DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Číslo 3 / září 2016

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v době, kdy se Vám dostává do rukou tento Občasník,
máme za sebou prázdniny, dovolené. Proto bych Vás chtěla seznámit s tím, co se událo v naší obci během letních měsíců.
V červenci proběhla oprava výtluků a propadlých úseků
na místních komunikacích realizační firmou JHF Heřmanovice,
s.r.o. za cenu ve výši 192 000,- Kč. V srpnu bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro vybudování chodníku na ulici
Přerovská a Slezská za cenu ve výši 60 000,- Kč. V rámci první
etapy je plánován chodník na par. č. 870 u ulice Slezská od křižovatky s ulicí Polní směr výjezd z Dobroslavic na Jilešovice a také
chodník na parcele č. 343 podél ulice Přerovské v návaznosti
na stávající chodník po první křižovatku s ulicí Na Nové. Nyní
probíhá výběrové řízení na dodavatele dětských herních prvků,
které budou instalovány v zámeckém parku v blízkosti Kuželny.
Obec také finančně podpořila vznik dvou solitérních dřevěných
prvků pro děti, jež budou umístěny do centrální části zámeckého
parku. Autorem soch z dubového dřeva je sochař Antonín Gavlas
a jeho syn Ondřej Gavlas.
V operačním programu životního prostředí byla vyhlášena 39. výzva pro dotaci ve výši 40% uznatelných výdajů na
podporu snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Tato dotace se týká
projektu „Kulturní dům v obci Dobroslavice - úspory energií“,
na kterou je zpracovaná projektová dokumentace podpořená
z dotace Moravskoslezského kraje a vydáno stavební povolení.
Prostřednictvím firmy Snadné dotace.cz bude o tuto dotaci zažádáno.
Naše obec odprodala městu Hlučín nefunkční pianino
vyrobené v roce 1903. Následně proběhla jeho oprava a nyní je
instalováno v Hlučíně na Mírovém náměstí před budovou městského úřadu a je dáno k dispozici pro kolemjdoucí znalce hry na
klavír, kteří mohou ukázat své umění a potěšit hrou ostatní.
Dále bych Vás chtěla informovat o velkém celostátním
úspěchu rodačky a básnířky Mgr. Ireny Šťastné. Irena Šťastná
byla nominována na cenu Magnesia Litera v roce 2016 za svoji
básnickou sbírku Žvýkání jader. Na základě vyhlášené akce Maraton čtení 2016, kdy autoři čtou svá díla v knihovnách v rámci
Týdne veřejných knihoven 2016, je pro Vás připraven na 7. 10.
„Happening v knihovně“, na kterém bude autorské čtení Ireny
Šťastné spojené s prezentací objektu obecní kaple po nedávné
rekonstrukci.
Začátkem srpna jsme byli pozváni na Přerovské svatovavřinecké hody. Pozvání jsme přijali a pana primátora Mgr.
Puchalského a přerovský hasičský sbor jsme pozvali na oslavu
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70. výročí družby mezi naší obcí a Přerovem, která se bude
konat pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Dobroslavice.
Tato akce bude probíhat 24. 9. 2016 na fotbalovém hřišti v
Dobroslavicích.
Přeji dětem úspěšný celý školní rok a Vám všem
pěkné podzimní dny.			
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Dřevěné sochy v parku
V červenci byla zahájena práce na dvou solitérních
dřevěných prvcích, které budou trvale umístěny v blízkosti cesty
pro pěší v centrální části zámeckého parku vedoucí od zastávky
autobusu k restauraci Kuželna. Sochy budou sloužit k prolézání
a šplhání dětí, jejich autorem je sochař Antonínem Gavlas.
Akce je součástí víceletého projektového záměru Oživení zámeckého parku v Dobroslavicích, který inicioval a zformuloval místní spolek aktivních občanů Dobro-vize, a v červnu
2016 jej představil zastupitelstvu. Obec tuto aktivitu finančně
podpořila. Dřevo pro práci pomohl zafinancovat sponzor.
					

Irena Šťastná

Komise životního prostředí
Milí spoluobčané, zdravím Vás. Léto je za námi, alespoň to prázdninové. Bylo slunečné i deštivé, dusné i větrné, horké i chladnější,
řekla bych, akorát. Pár letních dnů nám to tu bohužel také smrdělo kouřem, ba někdy i dusilo, a valící se šedočerný dým mnohým
pokazil radost z dobře vyvařeného prádla.
S přicházejícím babím létem se pomalu blíží i podzim a s ním i časy pálení nejen zahradního odpadu. Ráda bych proto připomněla, co
se u této činnosti smí, co je zakázáno, co se doporučuje a hlavně proč.
Vy, kteří jste zastánci recyklace, odkládejte dál zahradní odpad na kompost. Patří sem tráva, listí, ovoce či zelenina, kterou nelze z
jakýchkoliv důvodů konzumovat, biologický odpad z kuchyně. Vy, kteří kompost nemáte či ho nechcete pořizovat, a zahradní odpad
pálíte na otevřeném ohništi, byste měli být ohleduplní nejen k sousedům, ale zejména k životnímu prostředí. Rozumím, že u mnohých
hraje roli velikost pozemku, a tedy i množství biologického odpadu, ne vše se vám do kompostu vejde. Pamatujte alespoň na pravidla
a zvyklosti s pálením spojená. Pálí se odpad suchý (tráva, listí, drobné větve stromů a keřů). Slovo suchý je důležité, neboť v opačném
případě vypouštíte pálením do ovzduší zbytečně oxid uhelnatý a další zdraví škodlivé látky, které navíc masivně podporují i tvorbu
přízemního ozonu (letní smog). Jsou to nejen vaše plíce, ale i plíce vašich blízkých, které to dýchají.
Co na to legislativa? Zákon o ochraně ovzduší a další platné normy stanovily, že povinností všech občanů je omezovat znečišťování
ovzduší a rovněž mu předcházet. Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona
pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit odpad, obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny,
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod., tedy materiály, jejichž spalováním vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí (oxid uhelnatý, dioxin,
chlorované uhlovodíky a další látky). Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem. Ze zákona
dále vyplývá, že vypalování trávy není dovoleno.
Pálení listí, klestí a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami (například
antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které zákon
stanovuje. Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu,
přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího množství
zbytků se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích. Tzv. palné dny si zpravidla obce či městské části samy určují obecní vyhláškou. Pálit se smí na nehořlavém podkladu, například na hlíně nebo železném
plátu a místo má být ohraničeno tak, aby se oheň nemohl šířit do okolí. Ohniště musí být vzdáleno min. 50 metrů od okraje lesa. Při
pálení musí být vždy přítomna osoba starší 18 let, která dohlíží na hoření a musí zde setrvat po celou dobu. Je vhodné mít k dispozici
prostředky, kterými lze oheň uhasit - kbelík s vodou, lopatu a písek, apod. Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
Spalování skutečně suchého listí, trávy a slámy je, co se škodlivin týká, srovnatelné s pálením dřeva. Velkým bonusem dále je, že při
spalování suchého biologického odpadu nevzniká tolik obtěžující kouř. Není nad dobré sousedské vztahy.

