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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

výsledky jsou zveřejněny dále v textu.

máme tady konec května a já bych Vás chtěla sezná‐
mit s průběhem naplánovaných akcí. V březnu byla nain‐
stalovaná pyramida pro děti v blízkosti fotbalového hřiště.
V této oblasti budou posléze pořízeny cvičební prvky pro
seniory, takže nám v obci vznikne centrum aktivního
odpočinku pro všechny generace - workoutové hřiště pro
dospívající a dospělé, pyramida pro děti a posilovací stroje
pro seniory. Můžete si všichni napříč generacemi přijít
zacvičit!

A co se chystá? Zpracovává se projektová dokumentace
na další revitalizaci parku, kde záměrem architekta je
nejen ošetření dřevin, těžba a nová výsadba, ale
i zvýraznění půdorysu bývalého zámku pomocí výsadby
keřů. Také se vyhotovuje
projektová dokumentace na
celkovou rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Podařilo se nám
získat bezúplatně od Policie
ČR dvě vozidla, a to terénní
vůz
Lada
a
dodávku
Volkswagen . Tyto vozy budou sloužit pro JSDH a pro
obecní účely (viz foto).

V dubnu byla vyspravena popraskaná a propadlá
betonová plocha před Kuželnou, veřejné osvětlení bylo
doplněno o deset nových světel a jeden sloup.
Následně s ohledem na přízeň počasí se bude realizovat
nátěr sloupů veřejného osvětlení v parku v barvě antracitu.
V tomto měsíci se v naší obci konala akce Čisté Česko, kde
dobrovolníci, mladí hasiči, děti z turistického oddílu a
myslivci uklízeli náš katastr. Nasbíraný odpad odvezla
bezplatně firma OZO. Děkujeme všem zúčastněným.
Na tenisovém kurtu proběhla pod odborným vedením R.
Václavíka,
B.
Osmančíka a J.
Mareše
oprava
historických
schodů.
Celému
týmu, který se na
této akci podílel,
patří velké díky.
Koncem dubna
byla
svolaná
brigáda v nové
aleji ovocných stromů směrem na Jilešovice. Spolek
Dobrovize
zde
pořídil
novou
informační
ceduli
s
panoramatickým
snímkem
okolí.
Alej
s
odpočinkovým
místem
pod
lipami
a s komentovaným
výhledem se tím stává ještě
atraktivnějším výletním cílem.
V květnu byla postavena nová plechová garáž v blízkosti
Hasičské zbrojnice, která bude sloužit pro garážování
nového traktoru s příslušenstvím.
V Evropské unii 24 - 26. května proběhly volby do
Evropského parlamentu. Naši občané ve volbách přesáhli
republikový průměr, a to s 35,79 % volební účastí. Volební
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O dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice budeme
žádat Ministerstvo vnitra (dotace se poskytuje ve výši 50 %
uznatelných nákladů). Místní akční skupinu Hlučínska
budeme žádat o dotaci na revitalizaci parku (dotace ve výši
60 % uznatelných nákladů). Na dotaci pro výstavbu
víceúčelového hřiště u základní školy bude podaná žádost
na Ministerstvo školství a tělovýchovy (dotace je ve výši
80% uznatelných nákladů). Také je zažádáno o dotaci
SFŽP na bezúročné půjčky, které budou sloužit na
předfinancování výměny starých kotlů na pevná paliva za
modernější typy.
Starostové Hlučínska reprezentovali svůj region v jižní
části Itálie, v Kalábrii. Zde si vyměňovali poznatky
ohledně řízení měst a obcí a navázali na již dříve
vytvořenou spolupráci. Co o této návštěvě psala italské
média můžete shlédnout na odkazech:
• https://m.lacnews24.it/87487/crona‐
ca/santa-maria-cedro-rinnovatolegame-repubblica-ceca.html
• https://m.lacnews24.it/87767/edizi‐
one-integrale/lac-news-24-edizionegiorno-23-maggio-2019.html.
Přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem co
nejlepší prázdniny.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Dění v obci
Výsledky hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dobroslavice

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:

623

100,00 %

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

223

35,79 %

Počet odevzdaných úředních obálek

223

35,79 %

Počet platných hlasů

222

35,63 %

číslo strany název strany

počet procenta

5

Občanská demokratická strana

52

23,42 %

30

ANO 2011

46

20,72 %

26

STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09

28

12,61 %

27

Česká pirátská strana

24

10,81 %

9

Komunistická strana Čech a Moravy

18

8,11 %

39

Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová

18

8,11 %

28

Svoboda a přímá demokracie -Tomio Okamura (SPD)

13

5,86 %

24

HLAS

5

2,25 %

7

Česká strana sociálně demokratická

4

1,80 %

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

2

0,90 %

6

ANO, vytrolíme parlament

2

0,90 %

16

Vědci pro Českou republiku

2

0,90 %

25

Svobodní,Liberland a Radostné Česko – ODEJDEME BEZ PLACENÍ

2

0,90 %

34

Demokratická strna zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

2

0,90 %

36

Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou ODA ...

