrický granit, původem z oblasti
jižního až středního Švédska.
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Zájem o tento bludný balvan jak ze strany organizací, tak ze
strany soukromých osob vyžadoval rychlost konání. Velkou zásluhu
na ponechání balvanu v obci, má paní starostka, která využila
přítomnosti těžké techniky na stavbě čističky, a nechala balvan
převézt na kruh naproti obchodu. Tam si jej můžete prohlédnout a
porovnat s ostatními bludnými balvany nalezenými v naší
obci dříve. Z lidského pohledu se může zdát až
neuvěřitelné, jak k nám masa ledu tento balvan dovlekla,
jaké přírodní síly zde pracovaly a kolik to muselo zabrat
času. Také voda z tajících ledovců výrazně ovlivňovala
tvar a členitost naší krajiny.
Berme toto všechno jako připomínku toho, že příroda
tady byla dříve než my, a její schopnosti jsou větší, než si
často myslíme. Važme si jí a važme si všeho, co nám tady
zanechává.
A co na závěr. Apel na nás všechny. Všímejme si
takových zajímavostí, upozorňujme na ně, aby je bylo
možné zachovat v obci a nedovolit jejich "zmizení" na
zahradách rekreačních chalup, chat apod. Projdete-li se
kolem kruhu, jistě si uvědomíte, že ještě dva až tři bludné
balvany by se tam hodily :).
Karel Struhala

www.dobroslavice.cz
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• Dokončení stoky v ulici Na výsluní
• Provádění dom. přípojek na ulici Osvobození
• Propoj P1 v křižovatce Osvobození – Pod
Školou

03/18
• Provádění dom. přípojek na ulici Osvobození
• Provádění dom. přípojek na ulici Na Výsluní
• Propoj P2 v křižovatce ulic Osvobození – Pod
Kovárnou
• Provádění výtlaku v zeleném pásu podél
komunikace Na Nové (mezi ulicemi
Přerovská – Na výsluní)

04/18
• Provedení suchovodu na ulici Záuličí
• Stoka D-1 na ulici na Výsluní
• Stoka na ulici Záuličí
• Přípojky na ulici Záuličí
• Zahájeny práce na obnově komunikací

06/18
• Výtlak v zeleném pásu od křižovatky Na
Výsluní – U Břízek do ulice Chatová
• E-1 v zahradách na konci ulice Přerovská
• Výstavba odlehčovací komory OK3 na Ulici
Osvobození vedle vyústění potoka
• Pokračování obnovy komunikací

Komise životního prostředí
Už se blíží
Také už ho cítíte? Jaro! Nebo už jste dokonce s činnostmi
na jaro typickými začali? Už jste na zahradě pohrabali,
zapojili rotavátor a prokypřili zeminu? Už jste se vrhli na
kompost a pohnojili, založili nový záhon?
O kompostech jsem psala již před rokem, ale jen
v krátkosti. Nyní bych ráda pár věcí zopakovala, upřesnila.
O to více, že jste o kompostéry získané přes dotaci a
prostřednictvím naší obce měli tak velký zájem. I přesto, že
nepěstujete zeleninu a vašim „jediným“ biologickým
odpadem v domácnosti je tráva, listí a plevel z údržby
okrasných záhonů, je, řekla bych až morální povinností
vracet zemi to, co jí patří. Je to materiál, který po
zpracování na kompostu představuje cenné organické
hnojivo. Je třeba ho vracet do půdy, aby nedocházelo k její
degradaci.