Jde to i jinak. Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíte, energie v nich obsažena, vám k ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch).
Na přírodní zahradě je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáte kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud máte možnost, větve štěpkujte a přidejte je do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se
z něj uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy.
Přeji Vám ještě spoustu teplých dní.
za komisi životního prostředí obce Dobroslavice,
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Zdroje a zajímavé odkazy:

www.arnika.org
http://www.veronica.cz/?id=12&i=358
http://moderniobec.cz/paleni-odpadu-ze-zahrad/
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Odvoz velkoobjemového odpadu
29.10.2016 v době od 12 hodin do 15 hodin
na technickém dvoře u hasičské zbrojnice.

Sportovní dění
Cyklovýlet do Zábřehu u Hlučína
V sobotu 4.6.2016 uskutečnila obec cyklovýlet s cílem na letišti Slezského aeroklubu Zábřeh,
kde probíhal 34. ročník mezinárodních parašutistických závodů v přesnosti přistání. Výletu se zúčastnilo 7 statečných cyklistů a nevšední podívanou si
nenechalo ujít ještě dalších 5 našich občanů.
Trasu v délce 30 km všichni bez úhony
zvládli, i když věkový rozdíl byl mezi cyklisty 56 let,
což svědčí o tom, že trasa nebyla opravdu náročná. I když počasí bylo v předchozích dnech dosti
bouřkové, v den výletu bylo naopak ideální a všem
se vydařený výlet líbil.

TROJBOJ zajíce Ušáka
Již v červnu zdárně absolvovali naši dětští závodníci celý trojboj. Všechny 3 disciplíny: běh (O dobroslavického Ušáka), hod (Vojenské ozvěny) i koulení (Kuželkové klání v letním koulení) proběhly za krásného počasí,
což jen umocnilo radost všech z dosažených sportovních výsledků.
Třetí disciplíny se zúčastnilo 23 dětí. Soutěž nejlépe zvládli favorité z předešlých disciplín a potvrdili tím
svou všestrannost. Jednotliví sportovní aktéři byli dle umístění odměněni jak diplomy, tak i věcnými dary. Následně byly vyhlášeny celkové výsledky a paní starostka prvním třem umístěným s největším počtem získaných bodů
ve všech šesti kategoriích předala dary a medaile s emblémem zajíce Ušáka. V jednotlivých věkových kategoriích
se nejlépe umístili: Konštacká Sára, Mamulová Michaela, Exnerová Eliana, Plura Václav, Klapuch Vítězslav, Bližňák
Jan. Na závěr byl rozporcován a všem rozdán veliký dort, čímž byl I. ročník sportovní soutěže „TROJBOJ 2016“
ukončen. Trojboje se celkově zúčastnilo 43 dětí (dle věkových kategorií 18 - 10 - 15), proto i v příštím roce zorganizujeme trojboj, na kterém všechny děti opět rádi přivítáme.
Všem organizátorům a pomocníkům při měření a vyhodnocování, jakož i sponzorům patří vřelé poděkování.
								
Za sportovní komisi Ing. Jaromír Holuša

Kroužek stolního tenisu
TJ Sokol Dobroslavice zahajuje v říjnu 2016 kroužek stolního tenisu pro žáky a žákyně 6 - 16 let.
Tréninky budou jednou týdně v kulturním domě v Dobroslavicích. Děti bude trénovat Vítězslav Sedlák. Účast v kroužku je zdarma. Přivítáme, pokud se tréninku budou aktivně účastnit i rodiče, zvlášť u menších dětí. První seznamovací
trénink proběhne ve čtvrtek 6. 10. 1016. Přihlášeno je zatím 8 hráčů.
Zveme i další zájemce. TJ SOKOL Dobroslavice
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Kuželkářský oddíl TJ SOKOL Dobroslavice
V loňském ročníku severomoravské divize jsme se umístili s 22 získanými body na pěkném 7. místě.
Sestupujícím týmem s 12
body byl Lipník nad Bečvou. Postupující (Odry, Přerov) i sestupující týmy
nahradily nové týmy Sokol Sedlnice,
HKK Olomouc a SKK Ostrava. Rekord
kuželny jednotlivce 472 kuželek stále
odolává, stejně tak i jako rekord družstev 2537 kuželek. Bude to již tento
soutěžní rok, kdy se tato čísla posunou?
Rozšířit náš hráčský kádr se
nám nepodařilo, proto nás v tomto
novém ročníku budou reprezentovat
stejní hráči v čele s hrajícím kapitánem Karlem Kuchařem. Dále pak: Číž
Petr, Gazdík René, Kocián Lumír, Kovařík Ivo, Ridl Karel, Schwarz Josef,
Třečák Martin, Veselý Libor.