2

0,90 %

12

ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME
EURO
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST
politiků ...

1

0,45 %

1

0,45 %

0

0,00 %

13

strany č. 1,2,4,8,10,11,14,15,17,18,19,21,22,23,29,31,32,33,35,37,38,40
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Výsledky hospodaření
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Kulturní a společenské dění
Co se děje v Klubu seniorů
Od ledna t.r. došlo ke změnám ve vedení Klubu.
Odstoupila jeho dosavadní předsedkyně Mgr. Marie
Blažková a na schůzce v lednu byl novým předsedou
zvolen Jiří Konštacký a do užšího vedení paní Dorka
Hegerová a paní Boženka Kusýnová. Dále členové rozhod‐
li, že se nebude měnit už zavedený chod Klubu - rytmus
konání schůzek, přání k významným jubileím a pod.
První oslavou v klubu byly 80tiny pí. Novákové. Za obec
jí přišla blahopřát pí. starostka a zahrát harmonikář p.
Wrlík, na klávesy p. Walder a také syn Jiří Novák. Bylo to
velice vydařené odpoledne a skončili jsme po 4.hodinách.
Na dalších schůzkách jsme plánovali další činnost.
Rozhodli
jsme
se
uspořádat zájezd směr
Valašské Meziříčí a
navštívit místní gobe‐
línku. Pak jsme měli
v plánu pokračovat do
Frenštátu
pod
Radhoštěm a navštívit
Šmajstrlův mlýn, dále

pak na Pustevny. Zájezd se uskutečnil 24. května a díky
pěknému počasí se vydařil. Dík za to patří Dorce
Hegerové, která vše zorganizovala a byla dost smutná
z toho, že kvůli poruše autobusu jsme na Pustevny
nemohli jet. Místo toho jsme skončili ve skanzenu
v Rožnově. Účastníci zájezdu byli spokojeni (bylo tam
kolem 40 lidí) i s chutným obědem v penzionu ve Frenštá‐
tě.
Další akcí bylo tradiční smažení vaječiny 5.června. I když
jídlo bylo výborné zklamáním byla slabá účast. Necelých
15 členů snad bylo způsobeno nemocemi a také velkým
horkem.
19.června zakončíme pololetí opékáním klobás
v restauraci u Zámeckého parku. Tam snad bude více
účastníků.
O prázdninách budeme mít přestávku a budeme se
starat o svoje děti a hlavně vnoučata!!!
Mne jako předsedu mrzí, že nám ubývají členové a Ti
mladší mezi nás asi netrefí. Týká se to hlavně mužů
(pouze 2). Co Vy na to občané Dobroslavic?
Jiří Konštacký, předseda Klubu

Záložna
Pojem, který dnešní mladá generace bude těžko zařazovat
či vysvětlovat. Přitom pro naše dědy, pradědy pojem zcela
běžný. Nahraďme ho moderním výrazem banka,
spořitelna či kampelička a jsme doma. Teď, když jsme si
tento výraz přiblížili, zařaďme ho do našeho kraje a doby.
Nejstarší záložna (banka) na slezském venkově byla
založena v roce 1870 v Plesné jako vesnická záložna,
zapsána byla jako „společenstvo s ručením omezeným“.
V jejich stanovách byly krásné zásady:
• aby se náš lid naučil šetřit a potom, nejsa hospodářsky
závislým na svých národních nepřátelích, aby se dovedl
hrdě hlásit ku svému národu a cítil česky – vlastenecky
• účelem spolku bylo rolníkům a uvedeným občanům
peněžitou podporu za slušný úrok rychle sjednati a
společná, průmyslnicko-rolnická podniknutí a závody
spojenými silami usnadňovati a podporovati
Záložna měla svou dozorčí a kontrolní radu, která byla
složena ze zástupců okolních vesnic. Za Dobroslavice
například Arnošt Sýkora, Theodor Šustek, Josef Holuša,
Ignác Buček.
• záloženský dům byl postaven v roce 1907 – dnešní
městský úřad Plesná (viz foto)
• v roce 1918 překročily vklady první milion korun
• v roce 1928 rozšířena budova záložny o nástavbu patra
stávající budovy
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• dlouholetým ředitelem záložny byl plesenský farář
Stanislav Dufalík (od roku 1909)
• v roce 1923 poctili svou návštěvou záložnu také kasaři, a
to hned třikrát během roku – pachatelé zmizeli beze
stopy. Na základě těchto skutečností byla v Moravské
Ostravě za 15 300 Kč zakoupena železo-betonová
pokladna vážící 3 600 kg
• zapůjčením financí ze záložny byla v Dobroslavicích
realizována výstavba vodovodu roku 1928
Toliko z historie k významné instituci, která svými
zásadami a peněžitou pomocí ovlivnila dění a rozvoj
našeho kraje.