Založení nového kompostu
Vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat
organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních
bakterií, hub, červů, žížal atd.). Vlhkost materiálu je dobré
udržovat asi 50%. To neznamená, že je třeba kolem
kompostu
běhat s vlhkom
ěrem, ale je
dobré vědět, že
např.dobře
usušené
seno
má vlhkost asi
20 %, zatímco
hromada
slupek
od
brambor
asi
80 %. Takže
když to smícháte – bude to padesát. Vlhkost stačí
kontrolovat laicky, kompostovaný materiál by měl být na
dotek vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“. Je třeba
umožnit přiměřený přístup kyslíku a hrubší suroviny je
před kompostováním vhodné podrtit na malé části. Pro
urychlení procesu kompostování je dobré přidat malé
množství hotového kompostu.
Proces rozkladu probíhá v kompostu postupně.
Organické látky nejdříve napadají půdní bakterie a při
jejich činnosti se začne zvyšovat teplota až na 50 °C. Tato
teplota je příznivá pro množení takzvaných termofilních
bakterií, které dále zvyšují teplotu až na 70 °C. Při tomto
takzvaném horkém kvašení rychle dochází k rozkladu
organických látek a zároveň vznikají příznivé podmínky
pro činnost hub. Houby pokračují v rozkladu organických
látek, pokud jich je ještě dostatek. Jejich význam je i v tom,

že vlákna podhoubí zachycují čpavek, který by unikal do
vzduchu a tak vlastně kompost obohacují o dusík. Kromě
toho mají příznivý vliv
na
vytvoření
drobtovité
struktury
kompostu.
Teplota
začíná postupně klesat
a kompost získává
hnědou
barvu
a
zemitou
strukturu.
Ihned poté, co kompost
zchladne, osídlují ho drobní živočichové – svinky, hlístice,
stonožky, chvostoskoci, žížaly a spousta jiných živočichů,
kteří se živí právě půdními bakteriemi a opět se podílí na
rozkladu organických látek. Ve třetí fázi kompostování,
obecně je to 6 – 12 měsíců od založení kompostu, má zralý
kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě.

Rozdíly kompostování ve volném kompostu a
v kompostéru
Kompost:

Kompostér:
+
postavíte ho kamkoliv na
+ produkuje kvalitnější hno‐
zahradu
jivo
+
jednoduché odebírání přes
+ pro udržení správného
procesu stačí kompost pro‐ spodní dvířka
+ má víko – tlející směs není
házet
vidět, tolik cítit
- nemá víko - kompost je
- hnojivo není tak kvalitní
vidět a hlavně cítit
- pro proházení hnojiva
- potřebuje vhodné místonutno vše vysypat
bez přímého slunce, v zá‐
větří
- pro použití hnojiva nutno
konstrukci rozebrat

PS: Krásné jaro Vám přeji.
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Zdroje a zajímavé odkazy:
enviweb.cz
ekozahrady.cz
ekokom.cz
www.veronica.cz/co-s-organickym-odpadem-zalozte-sikompost
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Kulturní a společenské dění
Vánoční strom

Vítání občánků

Po sněhu už není ani
památky a jaro nám pomalu
klepe na dveře. Byť s velkým
odstupem, tak mám milou
povinnost se vrátit k jedné
z
nejkrásnějších
a
nejpříjemnějších
chvil
loňského roku, kdy se
rozsvěcoval vánoční strom
v Dobroslavicích a začal
advent. Děti se těšily na
Vánoce a dospělí se snažili
všechno dohnat, aby si
v období svátků odpočali. Celá akce se mimořádně
vydařila a věřím, že všichni se krásně naladili na klid a
pohodu za doprovodu krásného hlasu Janičky Jenčové,
které patří velký dík. Velká
účast je pro nás velmi potěšující
a zároveň zavazující do dalších
let.
Připravuje
rozšíření
programu a určitě se máte na
co těšit. Nedávno na mne
někde vyskočilo, že za 300 dnů
budou Vánoce. Teď už je to
o nějaký den méně, tak brzy na
viděnou u vánočního punče.

Jak je již tradicí
v naší obci, tak jsme
10. března 2019 na
akci
„Vítání
občánků“
přivítali
nově narozené děti
v zasedací místnosti
Obecního úřadu.
Jedná se o tyto děti
narozené v roce
2018:
• Sebastian Horák
• Matyáš Sedláček
• Amálie Maršálková
• Anežka Šebestová
• Zora Klapetková
• Kryštof Osmančík
• Matyáš Vyměta
Děti byly zapsány do
Pamětní knihy a paní starostka je přijala do svazku obce.
Přejeme jim šťastný a krásný domov v naší obci.

