DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Číslo 1 / březen 2016

Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Chtěla bych Vás pozdravit v novém roce a seznámit Vás s akcemi, které zastupitelstvo naší obce schválilo na rok 2016.
Zastupitelé rozhodli, že bude realizován projekt stavebních úprav
kaple – jedné z nejstarších budov naší obce. Stavební úpravy se
budou týkat výměny střešní krytiny a konstrukce krovu, opravy
a nátěru fasády a opravy spárování kamenného soklu. Projekt
byl zhotoven projektantkou Ing. Kristovou a je na něj vydáno
stavební povolení. Na tuto akci budeme žádat o dotaci, kterou
vyhlásilo Ministerstvo zemědělství na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Dále je plánováno vybudovat dětské hřiště (čtyři herní
prvky) v blízkosti fotbalového hřiště tak, aby byla zachována
multifunkčnost využívání této plochy pro všechny spolky. Na dětské hřiště obec zažádala o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, které vyhlásilo dotační titul se zapojením dětí do komunitního života. Podmínkou možnosti žádat o dotaci byla spoluúčast
dětí na tvorbě hřiště. Proto se na podání žádosti o dotaci podílelo občanské sdružení Dobrovize, které zorganizovalo během
akce Dodivadlo v parku workshop, kde děti mohly vyrábět koláže
s herními prvky, které by si přály mít na novém dětském hřišti.
Zapojeny byly i děti z naší mateřské školky.

Na výkresy navrhovaly své vysněné dětské hřiště. Výběr herních prvků vycházel z nejčastější volby dětí. Fotodokumentace
workshopu a výkresy dětí jsou povinnou součástí k podané žádosti o dotaci.
Na konci roku 2015 jsme byli úspěšní v získání dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace
na výměnu oken a zateplení celého objektu kulturního domu.
Dotace byla schválena ve výši 105 000,- Kč. Tato projektová
dokumentace bude součástí žádosti na dotaci pro úspory energií
ve veřejných budovách a její realizace právě probíhá.
V jarních měsících proběhne oprava ulice Pod Kovárnou a cesty
Na Rybárně.
Naše obec dostala účelový sponzorský dar ve výši 50 000,- Kč,
za který byly nakoupeny nové polstrované židle (108 kusů) a
mikrovlnná trouba do kulturního domu.
Na začátku března jsme uvítali na obecním úřadě pět nových
občánků. Děti dostaly od obce drobné dárky a peněžní příspěvek
1 000 Kč. Nově bude založena pamětní kniha, která bude sloužit
právě této slavnostní příležitosti pro zaznamenání jmen všech
nově narozených občánků Dobroslavic.
		

Nové webové stránky obce
Na přelomu nového roku byly uvedeny do provozu nové obecní
webové stránky. Na adrese dobroslavice.cz vám chceme přehlednou formou nabídnout nejen aktuality dění v obci, ale také
všechny důležité informace, které souvisí s činností obecního
úřadu. V podstránkách naleznete dále informace místního Sokola, klubu důchodců, turistického oddílu, knihovny a mnoho dalších. Prohlédnout si můžete také kalendář plánovaných akcí či
fotogalerii aktuálního dění a historie obce. Do budoucna plánujeme například zabezpečení stránek pomocí HTTPS protokolu, anglickou a německou verzi a nebo rozšířené informace pro turisty
a návštěvníky obce. Rádi uvítáme vaše připomínky a náměty na
emailu stranky@dobroslavice.cz.

			

www.dobroslavice.cz

Za informační komisi Jan Sýkora

Přeji Vám příjemné prožití jara.
Starostka PhDr. Hana Bližňáková

Obecní informace
Strategický plán rozvoje obce
Anketa, kterou měli možnost všichni občané vyplnit v září 2015,
byla jedním z důležitých podkladů při práci na Strategickém
plánu rozvoje obce Dobroslavice pro etapu 2015 – 2025. Ráda
bych vám oznámila, že tento střednědobý dokument byl během
druhého pololetí roku 2015 dokončen a rovněž schválen na prosincové schůzi zastupitelstva. K jeho konkrétnímu využití došlo
například ihned na počátku roku 2016, kdy byl nezbytnou přílohou k žádosti o dotační titul na výstavbu hřiště pro děti, jež
v obci dlouhodobě chybí a také v anketě bylo často zmiňováno.

Pro zájemce je Strategický plán rozvoje obce k dispozici na webu
obce Dobroslavice.				
					

Irena Šťastná

Odvoz velkoobjemového odpadu

V sobotu dne 4. června 2016 se uskuteční odvoz velkoobjemového odpadu v době od 8 hodin do 11 hodin na technickém dvoře u hasičské zbrojnice.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE DOBROSLAVICE pro období 2016-2018 v tis.Kč
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Plesná

Tříkrálová sbírka 2016 - vyhodnocení

165
166
167
168

Dobroslavic
91 Osmančík Jan

Celkem

28 101,00

28 101Kč

Děhylov
92 Dvořáčková Libuše
93 Holušová Veronika

Celkem

Celkem

14 521,00
11 457,00

25 978Kč

88 Klimková Zdeňka
89 Plaček Milan

Celkem

52 858Kč
5 944,00
12 882,00

18 826Kč

Celkem za farnost Plesná		

125 763,- Kč

Celkem za Charitu Ostrava

1 673 567,- Kč

Rok 1934
Zřízení telefonní hovorny v místní obci.
O zřízení této telefonní hovorny bylo započato jednání již
v předešlém roce dne 27. ledna 1933. Z počátku zdalo se,
že tato záležitost se lehce odbude, avšak během krátké doby
povstaly jak u občanů, tak i mezi členy obecního zastupitelstva rozepře, a tu jedná část trvala na usnesení obecního
zastupitelstva, že je odhlasováno umístění hovorny v domě
čp 27 (obchod p. Šafránka) a druhá část zastupitelstva obce
tvrdila, že odhlasováno bylo pouze na základě nesprávných
informací, a chtěli umístění této hovorny v čís 37 (hostinec
p. Marka, a tu nastal zápas. Schůze za schůzi, a stížnosti se
pořád střídaly až došlo i k soudnímu procesu. Konečně dne
17. dubna t.r. byl onen popularní telefon stavebním úřadem
telegraf. ředitelství v Opavě postaven a hovorna umístěna
v domě čp. 27 v obchodě p. Šafránka.
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Z kroniky obce