Strana 4

Jiří Osmančík

Komise životního prostředí
… dvě bosé nohy plují travou …
Taky to máte rádi? Zout se a nechat se šimrat travou,
chodit venku na boso? Nebo svlažit plosky chodidel ranní
rosou? Evokuje vám to dětství nebo prostě pohodu?
Jenže aby byl trávník trávníkem, je třeba o něj správně
pečovat, udržet v něm vláhu. Poslední roky jsou
nadprůměrně suché, na to nemusíme sledovat zprávy a
číst odborné články – všude kolem nás je to vidět.
Jedním ze způsobů, jak vláhu (vodu) v trávě uchovat co
nejdéle, je nesekat trávu „na nízko“. Netřeba mít
katalogový golfový trávník, který se v létě pravidelně mění
v hnědé pole sluncem spálené trávy (ani nepomyslím na
neekologické krápění trávníků pitnou vodou!). Ideální je
nastavit sekačku na minimálně 5 cm, na střední výšku.
Nízké sečení trávy neprospívá ani drobnému hmyzu,
který má v trávě útočiště a který je v zahradě (obecně
ekosystému) tolik užitečný.
Další osvědčený způsob je zakládání smíšeného trávníku,
nikoliv monokulturní výsev. Monokulturní trávníky jsou
bez chemie, strojního sekání a mnoha hodin práce de facto
neudržitelné. Víte, že jeden čtvereční metr přírodní louky
obsahuje více druhů rostlin než hektar umělého trávníku.
Víte, že mnoho rostlin z divoce rostoucích luk je jedlých?
Nehledě na to, jak je pohled na barevně rozkvetlou louku
krásný a uklidňující. Koneckonců malou ukázku takové
louky, která od jara do podzimu lákala motýly a opylovače,
jste vídali minulý rok v Zámeckém parku. Doufám, že se
mnoha druhům podařilo přežít a pokvete znovu.
Pokud nechcete luční trávník úmyslně zakládat (obava
z nákladů a pracnosti) nechejte svůj stávající trávník jak je,

ale nesnažte se mít celou zahradu pečlivě upravenou.
Ponechte na ní místa s vysokou trávou. Mají-li tráva a v ní
rostoucí byliny možnost se vysemenit, promění vám trávník
po čase v květnatou louku. Můžete to urychlit tím, že
z blízkého okolí přinesete a vysejete semínka lučních
květin. Při sekání zkuste občas zaměnit motorovou sekačku
za tradiční kosu. Kromě toho, že si zdravě protáhnete tělo,
jak jsem naznačila už výše - zachráníte spousty druhů
hmyzu před smrtí rozšmelcováním v rotoru sekačky.
Užitečné „trendy“ péče o zahradu a návrat k šetrným
způsobům údržby sleduje také Ministerstvo životního
prostředí, které přes své komunikační kanály vyzývá
k vysokému sekání a omezení počtu sekání v letní sezóně.
I když to vyvolalo vlnu kritiky, že taková malá opatření
nestačí,… že jsou tíživější otázky k řešení, než trávníky…
atd. Nemohu s kritiky úplně souhlasit. Vždyť .. „na
počátku - kapička, z kapky říčka maličká, a když
říčka s řekou splyne, přidají se další, jiné, vody ze všech
stran, a z kapky je - oceán.. (Josef Brukner – „Samá voda“)
Má z dětství oblíbená báseň… vystihující postoj jedince a
jeho zodpovědnosti k Zemi, není-liž prada?
PS: Krásné a vlahé léto Vám přeji, aspoň s jednou
bosonohou procházkou
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Zdroje a zajímavé odkazy:
enviweb.cz, ekozahrady.cz, veronica.cz
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Sportovní dění - kuželky
Jarní část soutěže krajského přeboru MS jsme
odstartovali s 12 body ze 4. místa. Zahájili jsme venku
cenným vítězstvím v Bílovci (2:6) a doma byly body taky
naše (5:3), což nás posunulo na vynikající 3. pozici
v tabulce za VOKD Poruba „A“. Následně jsme 3 x
prohráli s Unií Hlubina „B“ (5:3), doma s KK Lipník (3:5)
a na VOKD Poruba (5:3), poté s Opavou vyhráli (6:2).
V Novém Jičíně jsme nešťastně utrpěli debakl (8:0) a
v Bohumíně jsme rovněž prohráli (5:3), načež jsme pak
doma s Horním Benešovem vyhráli (5:3) a venku s TJ
naopak prohráli (7:1). Soutěžní ročník krajského přeboru
jsme ukončili doma výhrou 6:2 a skončili tak po 22
kolech s 22 body, skórem 91:85 a s průměrným počtem
2433 kuželek v první polovině tabulky na pěkném 5. místě.
Soutěž v tomto ročníku vyhrálo družstvo TJ VOKD
Poruba ˝A˝ s 38 body.
Našimi nejlepšími hráči v jednotlivých utkáních byli:
•
•
•
•
•
•
•
•