Rostislav Moric
Spolek Dobro-vize

Kroužek malých turistů v zimě
Když nejsou ideální podmínky pro pobyt venku, děti z Kroužku
malých turistů, který funguje v obci už pátým rokem, mají jiné
aktivity. V lednu nás navštívil Ladislav Holba, nevidomý pán
s poruchou sluchu. Doprovázel jej i vodicí pes, labradorský
retrievr Ami.
Děti si odzkoušely pohyb poslepu, poznaly, jaké to je, vidět svět
otvorem velkým jako špendlíková hlavička, vyzkoušely si Braillovo
písmo i nástrahy, kterým nevidomí čelí při běžném pohybu
městem. Z této akce si děti odnesly především zkušenost, jak
pomoci člověku s červenobílou holí, jestliže ji potřebuje.
Irena Šťastná

www.dobroslavice.cz
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Za kulturní a sociální komisi
Bianka Klapuchová

Prohlédněte si fotogalerii na
stránkách obce
www.dobroslavice.cz

Taktické cvičení

Vážení spoluobčané,

Seznam stanovišť noční etapa 12.4.

dovolte mi Vás informovat, že v termínu 12. – 14.4.2019
proběhne na území obce Dobroslavice taktické cvičení
složek IZS. Organizátorem cvičení je Záchranný tým OS
ČČK Ostrava. Záchranný tým je druhosledovou složkou
integrovaného záchranného systému (IZS) se zaměřením
na předlékařskou první pomoc, psychologickou první
pomoc a humanitární pomoc při mimořádných
událostech.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Došlo ke změně v konceptu cvičení a bude probíhat ve
dvou zdravotnických etapách. První etapa bude probíhat
v pátek 12.4.2019 od 18:00 do 24:00 a druhá v sobotu
13.4.2019 od 12:30 do 18:30 hodin. Obě trasy budou
obsahovat stanoviště se simulovanými situacemi z reálného
života, kde budou zdravotnické týmy zasahovat, ošetřovat
namaskované figuranty a zajišťovat předlékařskou první
pomoc. Obě trasy budou probíhat na území obce a v jejím
okolí, proto prosím omluvte zvýšený pohyb týmů ve
zmíněných časech.
Všechna stanoviště budou přístupná veřejnosti. Můžete
se přijít podívat, jak posádky zasahují, jak ošetřují a klidně
se jich i zeptat na to, jak se první pomoc má poskytovat
správně. Mapy jednotlivých etap vidíte níže.
Rádi bychom Vás oslovili s prosbou o pomoc při
realizaci tohoto cvičení. Vzhledem k rozsahu cvičení
hledáme figuranty na obě etapy jakéhokoli věku. Přidejte
se k nám a pojďte si zkusit roli nejen „zraněného“ a nechte
o sebe pečovat. Je to zajímavá zkušenost a naštěstí jen na
oko.

U děla, chatová oblast
Včelí úl na cestě k hájence
Hřiště
Za Jednotou
Za JZD, na hraně ulice Slezká
Les směrem na Háj
U hospody (KD)
V parku u zámeckého mostu

Seznam stanovišť denní etapa 13.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep KD
V parku u Dobrosaura
Hřiště
Na křižovatce u Hájenky
Opavice, u splavu
Lesní cesta, směr z Rybárny na Háj
Za JZD, na hraně ulice Slezká
KD Klubovna

Předem děkujeme a těšíme se na viděnou v dubnu!
Miroslav Osmančík
m.osmancik@zachranny-tym.cz, +420 728 257 910
Radek Osmančík
r.osmancik@zachranny-tym.cz, +420 607 935 544

V případě zájmu se účastnit, budeme rádi, když se nám
ozvete na mail nebo telefon a domluvíme s Vámi další de‐
taily.

Mapa noční etapy 12.4.