				

Čechová Barbora
Hořínek Jaroslav
Lehen Bohumil
Novák Marek

Pavlína Pěknicová

Komise životního prostředí
Vážení občané,
vítám Vás v tomto roce a dovoluji si pozvat Vás na dvě akce. Obě jsou úzce spjaté s ochranou životního prostředí, obě mají
velký význam a obě jsou tak trochu celosvětové. První je Hodina Země. Její popis a smysl je obsahem dnešního článku za
komisi životního prostředí. Druhou je pozvánka na dobrovolnickou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Chceme navázat na
úspěšný loňský ročník, na kterém se nasbíralo 48 pytlů směsného odpadu (cca 420 kg) a 6 pytlů odpadu tříděného. Pozvánka
na tuto akci je samostatnou přílohou.
60 +
Hodina Země
Hodina Země symbolicky propojuje obce, firmy i jednotlivce v jedinečném happeningu. Jeho cílem je dát viditelně najevo
zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země. K Hodině Země se mohou
města, firmy nebo jednotliví občané připojit v sobotu 19. března 2016 ve 20:30 tím, že na hodinu vypnou světla osvětlující
významné památky, štíty firem, hotely nebo vlastní domy. Jednoduchý, ale viditelný čin – vypnutí světel – je signálem pro
veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.
V rámci 10. ročníku celosvětového happeningu Hodina Země mohou města či firmy prezentovat své závazky v oblasti
životního prostředí. Každý z nás již něco dělá, každý z nás může udělat více. Využijte příležitosti Hodiny Země k prezentaci
toho, co již děláte a co plánujete do blízké budoucnosti. Staňte se inspirací pro ostatní, nechte se inspirovat. Celosvětově
kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice Klimatická koalice, Centrum pro dopravu a
energetiku a Ekologický institut Veronica.
Jak probíhala Hodina Země v minulosti?
První Hodina Země proběhla 31. března 2007, když v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla více než 2,2 milionu
domácností a firem. Rok na to se k happeningu připojilo 370 měst a obcí v 35 zemích světa. Za jediný rok se Hodina Země
proměnila z lokální aktivity v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. V roce 2008 vypnulo osvětlení odhadem až 100
milionů lidí po celém světě. Na hodinu se ponořily do tmy světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate v San
Francisku, římského Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v Dubaji.
V dalších letech se Hodina Země zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení
příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Počet zapojených zemí stále roste, zhasíná se více než 10 000 památek světového
významu a během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční více než 600 000 akcí. Mezi světově známými stavebními
památkami, které podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská
Eiffelova věž. Už v roce 2010 se do happeningu Hodina Země zapojily tři desítky měst v České republice. V roce 2015 jich bylo
již více než 140 spolu se 130 firmami a tisíci jednotlivci. Akci podpořila řada památek, mezi jinými i Pražský hrad, Tančící dům,
Vítkovické pece nebo Štramberská Trúba.
Připojte se k Hodině Země 2016 a ukažte, že to s životním prostředím a změnou klimatu myslíte vážně!
Pokud Vás akce zajímá, můžete shlédnout upoutávku na internetu, je sice v angličtině, ale netřeba překladu. Zabere Vám
necelé tři minuty. https://www.youtube.com/watch?v=WTuotGlZj60

foto:Ondřej Vavříček				

foto:Pavel Kovalský			

foto:Pavel Kovalský

Díky, Ing. arch. Zuzana Sýkorová

_______________________________________________________________________
Zdroje: http://www.veronica.cz/hodinazeme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=200
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Spolkový
Spolkový život život
Dodivadlo
LOŇSKÁ SEZÓNA
V loňském roce oslavilo Dodivadlo pět let svého trvání. Čím tedy v roce
2015 obohatilo kulturní dění v obci a kde všude bylo k vidění za jeho
hranicemi?
- v Dubnu se Dodivadlo poprvé zúčastnilo divadelní přehlídky Dospělí
dětem, která se konala v Porubě. Za autorskou Bio pohádku jsme získali čestné uznání za scénář.
- 11. dubna pak měl premiéru Dámský krejčí, hra těžce zkoušená osudem, alespoň co se personálních otřesů týká. Poslední přeobsazení rolí
se však ukázalo jako to nejlepší.
- na Štivadle ve Štítině vysvětlit, že je to přehlídka amatér.divadel o
týden později získalo toto představení čestné uznání za herecký výkon
pro Milana Šťastného a čestné uznání za scénu pro Pavla Vávru (po
ocenění na přehlídce Dospělí dětem a čestném uznání za herecký výkon pro Zuzanu Dedkovou v roli madam Carnotte v komedii Uděláte
mně to znova?! Ze ŠTIVADLA 2014 - jde o čtvrté ocenění, které soubor
získal).
- repríza Dámského krejčího pak proběhla o měsíc později.
- v květnu se Milan Šťastný zúčastnil přehlídky monologů a dialogů ve
Velké Bystřici u Olomouce.
- rovněž v květnu se hrála Vodnická pohádka na Dni rodiny ve Vřesině
u Hlučína.
- 27. června proběhl třetí ročník Divadla v parku.
- v září jsme se zúčastnili akce Zažít Ostravu jinak. Ostrava – Jih a
Poruba viděla naši Bio pohádku.
- Bio pohádka pak v září ještě potěšila děti v porubské školce Na Robinsonce
- v říjnou jsme za jedno dopoledne odehráli dvojí představení Bio pohádky pro školu a školku v Dobroslavicích a Děhylově.
- Dodivadlo se s Bio pohádkou podílelo na programu skvělé charitativní
akce Advent plný andělů v ostravské hale Gong.
- v prosinci proběhla oficiální derniéra Dámského krejčího.