• IvoKovářík = 407 k.
• Petr Číž = 460 k.
• Martin Třečák 413 k.
Soutěžní ročník 2018/2019 jsme odehráli s těmito hráči
našeho oddílu (pořadí je uvedeno dle výsledků jednotlivců
v celé sezóně): Ivo Kovařík, Petr Číž, Karel Ridl, Martin
Třečák, Karel Kuchař, Lumír Kocián, Libor Veselý,
Zdeněk Štefek, Ivan Řeha.

Karel Ridl=453 kuželek
Ivo Kovářík = 419 k.
Ivo Kovářík = 453 k.
Martin Třečák = 403 k.
Petr Číž = 421 k.
Martin Třečák = 413 k.
Petr Číž = 419 k.
Ivo Kovářík = 449 k.

Jaromír Holuša

Jarní část soutěže krajského přeboru MS, 12. – 22. kolo
soutěžní utkání

počet kuželek

body

umístění

TJ Spartak Bílovec ˝A˝

TJ Sokol Dobroslavice

2469:2506

14

4

TJ Sokol Dobroslavice

TJ Sokol Sedlnice ˝B˝

2379:2350

16

3

TJ Unie Hlubina˝B˝

TJ Sokol Dobroslavice

2518:2493

16

3

TJ Sokol Dobroslavice

KK Lipník nad Bečvou ˝A˝

2299:2309

16

4

TJ VOKD Poruba ˝A˝

TJ Sokol Dobroslavice

2441:2425

16

5

TJ Sokol Dobroslavice

KK Minerva Opava ˝B˝

2411:2313

18

4

TJ Nový Jičín ˝A˝

TJ Sokol Dobroslavice ˝A˝

2460:2363

18

5

TJ Sokol Bohumín˝C˝

TJ Sokol Dobroslavice

2501:2395

18

6

TJ Sokol Dobroslavice

Kuželky Horní Benešov

2360:2319

20

5

TJ Horní Benešov ˝D˝

TJ Sokol Dobroslavice

2628:2448

20

6

TJ Sokol Dobroslavice

TJ VOKD Poruba ˝B˝

2384:2226

22

5

www.dobroslavice.cz
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Vesnické sportovní hry
Vesnické hry pokračují – první
medailové umístění
Ráda bych vás informovala o dalších úspěších
dobroslavických občanů ve vesnických sportovních hrách.
V
březnu
pokračovala soutěž
utkáním
v badmintonu. Za
Dobroslavice
nastoupili
Irena
Štastná,
Rosťa
Maceček,
Mirek
Knopp
a
Petr
Pěknica.
V
maximálním
nasazení se nám nepodařilo udělat skupinové foto, ale náš
tým získal pro obec do celkové tabulky cenné 2 body.
Dále soutěž pokračovala utkáním v kuželkách. Do
soutěže se postavil tým našich kuželkářů, kde jsme
očekávali medailové umístění. Dobrá pověst dobro‐
slavických kuželkářů se potvrdila a těšili jsme se z bronzové
medaile za celý tým a také bronzové medaile Karla Ridla,
kterou získal v hodnocení jednotlivců. Na 10. místě se
umístil Martin Třečák, v závěsu za ním na 12. místě Ivo
Pavlík a Lukáš
Pavlíček na 17.
místě. Do celkové
tabulky nám tento
tým přinesl 10 bodů
a
v
celkovém
umístění se tak
Dobroslavice
dostaly
před
Jistebník.
Další disciplínou
byl stolní tenis, kde za Dobroslavice nastoupili Karel
Hájek, Antonín Palkovič, Jiří Štastný a Víťa Sedlák a svým