kolo/termín
1. 10.09.16
2. 17.09.16
3. 24.09.16
4. 1.10.16
5. 15.10.16
6. 22.10.16
7. 5.11.16
8. 12.11.16
9. 19.11.16
10 3.12.16
11. 10.12.16
12. 14.01.17
13. 21.01.17
14. 4.02.17
15. 11.02.17
16. 18.02.17
17. 25.02.17
18. 04.03.17
19. 11.03.17
20. 18.03.17
21. 1.04.17
22. 8.04.17
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Rozpis turnajů
čas
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
16:30
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00

místo utkání - soupeř
Sokol Dobroslavice-TJ Opava B
SKK Ostrava A - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - SKK Jeseník
Minerva Opava A - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - TJ Krnov
TJ Horní Benešov B - Sokol Dobroslavice
Sokol Michálkovice - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - Sokol Sedlnice A
TJ Břidličná A - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - HKK Olomouc C
Sokol Dobroslavice - SKK Ostrava B
TJ Opava B – Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - SKK Ostrava A
SKK Jeseník - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - Minerva Opava A
TJ Krnov - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - TJ Horní Benešov B
SKK Ostrava B - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - Sokol Michálkovice
Sokol Sedlnice A - Sokol Dobroslavice
Sokol Dobroslavice - TJ Břidličná A
HKK Olomouc C - Sokol Dobroslavice

Třečák Martin, předseda kuželkářského oddílu

Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice
Loňskou sezónu se 22 utkáními ukončili naši muži se 21 body (6
x vítězství, 3 x remíza, 13 x prohra) a
skórem 24/48 na 10. místě a udrželi
se tak ve III. třídě sk. A.
Postupujícím celkem do vyšší
soutěže se staly Hněvošice se 48 body
a Komárov. Novými soupeři této sezóny jsou týmy z Dolního Benešova,
Darkovic, Darkoviček, Hati a Štěpánkovic.
Nový soutěžní ročník naši
muži po třech vítězných srpnových
utkáních vstřelili již 7 gólů, žádný gól
však neinkasovali a vedou s 9 body
tabulku před mužstvy z Dolního Benešova a Bolatic.
Žáci se ve své soutěži E2Astarší žáci 1+7 se skórem 7:181 umístili na 9. místě.
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Rozpis utkání v sezóně podzim 2016:
A2A - III.třída sk.A muži						
Termín 		
čas
místo utkání/soupeř
výsledek body
Neděle 14. 8. 2016 17:00 Sudice - Dobroslavice
0:3 3
Sobota 20. 8. 2016 17:00 Dobroslavice - Služovice
2:0
6
Sobota 27. 8. 2016 17:00 Dobroslavice - Závada
2:0 9
Sobota 3. 9. 2016 16:30 Bohuslavice „B“ - Dobroslavice
Sobota 10. 9. 2016 16:00 Dobroslavice - Dolní Benešov „B“
Neděle 18. 9. 2016 16:00 Darkovice „B“ - Dobroslavice
Sobota 24. 9. 2016 16:00 Dobroslavice - Oldřišov „B“
Sobota 1.10. 2016 15:30 Štěpánkovice „B“ - Dobroslavice
Sobota 8.10. 2016 15:00 Dobroslavice - Hať „B“
Sobota 15.10. 2016 15:00 Strahovice „B“ - Dobroslavice
Sobota 22.10. 2016 14:00 Dobroslavice - Bolatice „B“
Sobota 29.10. 2016 14:00 Darkovičky „B“ - Dobroslavice
E2A – starší žáci 1+7 sk.A
Termín 		
čas
místo utkání/soupeř
Sobota 3. 9. 2016 14:30 Bohuslavice - Dobroslavice
Sobota 10. 9. 2016 13:30 Dobroslavice - Oldřišov
Pátek 16. 9. 2016 16:30 Háj ve Slezsku - Dobroslavice
Sobota 24. 9. 2016 13:30 Dobroslavice - Píšť
Sobota 1.10. 2016 13:00 Dobroslavice - Štítina
Neděle 9.10. 2016 13:00 Štěpánkovice - Dobroslavice
Sobota 15.10. 2016 12:30 Dobroslavice - Šilheřovice

výsledek body

Běh pro živou vodu 2016

- sportovní klání nejen pro dětské kategorie -

Sp

Prvního ročníku běhu pro živou vodu, který probíhal od kuželny po trase naučné procházky k zámecké studánce, se zúčastnilo celkem 26 závodníků (9-6-5-6). S ohledem na věkové kategorie byla pro menší děti zvolena varianta od počátku naučné procházky
k 150 m vzdálenému cíli u kuželny. Nejlépe se umístili Sára Konštacká a Jan Skořupa. U menších žáků, jejichž trasa (750 m) vedla
až k ruině mostu a od krmítek (podpora ptactva) zpět k cíli, nejlépe zaběhli Markéta Nováková a František Skořupa. Starší žáci již
absolvovali celou 1800 m trasu od kuželny k zámecké studánce a po lesní cestě pak zpět ke kuželně. Tady se nejlépe umístili Eliana
Exnerová a Jan Bližňák. V dospělé kategorii pak přiběhli nejrychleji do cíle sourozenci Barbora Konštacká a Jakub Konštacký.
Ve všech kategoriích byli závodníci odměněni symbolickou cenou: „zdravou“ vodou s malou sladkostí a první 3 ve svých
kategoriích obdrželi rovněž tekuté ceny a z rukou paní starostky diplomy.