CO SE DĚJE A BUDE DÍT
Rodinný průvan + premiéra
Dodivadlo zkouší novou hru. Jmenuje se Rodinný průvan a je to sžíravá
komedie o rodinných vztazích. A už víme termín premiéry: 14. května
2016!
Dospělí dětem
8. dubna nás opět čeká přehlídka Dospělí dětem. Jarní vitamíny jim
předáme prostřednictvím Bio pohádky.
Štivadlo
I letos se tradičně zúčastníme Štivadla ve Štítině. Bio pohádku zahrajeme v jednom ze dvou posledních dubnových víkendů.

zkouška nové hry
Předsedou byl zvolen Dušan Zakopal, který letos z rukou ministra kultury převezme ocenění za celoživotní přínos amatérskému divadlu.
Monology, dialogy, aktovky
Dodivadlo přijalo nového mladého a progresivního člena souboru. Je
jím Kristýna Hošťáková a její křest ohněm bude monolog Zamčená v
pokoji na přehlídce monologů, dialogů a aktovek, která proběhne v
dubnu v Ostravě.
Protože divadelní aktivity Milana Šťastného v loňském roce přesáhly
hranice Dodivadla a stal se členem Štítinského souboru ŠAMU (soubor
v říjnu v Dobroslavicích odehrál představení Past na myši), zkouší s
nimi novou hru Upokojeňkyně a spolu s herečkou ŠAMU Štítina -Vlaďkou Hagenovou a Ondřejem Bendou připravuje aktovku a dialog na již
zmíněnou přehlídku.
Divadlo v parku a Dobro-vize
I letos proběhne už čtvrtý ročník akce Divadlo v parku. Letos organizaci celé akce vzal pod svá křídla spolek Dobro-vize. Akce proběhne 18.
června, což je o týden dřív, než bylo zvykem.
Další změna bude v čase, akce začne už dopoledne v 10.00.
A na co se můžete těšit? Divadlo v parku bude opět převážně zaměřeno na dětského diváka. Novou pohádku představí domácí Dodivadlo.
Tradičně přijede i myška Klárka a veverka Terka, kterým se u nás moc
líbí. Svůj prostor bude mít i v lednu založený dobroslavický dramatický
kroužek pro děti. V jednání je dětské divadlo ze Štítiny a z opavského
gymnázia.
Akce chce být rovněž multižánrová, takže v další půli bude hudební
blok, na němž se představí například ostravský písničkář David Bartoš.
Závěr bude filmový. Svůj autorský film přijede představit sama jeho
režisérka.
Mnohá vystoupení jsou ještě v jednání. Určitě sledujte web Dodivadla: https://dodivadlocz.wordpress.com/ a stránky Dobro-vize: http://
www.dobrovize.cz/
Těšíme se na Vás všude, kde se potkáme. Vaše Dodivadlo.
					
Milan Šťastný

Kurz režie
Aby soubor mohl podávat ty nejlepší výkony, musí mít dobré vedení.
A proto se vedoucí a režisér Dodivadla Milan Šťastný zřekl účinkování
v novém kusu ve prospěch režie a nejen to. Od září loňského roku navštěvuje kurz režie, který pod hlavičkou Lidové konzervatoře Ostrava
vede Václav Klemens, herec, režisér a umělecký vedoucí ostravského
Divadla loutek.
ČSDO
Zkratka znamená Český svaz divadelních ochotníků a Dodivadlo se na
zakládající schůzi stalo hromadným zakládajícím členem severomoravské buňky, která zde od roku 1960, kdy celorepublikový svaz vznikl,
neexistovala. Vedoucí a režisér Dodivadla byl pak zvolen členem kontrolního výboru.

www.dobroslavice.cz

bio pohádka pro školu a školku

Dramatický koružek v Dobroslavicích

Dobro-vize
Promítání v Dobroslavicích
Promítání filmů kdysi patřilo ke stěžejním kulturním aktivitám v obcích.
S nástupem multiplexů malá kina z obcí téměř vymizela, nebo se z nich
stala kina pro náročnější diváky.
Se stagnujícím zájmem o mega kina se opět začíná vracet trend malých promítacích sálů (např. retro kino v Polance nad Odrou). A co víc,
objevila se řada distribučních společností, která poskytují licence k filmům promítaným na netradičních místech – v kavárnách, klubech atd.
Tohoto nastupujícího trendu chce využít spolek Dobro-vize, který přichází s projektem Promítání v Dobroslavicích. Na letošní rok připravuje
čtyři filmové projekce. První promítání proběhne v neděli 10. dubna.
Druhé pak v červnu v rámci akce Divadlo v parku. Další promítání pak
budou v září a listopadu. Bude-li zájem, v roce 2017 se četnost projekcí může znásobit.
K promítání nás vede, kromě lásky k filmu, rovněž snaha obohatit společenský život v obci. Součástí promítání budou i doprovodné akce
související s promítaným filmem či kinematografií obecně – výstavy,
přítomnost samotných tvůrců filmů, happeningy atd.
Těšíme se tedy, až 10. dubna v 17.00 ožije v potemnělém sále kulturního domu promítací plátno prvním letošním filmem.
				
Milan Šťastný
http://www.dobrovize.cz/

Začátkem roku vznikl v Dobroslavicích z popudu vedoucího ochotnického
divadelního souboru Dodivadlo Milana Šťastného a pod záštitou Dobro-vize
dramatický kroužek. Jedná se volnočasovou aktivitu pro děti od osmi let.
Z důvodu zjištění zájmu byly nejdříve osloveny základní školy v Dobroslavicích a Děhylově. A protože zájem byl, „dramaťák“ se zkušebně rozjel už
od ledna.
V současné době jej navštěvuje 14 dětí. Kroužek si klade za cíl naučit děti
divadelním základům – řeč, pohyb, a především rozvíjet jejich kreativitu
a fantazii. Náplní dramatického kroužku jsou jak
různá dramatická cvičení,
tak příprava samostatného představení, jehož
prezentace by měla proběhnout v rámci akce Divadlo v parku 2016, která
proběhne 18. června v
Dobroslavickém parku.
Dovoluji si tedy oslovit
další potencionální zájemce, kteří by měli o
kroužek zájem. Probíhá
každé pondělí od 17.00
do 18.30 v kulturním domě v Dobroslavicích. Máte-li zájem, napište na mail
stastny.milan@seznam.cz. Obratem Vám bude zaslána přihláška a podrobnější informace. Přijat bude každý, kdo má chuť předvádět se, pracovat v
kolektivu a je kreativní.
Milan Šťastný