Mapa denní etapy 13.4.
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Sportovní dění
Milí příznivci sportu,
Přináším
krátké
ohlédnutí
za
sportovními
akcemi
organizovanými sportovní komisí obce Dobroslavice nebo v její
spolupráci. V závěru roku jsme připravili akce, které byly
plánovány ještě předchozí komisí a tak bych touto cestou ráda
poděkovala panu Ing. Holušovi za bezproblémové předání všech
potřebných záležitostí.
V předvánočním čase byla v místní kuželně připravena akce
„Vánoční koulení“, kde bylo možno užít si fajn atmosféry
i kuželkářských drah. Poděkování patří předsedovi kuželkářského
oddílu
mužů
TJ
Sokol
Dobroslavice,
který
nám
pomohl s přípravou kuželny i s pravidly hry. Vzhledem k tomu, že se Vás, dobroslavických občanů nesešlo mnoho,
doplnili jsme počet hráčů samotnými členy sportovní komise. Mezi ženami obsadila první pozici Michaela Navrátilová,
mezi muži David Smahel. V dětské kategorii patří ocenění všem, kteří se zúčastnili. Sportovat přišli Tadeáš Mamula,
Michaela Mamulová, Alexandr Štrajt, Antonín Štrajt a Jakub Osmančík.
Následovala akce běžecká - „Běh o kapra“. Trasa spíše lehčí náročnosti vedla zámeckým parkem a ulicemi Dobroslavic.
Tradicí jsme navázali na předešlé akce a výhrou byli kapři, které do
soutěže štědře a s laskavým přístupem ke kaprům věnoval Pavel
Sedlák. Účast občanů jsme očekávali také větší, byly připraveny
ceny, jejichž zakoupení finančně podpořila Obec Dobroslavice a
tyto si pak rozvezli do svých obcí přespolní běžci. Mezi velmi
úspěšné místní běžce patřil Patrik Vjačka a ocenění patřilo také
paní Věře Bittnerové, která trasu zdolala sice v pomalejším tempu
ale s dobrou náladou. Nebýt vstřícného přístupu Martina Bekárka
nemáme pro tuto akci tak fajn zázemí jako bylo to v dobroslavické
kuželně.
Akce závěru roku 2018, která má díky přípravě a nadšení pana
Víťi Sedláka, trenéra pingpongového oddílu, již svou tradici a účast
širokého okolí je Vánoční ping-pong. Mezi dětmi změřilo své sily
v dovednostech souvisejících s obratností potřebnou pro tuto disciplínu celkem 9 dětí.
První místo pak celkově obsadil Sebastian Brežný,
druhé místo Agáta Helmecká
a na třetím místě se umístil Antonín Štrajt.
Dospělí obsadili příčky v tomto pořadí:
1.místo ženy – Ivana Štrajtová,
2.místo ženy – Hana Kočí,
3.místo – Veronika Buksová.
V kategorii muži se umístili:
1.místo – Lukáš Neuwirt,
2.místo – Víťa Sedlák,
3.místo – Jiří Zavadil.
Děkuji všem, kteří měli chuť se zúčastnit či jinak se zapojit do těchto sportovních aktivit. V neposlední řadě patří velké
poděkovaní členům sportovní komise Ivaně Štrajtové a Jakubovi Kleknerovi, za svůj čas, přístup a velké zásluhy za to, že
se akce mohly uskutečnit.
Za sportovní komisi
Pavlína Pěknicová

www.dobroslavice.cz
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Vesnické sportovní hry
Dobroslavice jsou po šesti letech díky podpoře obce Dobroslavice zpátky ve
Vesnických sportovních hrách. Jedná se o již 24. ročník celoroční soutěže v různých
disciplínách individuálních i kolektivních sportů. Pořadatelem je TJ Sokol Plesná a
účastní se ji také obce Krásné Pole, Jistebník, Polanka nad Odrou, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Klimkovice, Velká Polom, Olbramice, Zbyslavice a Vřesina.
S naší účastí (i když stále ještě v umístění na posledním místě) již proběhl závod
ve slalomu a plavání.
V lyžařském závodu, který se konal 14.2. na Skalce reprezentovali naší obec
Ivana Štrajtová, také starostka obce Hana Bližňáková a nejmladší závodníci
Alexandr a Antonín Štrajtovi.
V soutěži v plavání se za Dobroslavice se 100m tratí poprali Jan Sýkora, Tomáš
Boček a Daniel Kašpar. Tento závod se konal 9.3. na krytém bazéně SAREZA
v Ostravě - Porubě.
Tímto bychom za sportovní komisi i obec moc chtěli poděkovat všem, kteří naší
vesnici doposud reprezentovali. Těmto všem, kteří při oslovení nehledali výmluvy a
ve svém volném čase přišli poměřit síly patří velké poděkování!
Čekají nás ještě tyto disciplíny:
Badminton

23. 3.