Kulturní, sportovní a společenské akce v Dobroslavicích - 2016
Říjen

7.10. v 17.00 - kaple
happening v kapli - čtení z děl autorů
oceněných či nominovaných na cenu
Magnesia Litera
15.10. v 15.00 - kulturní dům
Den seniorů
23.10 v 17.00 -kulturní dům
promítání filmů z cyklu Jeden svět
27.10. v 18.00
kladení věnců a uspávání broučků

Listopad
27.11 v 17.00 - autobusová zastávka
rozsvícení vánočního stromku
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Prosinec

2.- 4.12. - kulturní dům
Vánoční výstava
10.12. v 18.00 - kulturní dům
Dodivadelní besídka
18.12. - u kulturního domu
Vánoční běh o kapra
27.12. - kuželna
Vánoční koulení
29.12. - kulturní dům
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Živý betlém

Kulturní
a společenské
Sportovní
dění dění
Klub seniorů
24. května jsme se vypravili na autobusový zájezd klubu seniorů. Letos jsme cestovali do okresu Frýdek – Místek.
Nejdříve jsme navštívili pivovar RADEGAST v Nošovicích. Tady
jsme byli seznámeni s historií pivovaru a shlédli jsme informační film. Dále jsme nafasovali reflexní vesty a pokračovali jsme
prohlídkou části výroby. Vrcholem naší exkurze byla ochutnávka
piva v restauraci v 10. patře pivovaru. Toto pivo mělo patřičný
říz a všem v horkém dni chutnalo. Také jsme odtud měli krásný
výhled na část Beskyd a na automobilku Hyundai. Po dobrém
obědě v DOBRÉ HOSPODĚ v Dobré jsme se zajeli podívat na
náměstí ve Frýdku. Následovala poslední zastávka. Byla to MARLENKA. Na exkurzi nás tam provázel sympatický mladý muž,
který nám udělal podrobný výklad o historii Marlenky, jejich výrobcích a ochotně odpovídal na naše dotazy. Prohlédli jsme si
i výrobu sladkých specialit a ocenili jsme i ochutnávku těchto
dobrot. Nakonec si většina z nás zakoupila některý výrobek pro
domácí spotřebu. Sladká tečka nakonec nás povzbudila k přemýšlení, kam se vydáme v příštím roce.
Za Klub seniorů Dobroslavice Marie Blažková
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Dobroslavická knihovna
Lidé, čtěte
Knihovna v obci, která funguje od ledna 2016, byla
v srpnu zaregistrována jako člen SKIP, tj. Svazu knihovníků a
informačních pracovníků, což znamená, že odtud může čerpat granty a dotace.
Od podzimu budou provoz knihovny zajišťovat dva
noví dobrovolníci, paní Karla Čašová a Jarmila Hojná, z původních zůstávají paní Bohumila Kijová a Božena Kusýnová.
Za jejich ochotu vypomáhat a dělat něco aktivního pro ostatní
občany chci velice poděkovat.
V pátek 7. října 2016 proběhne Happening
v kapli, a to od 17:00 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout
prostory kaple po rekonstrukci, navštívit knihovnu, za symbolickou cenu zakoupit knihu a zejména si poslechnout hudbu a
literární čtení z děl autorů nominovaných na cenu Magnesia
Litera – Petra Nikla, Arnošta Goldflama, Ireny Šťastné a Jana
Balabána.
			

		

Irena Šťastná

Poslední srpnovou sobotu se v parku u kuželny opět
po roce sešli příznivci Dobroslavického kosení. Letošní ročník
byl pojat ve stylu Slunce, seno, jahody aneb socialistické
družstevnictví. Družstevnice, družstevníci, svazáci a pionýři,
nebo také tombola ve stylu starého konzumu a výstavka
retro věcí, to vše bylo na této akci ke shlédnutí. Hlavní náplní
však bylo kosení trávy.
Proběhlo klání jednotlivců, štafeta i sečení srpem a
kladivem. Řady kosníků opět posílili přátelé z Havlovic nad
Úpou. Letos jsme se dočkali i mezinárodní účasti slovenského
„kosce“ od Prievidze Marka Hedvigy. Vítězové byli vlastně
všichni, kdo na tuto akci dorazili, nicméně je důležité zmínit,
že pohár, jenž je hlavní cenou v kategorii mužů, zůstává doma
zásluhou našeho borce Petra Žáka. V kategorii seniorů zvítězil
Miloš Plura, v sečení srpem Marek Hedvigy, který dostal i
ocenění „Elegán kosení“. Elen Hrbáčová si odnesla ocenění
„Družstevnice roku“ za vtipně pojatý kostým korespondující
s vrcholem elegance. O příjemné chvíle se také zasloužily
seniorky TK Radost z Vřesiny, které vystoupily se svými
country tanci. Dvě představení, Komická Červená Karkulka
a Tři prasátka, představili děti z místního Dramatického
kroužku. Rodinné centrum Kaštánek za námi přijelo se svými
muzikohrátkami a v podvečer nastoupila country kapela, ten
den pojmenovaná DCK (dobroslavická country kapela), pod
vedením Milana Šťastného, která zahrála k tanci a poslechu.
Můžeme říct, že vše dopadlo dle našich představ.
Dopomohlo k tomu krásné počasí, ale také spousta
dobrovolníků a ochotných lidí, kteří přidali ruku k dílu.
Jmenovitě bych poděkovala Kamile Teslíkové a Jaroslavu
Ožanovi za dlouholetou spolupráci a dále také dobrovolným
hasičům, obecní rychlé rotě, Dodivadlu, Dobroženám,
celé kulturní komisi a všem jednotlivcům, bez kterých by
Dobroslavické kosení nebylo tak úspěšné. Již nyní vás zveme
a těšíme se na další ročník Kosení 2017.

elegán kosení Marek Hedvigy
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      Zuzana Dedková, předseda kulturní komise