Kulturní, společenské a sportovní dění
Druhá Dodivadelní besídka
Vánoční výstava
Jaromír Holuša
Přerovský film „POVÁLEČNÝ KMOTR“ svůj účel splnil.
Vždyť zdejší sál s výstavou se do posledního místa zaplnil.
Všichni chtěli vidět dílo, kdy nová obec zrodila se zcela,
kdy po válce s pomocí kmotra vstala z rozvalin a popela.
Návštěvníky čekal sál již vánočně vyzdobený,
s možností malého dárku či ozdoby vyrobení.
Mohli si taky něco sladké či voňavé koupiti
a vánoční náladu nejen sobě tím přivoditi.

promítání filmu Poválečný kmotr

Sobotní koncert pak tradičně zněl,
každý byl potěšen a radost měl,
že děti zahrály, vůbec se nebály,
koledu zpívaly, štěstí rozdávaly.
Bachovo Rondo na flétnu či klavírní Aria
rád by si poslech též Josef a svatá Maria.
Zahráli na klavír, na harfu, na flétny
a krásné tóny se k uším všem slétly.
Mikuláš s andělem pak zhatili čertovy choutky nekalé
a dětem přinesli dárky, i když byly mnohé již ospalé.
„Tobě, tobě, i tam tomu dárek tady dáme
pro všechny v tom pytli tu něco máme!“

Dobroslavická školka na výstavě

www.dobroslavice.cz

Běh o vánočního kapra
Druhý ročník závodu v běhu o vánočního kapra se uskutečnil v předvánočním období minulého roku. Start i cíl závodu byl stejně jako v loňském roce u obecního úřadu.
Zástupci sportovní a kulturní komise Dobroslavic, které běh
o vánočního kapra pořádali, na této akci přivítali celkem 30
závodníků. Nejmladší účastníky v předškolním věku reprezentovali Matyáš Tománek, Bára Stavinohová, Adrian Janko a Robin Vjačka. V kategorii mladších žáků zvítězili Patrik
Vjačka a Markéta Nováková, v kategorii starších žáků Jiří
Remiáš a Martina Wrlíková. Trasu pro dospělé v délce 1600
metrů jako první uběhli Vojtěch Samek a za ženy Kristýna
Kašparová současně s Nikol Musialovou.
Vítězové si již tradičně odnesli vlastnoručně vyloveného
kapra. Ostatní závodníci byli odměněni kaprem perníkovým
a dalšími cenami originální výroby. Děkujeme organizátorům za příjemnou atmosféru na této adventní akci.
Pavlína Pěknicová

Kalíškování
U bludných kamenů v zámeckém parku se dne 24. 12. 2015 přesně ve 12 hodin konal již 5. ročník Dobroslavického
kalíškování. Zpočátku byla tato akce určena jen pro pár kamarádů z Dobroslavic a přilehlého okolí, kteří se chtěli na
Štědrý den sejít a společně si vychutnat slavnostní atmosféru. Postupně se ale začali přidávat další dobroslavičtí obyvatelé a z původního letmého setkání několika přátel se stala skutečná vánoční tradice.
Letošní ročník se odehrál za téměř jarního počasí, tyrkysová obloha byla bez mráčků, sluníčko hřálo, ale my jsme si
nenechali zkazit vánoční náladu. Nejprve jsme si přiťukli přinesenými štamprličkami na zdraví a krásný Štědrý den,
ochutnali domácí perníčky, cukroví a jiné dobroty našich hospodyněk a pak už organizátoři akce rozdali vytištěné vánoční koledy a za kytarového doprovodu kapelníka naší Dokapely Milana Šťastného jsme si společně zazpívali celou
řadu vánočních písní. Domů jsme se vzhledem k teplému počasí rozcházeli až po dvou hodinách, v příjemném rozpoložení a očekávání nadcházejícího Štědrého večera.
Pokud jste se kalíškování ještě nezúčastnili anebo o něm slyšíte poprvé, doufáme, že to v letošním roce napravíte a
rozšíříte řady dobroslavických kalíšníků.
											
Martina Pjontková
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Stolní tenis
I v tomto roce se schází skupina sportovních nadšenců v kulturním domě, kde se pravidelně ve čtvrtek od 17:00 hod. do 18:30 hod.
věnuje krásné hře, stolnímu tenisu.
Tradičně pořádáme jak vánoční, tak i velikonoční turnaje. Tentokrát proběhne 2.4.2016 od 15:00 hod. další „Velikonoční turnaj“, na
který zveme všechny příznivce se sportovním duchem.
Kdo se aktivně nezúčastní, může přijít povzbuzovat.
Bližší informace o registraci budou zveřejněny na
vývěsce a na internetových stránkách obce.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dobroslavice OPEN 2015
Soutěžilo se ve 2 kategoriích, muži a ženy
V roce 2015 se vánočního turnaje zúčastnilo
v kategorii muži symbolicky 15 hráčů. Organizačně
byly stanoveny 3 základní skupiny po 5 hráčích,
kde se pak dle umístění probojovávalo do dalších
postupových pozic až do velkého finále. V kategorii
ženy byla stanovena samostatná skupina, kde hráčky
absolvovaly 2 kola, každá s každou (3 hráčky).
Podpořit hráče přišlo asi 20 diváků včetně zastupitelů obce, paní Dedkové Zuzany a pana Bochňáka Zdeňka. Celkově se akce vydařila
a z obhajoby prvenství z velikonočního turnaje 2015 a opětovného celkového vítězství se nakonec radoval houževnatý hráč Čogala
Marek, který po velkém semifinálovém souboji zdolal Knoppa Martina 3:2 a ve strhujícím finále porazil Sedláka Vítězslava 3:1. Podaříli se mu na Velikonočním turnaji 2016 opět zvítězit, docílí jako první hráč krásný čistý hattrick.
Pozitivní byla i aktivní účast místostarosty obce Ing. Miroslava Svidera, který sice skončil na pěkné 9 příčce, ale s průběhem turnaje
byl maximálně spokojen. Sportovní klání získalo díky přítomnému slovenskému hráči Kvašajovi Daliborovi mezinárodní věhlas, což
přítomní při slavnostním ceremoniálu ocenili zapěním slovenské části bývalé československé hymny „Nad Tatrou sa blýská“, čím
zahraničního hráče velmi dojali.
Zpestření přinesl i ženský trojboj, který skončil v pořadí:
Jurečková Bára, Kočí Hana, Buksová Veronika
Všichni zúčastnění si pak odnesli zaslouženě získané trofeje. Poděkování přísluší i zapisovateli a ceremoniáři v jedné osobě, Františkovi
Dušákovi a všem, kteří se postarali o zajištění cen a občerstvení pro hráče, především však Sedlákovi V., Hájkovi K. a Palkovičovi A.
SPORTU ZDAR A STOLNÍMU TENISU ZVLÁŠŤ!
								
Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

Kuželkářský oddíl
Zpráva kuželkářského oddílu TJ SOKOL Dobroslavice
V první sezóně moravskoslezské divize, kam jsme vloni postoupili, jsme se po střídavých úspěších se 6 výhrami umístili po prví části
s 12 body na pěkném 8. místě z 12. soutěžních týmů.
V našem týmu si vedou dobře jak Karel Ridl, zakládající člen oddílu, tak i Martin Třečák, současný předseda kuželkářského oddílu.
Více zajímavých informací o tomto sportu, jako např: co takové „kuželky“ jako sportovní soutěž obnáší, jaká jsou pravidla, kolik hodů
v soutěži je potřeba do plných a na dorážku, jak je velké soutěžní družstvo, jak se boduje, kam a jak se jezdí na utkání a další…
se občané dozvědí, když se přijdou podívat na některé mistrovské utkání nebo veřejný trénink v naší kuželně.
Jak úspěšně si vedeme v polovině jarní části soutěže, vidíte v této tabulce.
bodové
získané
umístění
hodnocení
body/celkem
Termín soupeř/místo utkání						 celkem
							
16.1. TJ Opava B – Dobroslavice (2432)
5:3
0/12
9		
23.1.   Dobroslavice – TJ Michálkovice
6.2.   Dobroslavice - TJ Krnov
13.2. SKK Ostrava - Dobroslavice
27.2.   Dobroslavice - KK Lipník nad Bečvou
5.3. TJ H. Benešov - Dobroslavice
12.3.   Dobroslavice - TJ Odry
19.3. Břidličná - Dobroslavice
2. 4.   Dobroslavice - SKK Jeseník
9.4. KK Minerva – Dobroslavice

									

Samozřejmě s radostí přivítáme a budeme rádi, když si cestu mezi nás najdou noví členové, občané Dobroslavic.
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Fotbalový oddíl
Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice
Již další sezónu funguje u našeho oddílu družstvo starších žáků,
které pod současnými trenéry Martinem Hrubým a Stanislavem
Kurovským hraje v soutěži starší žáci 1+7, skupina A (E2A)
starší přípravka. Po podzimním kole si naši hráči nevedli nejlépe,
soupeři střelili však 3 góly a přesvědčili se, že poctivým přístupem
na trénincích se mohou zlepšovat a soupeř není také bez chyb.
Mají velký motivační impuls, pustit se v jarní části soutěže do
boje, který bude i pro ně samotné potěšením a případné výhry
další vzpruhou.
Tým mužů, které v současnosti trénuje Dušan Knopp a Patrik
Dundr, hraje nepřetržitě již přes čtvrt století. I když jsme
v minulosti postoupili i do vyšší třídy, nyní hraje v soutěži III. třídu
sk. A. Po podzimní části soutěže skončili na 11 místě s 8 body.
Problémem se jeví nízká efektivita útoků, protože z 11 utkání
vstřelili pouze 9 branek, což je nejméně ze všech soutěžících
týmů (nejvíce, tj. 2 góly dal hráč Tomáš Pučan).
Jak úspěšně si povedou v jarní části soutěže, se přijďte sami
podívat jak na místní utkání, tak i na „venkovní“ zápasy dle
uvedeného rozpisu.
MUŽI:								
Termín
2.4.
9.4.
16.4.
24.4.
30.4.
8.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.

		
SO
SO  
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

čas		
15:30		
15:30		
16:00		
16:00
16:30   		
16:30		
17:00		
17:00		
17:00		

utkání
Dobroslavice - Píšť B
Oldřišov - Dobroslavice
Dobroslavice - Sudice
Komárov - Dobroslavice
Dobroslavice - Závada
Služovice - Dobroslavice
Dobroslavice – Budišovice
Bohuslavice – Dobroslavice
Dobroslavice – Hněvošice

SO
SO

17:00		
17:00		

Bolatice - Dobroslavice
Strahovice B - Dobroslavice

Bruslení v Dobroslavicích

STARŠÍ ŽÁCI
Termín
9.4.
16.4.
24.4.
30.4.
7.5.
14.5.
27.5.
3.6.

		
SO
SO
NE
SO
SO
SO
PÁ
PÁ

čas		
13:30		
14:00		
14:00		
14:00		
14:00		
14:30		
17:00		
17:00		

utkání
Píšť- Dobroslavice
Dobroslavice – Šilheřovice
Štěpánkovice-Dobroslavice
Dobroslavice – Chuchelná
Dobroslavice – Darkovice
Dobroslavice – Bohuslavice
Bolatice – Dobroslavice
Háj - Dobroslavice

Samozřejmě s radostí přivítáme a budeme rádi, když si cestu
mezi nás najdou noví členové mezi žáky, popř. i mezi muže.
Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise
					