9. místem přispěli do celkového bodování čtyřmi body.
Také jim patří poděkování za jejich výkon, ale také to, že
vydrželi v dobré náladě až do konce utkání, které se
prodloužilo do odpoledních hodin.
Šestá disciplína tohoto ročníku VSH se konala na
domácím území. Poslední květnový víkend jsme
zorganizovali soutěž v přespolním běhu. Zázemí

sportovcům bylo vytvořeno v parku u kuželny a perfektní
příprava Martina a Ivany Bekárkových opět nezklamala.
Za hezkého počasí 6 km trasu, která vedla ke studánce
naučné stezky, úspěšně zaběhli Vojta Bližňák, Patrik
Vjačka, Tomáš Hrbáč a Honza Osmančík. Skvělý běžecký
výkon zajistil Vojtovi Bližňákovi jeho první místo
v jednotlivcích a Partrik Vjačka se, přestože byl
nejmladším účastníkem, umístil na 22. místě z 41
závodníků.
Za všechny sportovní výkony bych chtěla poděkovat
všem, co se měli chuť zapojit, všem co přišli fandit, všem
co pomáhali s přípravou závodu v Dobroslavicích. Velmi
mě těší celková tabulka výsledku, kde už jako nováček
v soutěži nejsme poslední a dokonce máme i ambice
některé z obcí v umístění předběhnout.

Více informací na
www.vshry.cz
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za sportovní komisi Pavlína Pěknicová

Nohejbal

15. 6.

Lukostřelba

14. 9.

MTB

5. 10.

Střelba ze vzduchovky

19. 10.

Sálová kopaná

23. 11.

Kulturní a společenské dění
Dobrovolnická činnost
Dvě dámy, Mgr. Marie Blažková a p. Jana Konštacká, se zapojily do
dobrovolnické činnosti Nadačního fondu Pavla Novotného.
Spolupracují s Fakultní nemocnicí, kde na hematoonkologické klinice
pod záštitou vrchní sestry Mgr. Kateřiny Hášové vykonávají
dobrovolnickou činnost. Nadační fond vznikl v roce 2016 a mezi
hlavní priority patří pomoc dospělým onkologickým pacientům.
Úkolem nadačního fondu je poskytování dobrovolnictví u dospělých
onkologických pacientů a také vznik a provozování onkologických
center, ve kterých se mohou onkologičtí pacienti a jejich rodinní
příslušníci dozvědět všechny potřebné informace k dané diagnóze
včetně možnosti zakoupení potřebných pomůcek.
Chtěla bych poděkovat našim dobrovolnicím za to, že se
rozhodly nezištně pomáhat. Tímto počinem tak reprezentují naši
obec a mohou být inspirací ostatním pro to, jak lze smysluplně využít
volný čas.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Jarní setkání v Aleji k lipám
Tradiční Jarní setkání v Aleji k lipám proběhlo poslední
dubnovou neděli. Akce organizovaná Spolkem Dobro-vize byla
určena všem, kteří mají v této aleji svou sazenici, jejich kamarádům
a rodinám. Ti, kdo pečují spolu s námi o celkem dvacet tři sazenic
slivoní a hrušní, měli možnost připojit se k dalšímu zvelebování
místa za obcí.
Veškeré naše sazenice zasazené na podzim 2017 zdárně rostou.
Tentokrát jsme sbírali kameny, vysévali další motýlí louku či
opravovali opěrné konstrukce pro stromy. Novinkou, kterou jsme za
spolek připravili jako překvapení, bylo odhalení panoramatické
tabule s výhledem na východ. Místo s výtečným rozhledem
rozhodně stojí i za Vaši návštěvu.
Irena Šťastná