Divadlo v parku 2016
17. června proběhl čtvrtý ročník
akce Divadlo v parku. Byl v mnohém
přelomový a povedený.
Dvě premiéry
První premiéru měl Dobroslavický dramatický kroužek
pod vedením Milana Šťastného. Za pomoci Zuzany Dedkové děti
odehrály tři pohádky (Komická červená Karkulka, O Koblížkovi
a Tři prasátka). Za svůj historicky první výkon byly odměněny
nejen potleskem, ale také sladkou odměnou.
Druhou premiéru si odbylo Dodivadlo s novou
pohádkou Pavlík má teplotu. Pohádka byla opět autorská a opět
s písničkami. Zvláštností tentokrát byla kombinace živých herců
s několika druhy loutek.
Představení pro děti
Letos bylo představení více. Akci zahájili hlodavci, kteří
v dobroslavickém parku už zdomácněli, myška Klárka a veverka
Terka, tedy divadlo Ententýky.
Dramatický kroužek ze Štítiny pod vedením Lukáše
Vlčka přivezl adaptaci knížky Povedená partička a Opavské
slezské gymnázium představilo své pojetí Werichova Fimfára.
Nejvzdálenější host, soubor Meče a Přeslice z Velké
Bystřice u Olomouce, přicestoval s hrou O princezně Esemesce
první.
Představení pro všechny (tedy i pro dospělé)
Podvečerní blok skvěle otevřela improvizační partička All
imp. Následovaly dialogy a monology, ve kterých se představila
Kristýna Hošťáková z Dobroslavic s monologem Zamčená v pokoji.
Dialog o manželské hádce předvedli Vladimíra Hagenová a Milan
Šťastný. Dušan Zakopal pak promluvil o Pěti chlebech v apokryfu
Karla Čapka.
Hudba

Letošní ročník byl opět multižánrový. O hudební složku
se postaral ostravský písničkář David Bartoš, jehož recitál byl
příjemným pohlazením při zapadajícím slunci. Svou premiéru
mělo hudební vystoupení Milana Šťastného a Lukáše Vojvodíka.
O příjemnou závěrečnou tečku se pak postarala Zuzana Taláčková
a Vojta Samek, kteří mimo program zahráli několik známých
současných hitů.
Film

Na letošním ročníku se objevil i film. Šlo o druhou
projekci pilotního projektu Dobroslavické promítání. Pod širým
nebem se promítnul Skoro úplně vymyšlený film. Představit ho
osobně přijela samotná režisérka Tereza Kovářová. Po projekci
následovala spontánní debata.
Tradice a změny
Na akci byly již tradiční slané i sladké moučníky
z kuchyně paní Růženy Moricové a paní Karly Čašové. O stánek
s pivem a dobroty z grilu se postaral Stanislav Kurovský.
Svůj stánek zde měla i Dobro-vize. V něm bylo možné
prohlédnout si aktivity spolku a zatočit si na kole štěstí. Ceny
do něj, stejně jako sponzorský dar, věnovalo vinařství Chvalík.
K vidění zde byla také prezentace místního Kroužku malých
turistů a dendrologická výstava Václava Klapetka.
O kousek vedle na dece mělo svůj prostor rodinné
centrum Kaštánek se svou muzikoterapií.
Atrakcí bylo rovněž pojízdné Blonde kafe s dobrou kávou.
První změnou tohoto ročníku byl už začátek akce.
Zahájení se odehrálo už dopoledne v 10. hodin.
Dodivadlo v tomto ročníku spojilo síly s Dobro-vizí, a
tato změna přinesla četnější a výkonnější přípravný tým.
Pro tento ročník bylo také zapůjčeno dřevěné pódium
z obce Plesná. Tím Divadlo v parku 2016 dosáhlo většího
komfortu pro vystupující.

www.dobroslavice.cz

Poděkování
Divadlo v parku se letos nadmíru povedlo. A je nutné
poděkovat všem, kteří se na úspěchu podíleli. Jde v první řadě
o členy Dodivadla a Dobro-vize, jmenovitě o Zuzanu Dedkovou,
Rostislava Morice, Roberta Tománka, Pavla Vávru, Irenu
Juřičkovou, Václava Klapetka, Zuzanu Sýkorovou, Honzu Sýkoru,
Irenu Šťastnou, Moniku Moricovou, Alenu Ridlovou, Markétu Kočí
a Andreu Sleczkovou.
Velký dík však také patří dobrovolníkům, kteří se
na této akci podíleli měrou vrchovatou. Jmenovitě děkujeme
Jakubovi Konštáckému, Čendovi Stonišovi, Jiřímu Teslíkovi,
Kamile Teslíkové, Renátě Skupienové, Patricii Juřičkové, Kristýně
Hošťákové, Zoře Šabatské, Martině Pjontkové, a Marii Páskové.
Tereze Poláchové a Vojtovi Moricovi pak patří dík za fotografické
zdokumentování akce.
Firmě Ospol děkujeme za poskytnutí autocentrály,
která je pro nás naprosto nezbytná. Obci Dobroslavice pak patří
poděkování za dotaci 5000,- a možnost uspořádat tuto akci. Obci
Plesná za pódium a obci Děhylov za stan a pivní sety. Ke zdaru
přispěli a poděkování si zaslouží také nejmenovaní sponzři.		
		