Cyklovýlet dne 4.6.2016.
Trasa: Dobroslavice, přes Čertův mlýn do Háje ve Slezsku a okolo jezera do
Zábřehu u Hlučína.
Zpět: Zábřeh, Dolní Benešov, Jilešovice, Děhylov, Dobroslavice.
Celá trasa bude vedena převážně po cyklostezkách a turistických stezkách
v rovinatém terénu v délce max. 28 km. Jediné stoupání je na samotný závěr
lesem od Žáby do Dobroslavic.
Cílem výletu bude letiště Zábřeh, kde se ve stejnou dobu konají
parašutistické závody v přesnosti přistání. Dále bude možno si prohlédnout
malá sportovní letadla zblízka.
V místě bude také možnost zakoupení občerstvení.
Plánovaný odjezd 4.6.2016 v 10 hod. od obecního úřadu.
Příjezd bude v pozdních odpoledních hodinách závislý na zájmu zdržení se na
letišti.
Mládež do 15 let v doprovodu dospělé osoby.
Další podrobnosti o výletu, příp. změny budou včas zveřejněny.
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sportovní komise

Trojboj zajíce Ušáka
DĚTI RYCHLE VSTÁVEJTE
SPORTOVAT SE CHYSTEJTE!
UŠÁK UŽ VÁS OČEKÁVÁ
NA STARTU JIŽ VLAJKA MÁVÁ
DO CÍLE TO KOUSEK JE
TĚLU POHYB PROSPĚJE
BĚH, HOD NEBO KOULENÍ
NIC TĚŽKÉHO TO NENÍ
Sportovní dětské soutěže (běh, hod, koulení) budou probíhat ve 3 kalendářních termínech a body se budou z jednotlivých disciplín
sčítat. Celkoví vítězové celého TROJBOJE s největším počtem bodů ve své kategorii budou vyhlášeni po třetím soutěžním dni v pizzerii
Kuželna pod reprodukcí dobroslavického zámku. Absolutní vítěz, tzn. vítěz mezi vítězi, s největším počtem získaných bodů dostane
navíc poukaz na 1 pizzu dle vlastního výběru.
Trojboj se bude skládat ze 7-mi disciplín, samostatně pro chlapce a samostatně pro dívky. Bodovat se budou v každé disciplíně prvních
6 umístění dle bodovací tabulky, kdy vítězi přísluší max. počet bodů 10. Místo sportovního závodění bude připraveno v prostorách u
kuželny či v kuželně, kde bude vždy probíhat před závodem registrace dětí.
25.3. (13:00) proběhne I. sportovní den, nazvaný: Běh dobroslavického Ušáka. Bude se soutěžit ve 3 disciplínách: běh po
určené trase (zaječí divoch), člunkový běh kolem vytyčených bodů na délce 10 m na čas (zaječí pelášení) a trojskok snožmo z místa
do dálky (zaječí skok).
14.5. (14:00) proběhne II. sportovní den, nazvaný: Vojenské ozvěny na počest padlých letců sestřeleného letounu Douglas
A-20B Boston, gardového kapitána I.N.Bělobrova a gardového staršiny B.P.Šiškina při osvobozovacích bojích Dobroslavic. Opět se
bude soutěžit ve 3 disciplínách: hod na cíl, hod do dálky a hod míčem do basket. koše.
18.6. (14:00) proběhne III. sportovní den, nazvaný: Kuželkové klání v letním koulení.
Tentokrát se bude po cvičných hodech soutěžit jen v 1 disciplíně: hod do plných, tj. 9-ti kuželek (5 pokusů).
Každý soutěžní den bude zakončen vyhlášením dílčích vítězů a zapsáním bodů jednotlivým sportovcům dle uvedené tabulky. Body se
během celého triatlonu budou dětem sčítat.

Protože se jedná o sportovní akci pro děti, nebude vybíráno startovné. Rádi však uvítáme jakýkoliv dobrovolný příspěvek od občanů
na nákup cen pro všechny soutěžící děti, který je možno přinést na obecní úřad Dobroslavice nebo předat organizátorům v den
akce. Příspěvek je možno rovněž poslat na obecní bankovní účet u ČSOB: 381911923/0300 s uvedením poznámky pro příjemce:
příspěvek na sportovní činnost obce.
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Předem děkujeme.
Těšíme se na hojnou účast
sportovní komise

Kulturní, sportovní a společenské akce v Dobroslavicích - 2016
Březen
-

Vítání jara
19. 3. v 15:00
kuturní dům

-

Trojboj - I.disciplína - běh
25. 3.

Duben
-

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
2. 4.
kulturní dům

-

Promítání filmu Xaviera Dolana Mami!
10. 4. v 17:00
kulturní dům

-

Květen

Pálení čarodejnic
30. 4. v 16:00
Kuželna

-

Trojboj - II. disciplína - hod
14. 5.

-

Premiéra Dodivadla - Rodinný průvan
14. 5. v 18:00
kulturní dům

-

Dětský den - dětské olympijské hry
28. 5.
fotbalové hřiště

Červen

Srpen
-

Září

Dobroslavické kosení
27. 8. v 14:00
Kuželna

-

Běh po stopách zajíce Ušáka k zámecké 		
studánce pro živou vodu
10. 9.

-

Cyklovýlet na Landek
17. 9.

-

Tenisový turnaj - memoriál E. Sollicha

-

Pochod kolem Dobroslavic

Říjen
-

Den seniorů
15. 10. v 15:00
kulturní dům

-

Kladení věnců a uspávání broučků
27. 10. v 18:00

Prosinec
-

Vánoční výstava
2. - 4. 12.
kulturní dům

-

Rozsvěcení vánočního stromku
27. 12.
zastávka autobusu

-

Běh o vánočního kapra
18. 12.
kulturní dům

-

Cyklovýlet na letiště Zábřeh
4. 6.

-

Trojboj - III. disciplína - koulení
18. 6.

-

Divadlo v parku
18. 6. v 10:00
park Dobroslavice

Vánoční koulení
27. 12.
Kuželna

-

Vánoční turnaj ve stolním tenise
29. 12.
kulturní dům

-
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Obec Dobroslavice zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Dobroslavice vás zve k oslavě příchodu jara

čarodějnice a další příznivce této akce uvítáme

sobota 19. 3. 2016 od 15:00 hodin
v sále KD Dobroslavice

30.4.2016 v 16 hodin v parku u kuželny

Vítání jara

Jarní tvoření, dílničky pro děti, příjemné posezení, drobný prodej,
ochutnávka, soutěž pro děti a tradiční vynášení Morany.