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

Kulturní a společenské dění
Jarní kulturní akce
Dne 20.4.2019 za hojné účasti dětí proběhlo
v zámeckém parku vítání jara. Skutečně nás jaro přivítalo
krásným slunným počasím, kdy jsme společně s dětmi
vynesli paní zimu z naší vesnice a do obce jsme si přivedli
svěží jaro. Cestou jsme probudili spící broučky a děti
hledaly ukrytá hnízda s čokoládovými vajíčky, slepičkami a
zajíčky, splétaly se ka‐
rabáče a barvily se
velikonoční vajíčka.
Děti byly za své ve‐
likonoční tvoření od‐
měněny. Ochutnávaly
se
bábovky,
velikonoční beránci,
domácí chleba a
cukroví. Byla dobrá
nálada.
Dne 30.4.2019 se uskutečnila v součinnosti s klubem
seniorů tradiční akce pálení čarodějnic, kdy účast
čarodějnic byla početná - 2 čarodějové a 15 čarodějnic.
Tančilo se za zpěvu a zaříkadel kolem ohniště. Komise
složená z vážených čarodějnic a čaroděje vybrala
z přítomných nejkrásnější čarodějku a tu následně

odměnila. Akce byla završena
opékáním špekáčků,
ochutnáváním domácích škvarků a sádla s příchutěmi.

Dne 12.5.2019 se uskutečnila v kulturním domě oslava
dne matek. Celý program pro tento svátek připravily děti
ze ZŠ v Děhylově a Dobroslavicích. Vystoupení provázel
bouřlivý potlesk všech přítomných. Po ukončení vystoupení
dětí, byly všem přítomným ženám rozdány květiny. Touto
cestou bych chtěl poděkovat celému pedagogickému sboru
ZŠ za přípravu této akce.
Za kulturní komisi Bc. Pavel Bochňák.

Kroužek mladých hasičů
Letošní školní rok byl pro naše mladé hasiče hodně
pestrý. Vzhledem k tomu, že se k nám přidali hasiči
z Hlučína, kromě družstev mladších a starších žáků jsme
mohli vytvořit i družstvo dorostenců a dorostenek. Tím se
počet mladých hasičů vyšplhal na 36 žáků. Našim mladým
hasičům se ve všech věkových kategoriích letos docela
dařilo. Účastnili se soutěží Hlučínské ligy mládeže, soutěží
O putovní poháry sousedních obcí, kterou pořádal i náš
sbor a soutěže Hry plamen, která se skládá ze dvou částí,
z podzimního a jarního kola, odkud mladší i starší žáci
postoupili na Okresní kolo v Hněvošicích.
Někteří jedinci se svými vedoucími mládeže jezdí
celoročně o víkendech na Český halový pohár
v „šedesátkování“ po celé České republice. Mladí hasiči se
zúčastnili soutěže TFA v Hošťálkovicích, kde se běžela
překážková dráha a nejlépe se umístil Ondřej Lišaník,
který ve své kategorii zvítězil a za 1. místo získal zlatou
medaili. Dále získali dvě stříbrné medaile za 2. místo
Jáchym Stavinoha a Bára Stavinohová a bronzovou
medaili za 3. místo získala Beata Stavinohová. Na jaře
jsme uspořádali pro mladé hasiče víkendové soustředění na

Ústřední hasičské škole v Jánských
společně s mladými hasiči z SDH Hněvošice.

Koupelích

Přejeme našim mladým hasičům hodně elánu a skvělých
sportovních úspěchů do dalšího školního roku a děkujeme
za dobrou reprezentaci naší obce v hasičském sportu.
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Ivana Bekárková, členka SDH Dobroslavice

Různé
Postřehy.
Máme zde jaro, příroda se
probouzí do života, vše se zelená,
kvete a také vzniká nový život, jak
v říši zvířat, ptáků i ostatních
živočichů. V této době je příroda
velice citlivá a zranitelná. Je to ob‐
dobí, kdy to člověka obzvláště láká
do přírody, kdy cítí její sílu,
vstřebává její energii a prožívá s ní
znovu a znovu kouzlo zrodu.
Snažme se proto pro nás a budoucí
generace to vše zachovat a
chovejme se v přírodě podle toho.
Respektujme ji, chovejme se
v přírodě tiše a ta nás odmění
krásným vizuálním zážitkem.
Nyní je doba kladení a líhnutí
mláďat. Pamatujme na to a
nenechme volně pobíhat v přírodě
psy, rovněž si nepleťme lesní cesty
se závodní dráhou, nebo terénním
okruhem. Jistě by se nikomu nelíbil
postih, který by po takovém
porušení
zákona
následoval.
Nebuďme k negativnímu jednání
lhostejní a příroda se nám odmění
svou
čistotou,
uklidňující
atmosférou a kypícím životem.
Děkuji.
Bc. Pavel Bochňák

Omluva redakce

Provozní doba knihovny o letních prázdninách

V posledním čísle občasníku v článku
Vítání občánků vypadlo “l” z příjmení
Matyáše Vymětala. V původním článku
Bianky Klapuchové bylo jméno uvedeno
v pořádku, výpadek nastal při převodu mezi
textovými formáty. Redakce se všem
upřímně omlouvá.