Milan Šťastný, Dodivadlo, Dobro-vize

Spolkový život
Kulturní,
společenské a sportovní dění
Dodivadlo žije
Od Února 2016, kdy vyšlo první letošní číslo Dobroslavického
občasníku, a kde byl vše shrnující článek o činnosti Dodivadla za rok
2015, se udála spousta věcí, o kterých si myslím, že stojí za to se
zmínit.
Nejlepší z nejlepších
Jakkoli tento titulek zní nadneseně, Dodivadlo se v dubnu
opět zúčastnilo krajské přehlídky Dospělí dětem, která se konala
v Ostravě-Porubě. Na této přehlídce jsme získali dvě herecká ocenění
(za roli slepice Olga Vávrová, za roli farmáře Milan Šťastný). Scénář této
hry, která je čistě autorský počin z pera režiséra a vedoucího souboru
Milana Šťastného, pak dostal cenu hejtmana moravskoslezského
kraje Miroslava Nováka. Nejpodstatnější však je, že Bio pohádka byla
vybrána na nesoutěžní přehlídku nejlepších divadel hrajících pro děti.
Přehlídka se jmenuje Popelka Rakovník a myslím, že je to úspěch
veliký. V listopadu se tedy chystáme, v zástupu dalších nejlepších
souborů z celé republiky, představit pohádku v Rakovníku. Novou
sezónu proto zahájíme vypilováváním inscenačních drobností, se
kterými nám dobrovolně a nadšeně pomohl nezávislý novinář a
divadelník Vladislav Vrchovský. Jsme rádi, že nejen Dodivadlo, ale
vlastně i celé Dobroslavice budou zmiňovány v kontextu celého
Česka.
Další úspěch
Další úspěch zaznamenala přespolní spolupráce Dodivadla
a ŠAMU Štítina, jmenovitě Vlaďka Hagenová za ŠAMU a Milan
Šťastný za Dodivadlo. Spojili své síly a s pomocí režiséra ŠAMU Štítina
Ondřeje Bendy nastudovali dialog Všechna děvčata v letních šatech,
ktrou Milan Šťastný zdramatizoval podle povídky Irvinga Shawa.
S tímto dialogem se pak z postupové krajské přehlídky Pohárek
SČDO dostali až na celorepublikovou přehlídku do Velké Bystřice.
Tam obsadili druhé místo a tím dosáhli na nejvyšší metu, divadelní
přehlídku Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou. Dialog kromě
tohoto postupu posbíral také ceny pro Vladimíru Hagenovou za hlavní
roli a pro Milana Šťastného za dramatizaci povídky.
Co dalšího se povedlo
Náramně se vyvedl čtvrtý ročník akce Divadla v parku
2016. O akci však píšeme na jiném místě. Povedlo se také založit a
odpremiérovat tři pohádky nově vzniklého dramatického kroužku – i
o něm je řeč jinde. Uskutečnila se rovněž premiéra nové pohádky
Dodivadla s názvem Pavlík má horečku. Obě premiéry proběhly na
Divadle v parku 2016. S úspěchem jsme také hráli Bio pohádku na
Dni rodiny ve Vřesině u Hlučína, pro 300 dětí v kulturním domě
v Těškovicích, na soutěžní přehlídce Štivadlo ve Štítině.

Co nevyšlo
Nevyšla plánovaná premiéra hry Rodinný průvan. Hra
byla dána k ledu, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich byl úspěch
zmiňované Bio pohádky, po níž byla stále poptávka a opakovaně se
hrála mimo obec. Dalším důvodem byly hektické přípravy na Divadlo
v parku a chystaná premiéra pohádky Pavlík má horečku. Podstatným
důvodem byl ale také fakt, že Dodivadlo, ač prioritně nevýdělečné, je
nuceno si na svůj provoz, kulisy a kostýmy vydělat. A dvě premiéry
za rok jsou finančně náročné, protože za pronájem kulturního domu
už třetím rokem platíme 6000,- tisíc ročně. Z dotací se nám pak
vrátí sotva polovina – v letošním roce 2500,- Kč (dotaci 5000,- Kč
na akce Divadlo v parku nepočítáme, tu spolkne akce samotná).
V propadu jsme tedy 3500,- Kč. K tomu je nutné připočíst autorské
poplatky, které se pohybují v řádech tisíců, kulisy a kostýmy. Ač se
soubor snaží tyto částky minimalizovat – režisér a vedoucí souboru
píše autorské texty, čímž se vyhneme autorským honorářům, hry
vybíráme s ohledem na množství a náročnost kulis, kostýmů a
povětšinou vše řešíme fundusem z vlastních zdrojů - i přesto je
nutné nějakou tu korunu z kapsy Dodivadla vytáhnout – např. na
cestovné souboru do jiných obcí. Ačkoli si mnozí myslí, že divadlo si
na sebe může vydělat, praxe je taková, že coby amatérský soubor
nemůžeme po pořadatelích požadovat velké sumy a proto finanční
propad zalepujeme z osobních zdrojů. Jednoduše řečeno – děláme
dobrovolnou činnost, jejíž dopad sahá až na republikovou úroveň,
platíme za to obci a propady kryjeme z vlastní kapsy. Ano, vždycky
můžeme z kulturního domu odejít, zkoušet si doma na půdě a tvářit
se jako hosté ve vlastní obci, ale na tohle gesto je snad ještě času
Výzva pro sponzory
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bychom nepohrdli
mecenášem, chcete-li sponzorem, který by nám alespoň přispěl na
nájem. Můžeme nabídnout kvalitní soubor s kvalitním o oceňovaným
repertoárem, který bude sponzorské jméno šířit nejen v regionu, ale
v této chvíli i napříč českou zemí.
Co nás čeká a Vás nemine
V době, kdy budete číst tento článek, bude mít Dodivadlo
za sebou s Bio pohádkou představení v Plesné v Kafrárně a ve škole
pro sluchově handicapované v Ostravě-Porubě na ulici Spartakovců.
Dialog pak bude prezentován na akci Zažít Ostravu jinak v Porubě u
Duhy.
Další data představení berte také jako pozvánku a možnost se s námi
opět vidět:
9. října v 17.00 – Krásné pole – Bio pohádka
11. října – Vysoké na Jizerou, Krakonošův podzim – dialog
1. – 6. listopadu – Rakovník, Rakovnická Popelka – Bio pohádka –
termín zatím není znám
10. prosince – Dodivadelní besídka
		

představení v Těškovicích
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Pavlík má horečku, Divadlo v parku 2016

Milan Šťastný, vedoucí a režisér Dodivadla

Třetí ročník Kroužku malých turistů
Kroužek malých turistů zahájí v září 2016 svou třetí sezónu. Navštěvuje jej patnáct místních dětí, a to každý
pátek od 17:00 do 19:00 hodin. Zápisníky, s nimiž děti
celoročně pracují, byly k vidění při červnové akci Divadlo
v parku. Za vytrvalou výpomoc s vedením této dobrovolné
aktivity chci poděkovat Janě Hradílkové. 		
				