Kuželky

30. 3.

Stolní tenis

13. 4.

Běh

25. 5.

Volejbal

1. 6.

Nohejbal

15. 6.

Lukostřelba

14. 9.

MTB

5. 10.

Střelba ze vzduchovky

19. 10

Sálová kopaná

23. 11.

Tímto bych Vás chtěla oslovit, aby jste se také zapojili a zviditelnili tak svou obec ve Vesnických sportovních hrách
2019.
Kontaktovat mne můžete na adrese sport@dobroslavice.cz nebo kdykoliv osobně.
V sobotu 25.5.2019 bude pak naše obec pořádat jednu z disciplín – závod v běhu. O bližších informacích budete
informováni. Věřím, že nejen tato disciplína nás může posunout v umístění výše. Vaše podpora je velice důležitá a
budeme se těšit na vaší účast ať už aktivní nebo ze strany povzbuzujícího diváka.
za sportovní komisi
Pavlína Pěknicová
Více informací na
www.vshry.cz
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Kulturní a společenské dění
Zveme vás na 2. ročník benefiční akce na podporu aktivit
lidí, kteří se starají o své blízké členy rodiny s postižením.

Otevírací doba

Informace pro občany
Obecní úřad Dobroslavice

starostka obce

TEMPO Dobroslavice

Slezská 260/3A Dobroslavice, 747 94
okres Opava, kraj Moravskoslezský

PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496

pondělí

e-mail: urad@dobroslavice.cz
web: www.dobroslavice.cz

účetní obce, ověřování listin a
podpisů, správní řízení,
CzechPoint

úterý

6:30 – 12:00

středa

6:30 – 10:30
13:30 – 16:30

čtvrtek

6:30 – 12:00

IČ : 00849731
DIČ CZ00849731

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

8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

www.dobroslavice.cz

Jana Sobčáková
tel.: 596 753 496
podatelna, pokladna, evidence
obyvatel, informace
Jarmila Holušová
tel.: 596 753 496
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6:30 – 10:30
13:30 – 16:30

pátek

6:30 – 10:30
13:30 – 16:30

sobota

7:00 – 11:00

Škola a školka
Den otevřených dveří v MŠ Dobroslavice
Dne 17. 04. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne v MŠ
Dobroslavice „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Vítání jsou
všichni, kdo zvažují přijetí svého dítěte do naší mateřské školy.
Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ DOBROSLAVICE

Zápis dětí do MŠ Dobroslavice
pro školní rok 2019/2020
Zápis bude probíhat ve školách:
• MŠ Dobroslavice
Úterý 7. května 2019 od 15.00 hod do 17.00 hod.
• MŠ Děhylov
Čtvrtek 9. května 2019 od 15.00 hod. do 17.00 hod.
K zápisu donese zákonný zástupce svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte a potvrzení dětského pediatra
o zdravotním stavu dítěte společně s žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Tyto dokumenty je možné
si stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v MŠ
Dobroslavice a Děhylov od 1.dubna 2019.

Aktivity dětí ve školce
• Úterý 9. dubna 15:00 hod - jarní tvořivé dílničky pro děti a
rodiče + projekt SMYSLOVÁ ZAHRADA
• Pondělí 15. dubna - návštěva knihovny v Dobroslavicích
• Středa 17. dubna - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15:00 - 17:00 hod.
• Úterý 7. května - zápis dětí do mateřské školy
15:00 - 17:00 hod.
• Pondělí 20. května - divadlo Beruška - pohádka "Terezka a
její dobrodružství"
• Čtvrtek 23. května v 15:00 hod. - besídka pro maminky a
rozloučení s předškoláky
• Úterý 28. května - celodenní výlet na Bílou - animační
program pro děti - "Šmoulí den"
• Pondělí 3. června - MDD - oslava svátků dětí - dopoledne
ve školce
• Pátek 7. června 9:00 hod. - společné fotografování dětí
• Úterý 11. června - nás navštíví pan Holba se svým
asistenčním psem