Čeká na vás: tvoření, průlet čarodějnic parkem, hodnocení
masek, opékání špekáčků, dobrá zábava.

Soutěž o velikonočního beránka
Přineste s sebou beránka, který bude slaný či sladký, pečený či za
studena, je to na vás, co si vymyslíte.
Beránky vyhodnotíme a nejzajímavější z nich dostanou ceny

DOBROSLAVICKÉ OKO
Obec Dobroslavice vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Dobroslavické oko.
Termín konání: celoročně.
Účast: přihlásit se mohou všichni, kdo mají v Dobroslavicích trvalé bydliště,
případně se v obci narodili či určitou dobu bydleli. Soutěžícím musí být v den
uzávěrky minimálně 10 let. Horní věková hranice není stanovena.
Žánr: na téma Život v obci. Mělo by být patrno, že záběry byly pořízeny na
území katastru obce Dobroslavice ( může se jednat o reportážní snímky z
kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v obci).
Uzávěrka: 31. října 2016 – do tohoto data musí být fotografie odevzdány na
OÚ v Dobroslavicích v obálce s plným jménem autora a kontaktem (email,
tel.).
Vyhlášení výsledků soutěže: v prosinci 2016 (bude součástí vánoční výstavy
a výstavy fotografií).
Hodnocení: každý soutěžící předloží maximálně pět fotografií s popisky. Tři
nejlepší budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů.
Ceny:
1.cena (jedna fotografie) 1 500,- Kč
2.cena (jedna fotografie) 1 000,- Kč
3.cena (jedna fotografie) 500,- Kč
Různé: přihlášené fotografie budou v klasickém (papírovém) provedení o rozměrech min. 15 x 21 cm. Každá soutěžní fotografie musí být na zadní straně
řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a jeho plnou
adresou. Každá fotografie nebo soubor fotografií musí být předán i na digitálním nosiči (CD, flash disk) ve formátu TIFF, JPEG, v kvalitě min. 2000 x
3000 pixelů. První tři oceněné fotografie poskytnou autoři obecnímu úřadu
bezplatně a souhlasí, aby se tyto staly majetkem OÚ a sloužily (spolu se jménem autora) výhradně k propagaci obce – webové stránky, kronika, vývěska,
kalendář apod. Ostatní fotografie ucházející se o ocenění zůstávají majetkem
autorů, kteří je bezplatně poskytnou pro bezprostředně navazující výstavu
Dobroslavice ve fotografii a rovněž k propagaci obce.

www.dobroslavice.cz

www.dobroslavice.cz

(pořádá spolek Dobro-vize a obec Dobroslavice)

Za všechny a na všechny se opět těší Zuzana Sýkorová.

Na základě počtu přes web registrovaných dobrovolníků dostaneme
rukavice a pytle na úklid. Po obecné registraci se přidejte jako
účastník akce v Dobroslavicích.

http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/

Zaregistrujte se jako dobrovolník na:

www.UklidmeCesko.cz

Přidejte se k nám! Sraz v 9:30 u hasičské zbrojnice.
Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí!

16. dubna 2016

v loňském roce jdeme znovu do akce, tentokrát v sobotu

Po úspěšném úklidu Dobroslavic a jeho okolí

Společenská
rubrika
Spolkový život
Blahopřání

Hodně zdraví a životní pohody přejeme
jubilantům, kteří oslaví v nejbližším období
své narozeniny.
LEDEN
Klapuchová Jaroslava
ÚNOR
Hrbáčová Františka
Stonišová Mája
BŘEZEN
Lazarová Světluška
Žáková Marie

Okénko paní Věry Práškové
Telefon
Babka dědka buzeruje
eš vnukovi telefonuje
viš že un sam nězavola
a včera mu skončila škola
zoptaj se ho kdy přijedě
a jak se im všeckym vedě
bo děvucha ta potvora
jak rok dluhy nězavola
dědek upil trochu piva
zlostně se na babku diva
cemu sama nězavola
robi z něho enem vola
něvim na co muši věděč
kdy ten chachar k nam přijedě
ale babka jak zaveli
tuž je dědek ganc v p .....
a že je ešče stara škola
tuž ju poslech, a hned vola
ahoj synku tu je děda
viš babka mi pokuj něda
od rana furt do mě duje
a život mi otravuje
oto sem chčel do hospody
a mušel sem drhnuč schody
tak sem se stym nadřel
do prsta sem třisku zadřel
dědek kecal pul hodiny

enem same hovadiny
babka je tu za chvilinku
tak už mušim končič synku
v telefonu čicho bylo
tuž to dědka vytočilo
bo celu dobu hrom do teho
kecal sem ja do hlucheho
v tym už babka přivalila
hnedkaj na dědka spusčila
no tak dědku, kdy přijedě
a jak se im všeckym vedě
abych či pravdu pověděl
tuž sem se nic nědozvěděl
a co se furt babko ptaš
dyč ho gizda dobře znas
jak tu repetyrku spusčil
tuž me ku slovu něpusčil
esce sme nědomluvili
no, a v tym nas přerušili
babka se za palu chyta
dědku, zas si bez kredita
to zacvakaš ze svojeho
a něstuj tu tajak dřevo
dědek kecnul na pohovku
zas něma ani na sodovku