Irena Šťastná

Dramatický kroužek Dobroslavice

Dobroslavické promítání

Dobroslavický dramaťák má za sebou půlroční
existenci a dvě představení. Premiéra tří pohádek (Komická
červená Karkulka, O Koblížkovi, Tři prasátka) proběhla na
akci Divadlo v parku 2016. Repríza Karkulky a Prasátek pak
na akci Dobroslavické kosení 2016.
V současné době má dramaťák 18 členů. Je to
limitní stav, jehož velikost už nelze z organizačních důvodů
navyšovat.
Rád bych poděkoval Zuzaně Dedkové a Aleně
Ridlové za pomoc a dohled. Zuzana Dedkové je navíc
autorkou kostýmů a masek, které s dětmi vytvořila, což
dalo Dramatickému kroužku další rozměr a děti si výrobu
opravdu užily.							
			
Milan Šťastný

Projekt Dobroslavické promítání, který připravil
spolek Dobro-vize, má za sebou dvě projekce. 10. dubna
startovalo s kvalitním, byť pro mnohé kontroverzním,
kanadsko francouzským filmem Mami! od mladého režiséra
Xaviera Dolana. Film byl trpkou sondou do života kluka
postiženého ADHD.
Druhý film byl promítán na akci Divadlo v parku
2016. Přítomna byla samotná režisérka Tereza Kovářová a
představila svůj autorský film Skoro úplně vymyšlený film.
Po něm se pak rozběhla debata se samotnou autorkou.
Další promítání se chystá na říjen a prosinec.
V říjnu bychom chtěli představit dva zajímavé dokumenty,
jeden reflektující současnou uprchlickou otázku s názvem
Syrská Love Story, druhý je pak sondou do života lidí,
topící se díky úvěrům z půjček v dluzích a jmenuje
Šitkredit. Oba dokumenty pochází z filmového projektu
Jeden svět. Součástí představení bude výstava starých
filmových plakátů. Datum říjnového promítání je 23. 10.
2016 v 17.00.
Prosincový zatím ještě není znám.
Promítání si neklade za cíl být konkurencí
současných multiplexů. Naopak, chceme promítat filmy
zajímavé, umělecky hodnotné, vzbuzující otázky. Smyslem
je také představit divákům filmy jiné provenience, než
americké. Proto neváhejte a určitě přijďte, nudit se
nebudete.
			
Milan Šťastný

Dobroslavické kosení 2016- 6. ročník
Přesto, že venku jsou obrovské hice
jedeme tančit do obce Dobroslavice,
potěšilo nás pozvání a zájem,
neboť jsou procházkou růžovým hájem.
Chytáme se pružně této šanceo prázdninách cvičime své country tance .
Vloni – a v tom máme velkou útěchu
sklidily jsme tam mnoho úspěchů,
na pátém ročníku slavného kosení.
Hasiči se nejdřív dají do rosení,
neboť to horko, při práci nestačí
dát břit a sílu každému sekáči.
Sedím a vzpomínka najednou je tu
vidím naše foto na internetu
co skvělo me v opavských novinách…
Měly jsme úspěch, nebyl to krach
Sedíme pospolu ve stínu vzrostlých lip,
zda mohlo by nám někde býti líp?
Zahájily jsme tančení „ Zlatokopem“
tančily jsme svižně a bylo to hopemi když ne tak jako v „ Zahrádkáři –
proč se nám u zkoušek trochu lépe daří?
Poté jsme usedly veselím nakaženy
sledovati program, který místní ženy

připravily s přeobrovskou chutí
a ta nás k potlesku , ocenit je nutí.
Program co zvolily, byl plný pohody
bylo v něm Slunce, seno a jahody,
Dobroslavice na Hoštice změnily si jméno
vše bylo pečlivě připraveno:
Farář Otík s babkou Kelišovou-„ oh- velebnosti“
Troškův scénář , vše bylo ku radosti,
mladý živočichář a jeho metody
též spousta prosté, družstevnické módy.
A už jsou tady! Přitančily hravě
rovně se nesly s knihou na hlavě,
zástěry, gumovky, tak jak byly v práci
předvedly půvabnou, šátkovou kreaci.
S nimi naše milá, Alenka Ridlová,
tančila tak vznosně, že nemáme slova .
Nesla se jako barevná pávice
reprezentovala s chutí Dobroslavice.
Bylo na ní vidět, že tančila ráda
neboť při tom zapomněla na bolavá záda.
Toto je vlastně taky country spolek
tleskáme a ceníme si výkonů těch holek,
též naši mužové volají z plných plic
„Vivat“ nad výkony těch zdejších družstevnic .
Svěží vůni trávy vtáhly naše nosy

do uší nám vzdušně zasvištěly kosy,
začal hlavní program a o něho zde kráčí
to kosili chlapi trávu, velkou silou dračí.
Jako vždy z Havlovic- přišli soutěžiti
radost se podívat, jak byli hbití.
Po nich jsme v druhé části vystoupily
svým svižným tancem“ Hilly billy“,
s“ Posledním kovbojem“ vlakem jsme jely
„Výkopem „ – polkou jsme pásmo uzavřely.
Snad, přes svůj věk tančily jsme s leskem
odměněny vstřícným potleskem.
Místní děti si připravily pohádku
O Karkulce, vlkovi a prasátku,
byla to půvabná a milá změna
škoda, že scéna nebyla ozvučena.
Dostalo se jim vřelého přijetí,
leckterá zamáčkla, slzičku dojetí.
U stolů teprve začalo být živo
jak se patří na slavnosti, pilo se pivo,
u něj přec zábava nevázne.
Jelikož by naše tanečnice rázné
od dnešního dne chtěly ještě víceza vše vám děkujem Dobroslavice !
Po čem jsme toužily, vše se nám dostalo,
zachovejte nám svou přízeň nastálo.
Milada Nedělníková, 28.8.2016
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Společenská rubrika
Blahopřání

Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří již oslavili nebo
v nejbližším období oslaví své narozeniny.