Strana 9

Různé

Omluva redakce
Nemělo by se to stávat, ale
občas nějaký kousek textu při
tvorbě
občasníku
vypadne.
Redakce prosincového občasníku
se omlouvá paní Mgr. Marii
Blažkové, jejíž jméno vypadlo
z článku o klubu důchodců.
Další omluva patří Ing. arch.
Zuzaně Sýkorové, z jejího článku
vypadlo jak jméno, tak i fotky a
internetové odkazy.
Zároveň si šotek zařádil s datem
uzávěrky dalšího čísla, které
posunul o celý měsíc dopředu.
Za redakci
Dobroslavického občasníku
Milan Šťastný

www.dobroslavice.cz
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Inzerce
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Blahopřání

Recept babičky Růženky

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
jubilantům, kteří oslavili své narozeniny.

Bílková bábovka

Leden

1 hrnek bílku,
150-200g cukr moučka (krupice)

Třečák Alfréd
Plaček Leonard
Holšan Pavel
Křížková Marie

150g

Únor

80g

Sollichová Eliška
Zajícová Helena

Březen
Vařeka Pavel
Hájková Jiřina
Nováková Jarmila
Bartošová Eva
Sommerová Kristina
Duksa Josef
Horváth Jozef
Staskevičová Jiřina

mouka polohrubá
(pšeničná celozrná,
špaldová - té dejte jen 140g)
máslo nebo jiný tuk
(Hera, Zlatá Haná) - rozpuštěné

Do ušlehaných bílků zašleháme postupně cukr.
Mouku s rozpuštěným máslem lehce do sněhu
zabalíme a dáme do vymazané a vysypané
bábovkové formy. Pečeme ve vyhřáté troubě
na 175°C do světle růžova. Propečenost
zkoušíme špejlí.
Do bábovky můžeme přidat citronovou kúru,
kousky čokolády, rozinky nebo kokos.

Okénko paní Věry Práškové
Každy rok před vanocama všechny upozorňuju, že letos něbuděme pořizovať žadne darky.
Ale dycky jsem to ja, která to poruši. Dostal se mi do pazur letak z lekarny Max. Tuš to je ono,
pořidim každemu coši pro zdravi. Všecko sem se to napisala na papir. Unikatum kondro na
kolena, Gela drink na kocči, malemu Marťanky a pro sebe živočišne uhli. Něbudu se
rozepisovač na co. Hnedkaj to kupim, bo včil su na to jakeši ty slevy. V lekarni sem zjiščila, že
sem listek něchala doma. Jak se mě magistra zoptala, co si přeju, naskočilo oknovelke tajak
vykladni skřiň. O chvilu ze mě vypadlo, že chci univerzal kondom na kolena, Kolgajt na košči,
Mafianky a dřevěne uhli. Po ruznych nabidkach od magistry sem všecko zdarně nakupila.
Chlopovi, co stal za mnu, to bylo dluho, tuž se do mě puščil. Babo hromska, to se němožeš
napisač? Kdo tu ma tak dlouho stač. Však němusiče, pravim. Co sče se na mě tak naklejil, už
vás tři razy volali od vedle, že možeče přejsč a vy tu furt stojiče tojak vul ve staji. A bylo zle,
chlap se do mě puščil a servitky se něbral. V klidu sem ho vyslechla a pravim: Ženu ani květinu
něuhodiš, ty hromsky inteligente. To by tu jakaši mušela byč, pravil. To neměl robič, bo se do
něho pusčily všecky baby co tam byly.
Vypadnul tajak špinave pradlo. Venku se do
Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat
mě pusčily děcka, co sem to tam zrobila za
prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice.
Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
rozruch. Ja? To ten pazgřivec hromsky,
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.
kdyby držel pysčisko, tak bylo všecko
v cajku.

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973
Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Další číslo vyjde v červnu 2019
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2019
Nevyžádan příspěvky se nevracejí

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