12. a 26. července, 9. a 23. srpna

Za redakci Dobroslavického občasníku
Milan Šťastný

www.dobroslavice.cz

Od září 2019 bude otevřeno opět každý pátek.

Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím
obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem
rozpočtu obce. Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.
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Okénko do historie
Kronika Dobroslavic

policisté, učitelé, železničáři i civilisté. Dle nařízení,
vyplývajícího z Mnichovské dohody, nesmělo docházet
k poškozování majetku, vše muselo zůstat, jako před
Mnichovem.

Jiří Hranoš (období 1938 - 1945)
Dobroslavští občané žili
v obvyklých radostech
i strastech, jako občané
v jiných obcích a městech
našeho státu. Snad pro
ilustraci nezasvěcenému
čtenáři
Kroniky
přikládám
několik
dobových fotografií.
Nad naší republikou se začínaly stahovat válečné mraky.
Když Němci počali ohrožovat naší vlast, vyhlásila vláda
v květnu roku 1938 částečnou mobilizaci. Naše armáda
obsadila hranice. Z obce narukovala řada našich občanů.
Částečné
uklidnění
netrvalo dlouho. Němci
v čele s Hitlerem
nepřestávali
v propagační kampani
proti naší republice. Dne
23. září roku 1938 ve 22
hodin byla rozhlasem
vyhlášena všeobecná mobilizace. V obci nastalo loučení a
nástup vojáků v záloze ke svým útvarům. Na naší nejbližší
hranici s Německem, v Hati, nastoupilo československé
vojsko.
Ženy, které zůstaly
v obci nevěděly, co si
počít. Někteří občané se
odstěhovali
do
vnitrozemí. Každou chvíli
se očekával útok Němců.
Muži na hranicích se báli
o osud svých drahých doma,
ženy a děti se modlily za své manžely a otce, aby se jim nic
nestalo. S napětím se očekávaly zprávy v rozhlase o vývoji
situace.
V těchto nekonečných dnech probíhalo jednání
v Mnichově o nás bez nás. S hrůzou jsme se dozvěděli
o jeho závěrech, že naše republika musí odstoupit okrajová
území s přímým dopadem na naši obec, že i naše dědina
bude přičleněna k Německu. Bylo to strašné, ryze české
vesnice byly včleněny do Německa.
Naše vojsko se vracelo domů. Byl to smutný návrat.
Období od vyhlášení mobilizace, přes jednání
v Mnichově až do doby příchodu německých vojsk, bylo
hrozné. Nikdo nevěděl, co se bude dít v nejbližších
hodinách. Před Němci utíkali státní úředníci, celníci,

V neděli 11. října v 13
hodin se přihnali do naší
obce němečtí vojáci.
Jejich
velitel
se
nastěhoval do zámku,
kuchyni si postavili do
dvora.
Německý
důstojník, mající na
starosti ubytování mužstva, si vyžádal od starosty Arnošta
Sýkory klíče od naší školy. Důstojník sliboval, že nic
nepoškodí a že lidem tam bydlícím se nic nestane.
Po nakvartýrování pustili školní rádio na plné kolo a
nejen ve škole, ale i v celé obci se začali chovat jako doma.
Měli hodně peněz. Kde co bylo, všechno skoupili, vypili a
snědli. K vojenské kuchyni nikdo nechodil. Kuchaři měli
plné kotle "eintopfu". Vojáci si bužírovali na husách a
jiných dobrotách, pro ně bylo u nás levně.
Za vojáky nastupovalo
do obce gestapo a
ordneři z Hlučína. Lidé
ihned schovávali obrazy
našich
presidentů
Masaryka a Beneše,
jakožto státní prapory. Po
nich přišel do dědiny
obchodník s obrazy Adolfa Hitlera. Obraz musel býti ihned
vyvěšen v hostinci, obecní kanceláři a jiných veřejných
budovách. Pořádek v obci převzalo vojsko. Uplynul jeden
den a celá naše obec spala první noc pod německou
"ochranou". První den jsme byli občany Velkoněmecké
říše. Kdo by si to byl kdy pomyslel, neuvěřitelné se stalo
skutkem.
Nová hranice byla ve Svinově. Na mostě nad dráhou byly
postaveny boudy jako celnice. Nejdříve tam byli vojáci,
kteří nikoho nepouštěli ani tam, ani zpět. Na třetí den již
přišli celníci, kteří pouštěli lidi na propustky, které vydávala
vojenská správa. Ta byla u nás v obci na zámku.
Naši vojáci se navraceli od svých oddílů přes takto nově
ustavenou hranici. Němečtí vojáci na hranicích se našim
vojákům vysmívali. Naši ze zabraného území šli většinou
domů ve vojenských uniformách, neboť většina z nich
neměla civilní oblek. Lidé zatínali pěsti, nic jiného jim
v této chvíli nezbývalo.
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(výpis z kroniky textově neupraven)
pokračování příště...