červenec
Hranošová Emilie
Klekner Drahomil
srpen
Dufek Josef
Pavlíček Jaroslav
Hrbáčová Eliška
Klapuchová Helena
Zloch Václav
MUDr. Prokopová Zdeňka
září
Dušák František
Cahlík Augustin

Recept babičky Růženky

Okénko paní Věry Práškové
Můj děň
Rano se obudim a tak patnact minut se přemluvam že z teho loža mušim fakt
vylezč. Potem se dam do rychtyku a idu se nasnidač. Jak stanu od stolu tuž se
ze mě sesypu drobky, kura by se nažrala. Chcu dač hrnek do dřezu, vypadně mi
ležka. Tři razy se pro ňu ohnu, tři razy mi z pazury vypadně, tuž do ni kopnu a
něcham šviňu ležeč na zemi. Zdvihnu ju eš budu měč na ňu naladu.
O desatej hodině se robim male kafejo, takeho povzbuzovaka, ale kolik razy ho
ani něvypiju bo ho rozleju. Jak je to vicej než dva razy to už od zlosči hodim
hrnek do dřezu a je po ptakach. Už ho němušim ani umyvač. Potem při každe
přiležitosči dostavam hrnek na kafejo. Maju to se mnu jednoduche žaden němuši přemyšlač co mi kupič.
No a u oběda tam je to ešče horši než u šnidaně. Než dopravim ležku z polevku
do pysčiska tuž tam skorem nic němam. Na druhe je to rychtyk to stejne. To idu
od stola odekorovana od polevky eš po kobzole. Furt mušim davač bacha bo o
každy prah zakopnu, aj o ten, kery tam něni. Do špajzky chodim tak deset razy
za sebu než se spomim co tam vlastně chcu. Jak se chcu přečitač noviny, němožu najsč bryle,jak najdu bryle zasej němožu najsč noviny. Po zemi se mi furt coši
kula, vajca rajčata, kobzole a kdovi co ešče. No všecko co mi vypadně z pazur.
U večeře je to obdobne tajak u každeho jidla, bud se ze mě sype alebo sem
odekorovana.
Najhorši je to večer jak mušim isč pod sprchu. Dycky mi ta hromska sprcha
vyleči z pazury a než se pro ňu ohnu, tuž to už na mě kape voda aji ze stropu.
Do vany se němožu sednuč bo tam němam jeřab kery by mě zdvihnul. Obleču
se nočnu košulu kera se razem staně pracovnim oblekem bo mušim povyčirač
tu zatopenu kupu.
Najlepši je to jak už sem v ložu, bo to mam celu noc od sebe pokuj. Ale na druhu
stranu može byč aji horši.

Výborný kečup
4000 g rajčat (spotřebujeme ty méně pěkné a doplníme těmi ostatními), 1000 g jablek neloupaných, 300 g cibule (čistá váha), 1/3 l
octu, 40 g soli, 1 feferonka, 4 stroužky česneku (můžete dát i více podle toho jak máte rádi), 1 lžička sladké papriky, 1 lžíce skořice +
nové koření, hřebíček (dáváme podle oblíbenosti, já dávám 12ks hřebíčku a 8ks nového koření), 300 - 600g cukru (záleží na sladkosti
jablek a rajčat, raději přidávejte postupně).
Vše mimo cukru vložte nakrájené do většího hrnce a při občasném míchání vařte na mírném plameni tak dlouho, až se vše rozvaří a
obsah se o 1/3 odpaří, to zajistí správnou hustotu kečupu. Potom přidáme cukr a krátce povaříme. Hmotu vymiksujeme a propasírujeme
přes hustší cedník, dáme do skleniček a zavaříme při 85°C cca 20min. Vše samozřejmě můžete udělat i z menší dávky.
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starostka obce
– PhDr. Hana Bližňáková, tel.: 596 753 496
účetní obce, ověřování listin a podpisů, správní
řízení, CzechPoint
– Jana Sobčáková, tel.: 596 753 496
podatelna, pokladna, evidence obyvatel, informace
– Jarmila Holušová, tel.: 596 753 496

Rekonstrukce kaple
Miliónovou investicí byla květnová rekonstrukce
střechy, zvoničky a fasády starobylé kapličky z roku 1896, která
byla v rámci programu „Údržba a obnova kulturního dědictví
venkova“ částečně hrazena dotací z Ministerstva zemědělství
ČR. Poslední jarní neděli 19.6.2016 zde proběhla slavnostní
poutní mše svatá vedená farářem naší Římskokatolické
farnosti Ostrava - Plesná, otcem Pavlem (P. PhDr. Bc. Pavel
Moravec), které se zúčastnilo 50 občanů. O slavnostně
vyzdobený svatostánek se postarala paní Francúzová Veronika
s paní Sollichovou Eliškou, hudební doprovod obstarala paní
Klapetková Alena a zpěv z Kancionálu pak členové scholy.
Starostka obce, paní PhDr. Bližňáková Hana, i další členové
zastupitelstva svou přítomností podpořili význam této církevní
události, která se, i když opožděně, vztahovala ke svátku sv.
Jana Nepomuckého (16.5.2016), kterému je naše kaplička
zasvěcena. Poté se malým „procesím“ občané odebrali i s
panem farářem do kulturního domu, kde bylo pro všechny u
této příležitosti poutní slavnosti přichystáno malé pohoštění a
pak byla tato významná sváteční událost zakončena.
Sv. Jan Maria Vianney:
Šťastný je takový člověk,
který se nevyjadřuje o bližním
zlostně, který přemýšlí jen nad
sebou a nad svými chybami,
který se snaží napravit své
hříchy.
                                                                                 Ing. Holuša Jaromír
„Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na
to zapomínáš.					
William Shakespeare
Milí čtenáři, přejeme Vám krásné babí léto a
stejně krásný podzim. A protože na vesnici se
žije v sounáležitosti s přírodou, přinášíme několik
podzimních pranostik:
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho.
Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš.
Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí.

Slovo na závěr
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