Recept babičky Růženky
Pohanka a její využití
(pohanka je z mlýna pana Šmajstrly)

Pohanka jako příloha.
•
•
•
•

1 díl pohanky kroupy
1 a 1/2 až 2 díly vody
sůl podle potřeby, bobkový list
1 až 2 stroužky česneku
Vodu se solí, bobkovým listem a česnekem přivedeme
k varu a krátce povaříme cca 2 až 3 min. Odstavíme ze
sporáku, vyndáme bob. list a česnek (česnek můžeme
případně i ponechat). Dáme poklici a necháme cca 20
min. odpočívat, a to jen tehdy, pokud máte
hrnec s akutermickým dnem (např. Zepter). Jinak hrnec
zabalte do deky, šup s ním pod peřinu a nechejte
odpočívat 20 až 30 min.

Pohankova lámanka.
Ta se hodí do sekané, na kaše (na slano i sladko), na

zahuštění zeleninových a luštěninových polévek
(dáváme až do uvařených polévek po sundání ze
sporáku a po 10 až 15 min. můžeme podávat). Na kaši
na slano vložíme do osolené vody, kterou jsme zavařili.
A necháme zase asi 20 min. odpočinout jako
u pohanky.

Kroupy na sladko.
Postup stejný, jen misto vody použijeme mléko.
Na slano - se zeleninou tepelně upravenou, uzeninou,
různými semínky to co kdo má rád.Na sladko
- s ovocem, ořechy, kakaem a zase to co máte rádi.

Pohanková mouka.
Dá se použít místo běžné mouky do různých těst, ale
asi jen 1/4 z dané hmotnosti udané v receptu. Lze s ní
také zahušťovat omáčky a zeleninová jídla (až do
hotových pokrmů a dále už nevaříme), je vhodná do
pomazánek.
Používáním pohanky prospějeme našim cévám, a
nejen jim. Je jen třeba si zapamatovat, že varem se ničí
rutín, ale i další látky prospěšné našemu zdraví.

Okénko paní Věry Práškové
Při jednym nězustaně.

Blahopřání

Něska vařim eš na druhu hodinu, bo děcka jedu kajši na
Karolinu pro jakeši bebechy. Nasmaruju se řbet dolgitem, bo
budu dluho poletoač po kuchyni, tuž eš to vydržim. Jezdim
pazurama po řbeče a jakši to něskaj kliže, čim to može byč? Už
to aj čuju, to něni dolgit, to je jar. A že při jednym nězustaně, to
už mi bylo jasne. Ale to, co nasledovalo, se němože normalnimu
člověku přitrefič, to može potkač enem mě. Kupila sem sul a
cuker a samozřejmě sem se to vysypala naopak. Tuž než sem to
zjiščila, dilo zkazy bylo dovršene. Sladky vyvar s knědličkama
sem ešče navíc ochučila namisto pepřa hřebičkem. Babovka byla
na slano, rolada z mleteho masa zasej na sladko. Do nahradni
mrkvove polevky mi nědopatřenim spadla svička, tuž to byla
polevka parafinova. No, spadla, hodila sem ju tam. Namisto do
koša sem ju fukla do hrnca.
Je skorem půl jedne a ja němam nic navařene. Do třetice sem
uvařila drožďovu polevku. Ale co na druhe? Prošňupala sem
špajzku od vrchu eš na dul, no a vyhraly to špagety.
Polevku všeci pojedli, ale jak sem servilovala špagety, to už
přišly otazky. Kaj maš ten vyvar a to maso? Tuž sem
mušela s pravdu ven. Počešil mě akorat vnuk. Pravil: ňam,
špagety, přesně na to sem měl něska chuč. To bylo pro mě takove
fajne zadostiučiněni. Ja ale do večera pro istotu něhnu ani
prstem
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 září 2019
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2019
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

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

Duben
Dundr Jiří
Vičar Rudolf

Květen
Klapetek Zdeněk
Grygarová Marcela
Musial Milan

Červen
Podlovská Zdeňka
Musialová Jarmila
Klapuch Karel
Dundrová Zdeňka

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