Výzva pro občany - Kosení v Havlovicích
Dne 4. - 5. 6. se koná kosení v Havlovicích. Případní zájemci o návštěvu této akce v Havlovicích, ať už jako soutěžící, či fandové, hlaste se na tento e-mail:
zuzanadedkova@seznam.cz.
Do předmětu mailu napište Havlovice
		
		
za kulturní komisi Zuzana Dedková

www.dobroslavice.cz

Recept babičky Růženky
Těsto na pizzu do mrazáku
1000g - hladká mouka
1/2 lit - studené vody
1 dcl - olej (nejlépe slunečnicový)
1 lžíce - sůl
10,5 g - droždí (1/3 kostky)
Všechny suroviny spojíme a vypracujeme vláčne těsto. Rozdělíme je na 8 dílů a vytvoříme z nich hladké kulaté bochánky,
které necháme asi 50 min. přikryté plátynkem a na něm igelit
( proti osychání) vykynout. Vykynuté dáme každý zvlášť do
mikretonových sáčku, dobře uzavřeme a uložíme do mrazáku
nebo můžeme ihned použít. Těsto po vytažení z mrazáku je
nejlépe uložit do lednice a použít až druhý den. Jinak těsto
nechat volně položené na lince. Záleži na teplotě místnosti, kdy
těsto rozmrzne, pokud to bude spíš než ho chcete použít, uložte ho do lednice a tím pozastavite kynutí.
Jarní očistná kůra
1 pol. lžíce - nasekané kopřivy
1 pol. lžíce - nasekané pampeliškové listy
1/2 lit.
- studené vody
Vše rozmixujeme a necháme 1/2 hod. odstát. Přecedíme přes
plátynko. Tuto kůru držíme 14 dnů, ne déle.

Vítání občánků
Dobroslavice vítají tyto nové občánky:
JENČO LUKÁŠ
PĚKNICOVÁ AMALIE
SLÁČALA MAREK
NEDABÝLEK PATRIK
HUDEČKOVÁ NIKOL
Blahopřejem rodičům a děťátkům přejem hodně zdraví,
štěstí a lásky.

Informace pro občany
Obecní úřad Dobroslavice
Slezská 260/3A Dobroslavice , PSČ 747 94
okres Opava, kraj Moravskoslezský
e-mail: urad@dobroslavice.cz
IČ : 00849731 DIČ CZ00849731
web: www.dobroslavice.cz
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
Úřední hodiny : Pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Knihovna v Dobroslavicích
Od ledna 2016 funguje veřejná knihovna, která je zřízena obcí a registrovaná u
Ministerstva kultury ČR. Knihovna je umístěna v jedné ze dvou kanceláří v kapli
a je otevřena každý pátek od 15:00 do 18:00 hodin. V obsluze čtenářů se zde
bez nároku na mzdu střídají tři dobrovolnice, a to paní Bohumila Kijová, Alena
Ridlová, Božena Kusýnová - za jejich ochotu bych jim tímto ráda poděkovala.
Pravidelný dovoz výhradně nových knížek i jejich měsíční obměnu zajišťuje pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Pro tento účel je využíván celostátní
grantový program, tzv. regionální funkce knihoven, podporovaný Moravskoslezským krajem – více viz http://kpbo.cz/. Soupis nově zakoupených knih, jež si
čtenáři mohou vypůjčit, je k dispozici na webu obce. V nabídce je jak beletrie,
tak naučná literatura pro děti i dospělé. Lze dokonce vyjít vstříc i přání čtenářů a nechat dovézt vybrané tituly či tematické skupiny nebo povinnou četbu
pro studenty (ta bývá zpravidla ve velkých knihovnách v Ostravě beznadějně
vypůjčená). Upozorňujeme, že knihovna nepřijímá žádné dary starších knih,
abychom udrželi kvalitní a reprezentativní fond knih nových. Máte-li však doma
nepotřebné knihy, napište e-mail a můžeme se domluvit na jejich využití například pro projekt Kniha do vlaku.
V knihovně lze využít také bezplatný přístup k internetu, který v obci dosud
chyběl. Vaše náměty a připomínky k tématu můžete zasílat na email
knihovna@dobroslavice.cz.
					
Irena Šťastná, koordinátor

Soutěž občasníku!

Zapadlo - Zuzana Taláčková

závěr
Slovo NAnaZÁVĚR
SLOVO
Milí čtenáři, vstupujeme spolu do druhého roku, kdy existuje občasník v
této grafické podobě. Stále je výsledkem dobrovolného snažení tříčlenné
redakce. Děkujeme všem za kritiky, připomínky a přízeň. Zároveň také za
velkorysost k drobným nedokonalostem. Příspěvků od Vás, občanů, ať už
zástupců spolků a sdružení či jednotlivců, přibývá, což je skvělé, protože občasník chce především odrážet život v obci. Abychom mohli Vaše příspěvky
dobře a rychle zpracovávat, dovolujeme si uvést několik zásad:
* každý článek je nutné podepsat, ať už jménem sdružení a spolku, či konkrétním jménem autora článku
* u konkrétního jména prosíme i o tituly, stojíte-li o jejich zveřejnění, a také
o funkci, kterou ve spolku, sdružení, či v zastupitelstvu zastáváte
* co se týká článků a grafické úpravy v textovém editoru, pamatujte, že
méně je vždy více (to, co snese plakát, v textu pro občasník nefunguje);
textový editor používejte účelně, nikoli efektně – minimum fontů, barevnosti,
vložených grafických prvků, členění textů do sloupců atd.
* všechny dokumenty v jakémkoli formátu je nutné jasně pojmenovat, ať je
hned patrno, o čem článek je
* u obrázků uveďte autora, není na škodu dát pod obrázek i nějaký krátký
a výstižný popisek
* dodržujte stanovený termín uzávěrky, je vždy uveden v každém čísle občasníku, v praxi to znamená, že vy máte na napsání článku cca 3 měsíce, my
máme na zpracování aktuálního čísla občasníku cca týden
			
Děkujeme Vám a přejeme hezké čtení
					
Vaše redakce

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973
Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Uzávěrka dalšího čísla je 31. 5. 2016
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Redakce občasníku vyhlašuje soutěž Obrázek na titulní stranu občasníku.
Obrázek mohou malovat všechny místní děti školkou a školou povinné.
Námět obrázku by se měl nějakým způsobem týkat naší obce nebo aktivity,
která se obce týká. Nejkrásnější obrázek, který redakce občasníku vybere,
bude uveřejněn na titulní stránce červnového vydání spolu s krátkým rozhovorem s autorem.
Ostatní obrázky budou vystaveny v rámci akce Divadlo v parku 2016.
Obrázky kreslete libovolnou technikou na tvrdý papír formátu A4. Na rubovou stranu napište jméno autora, věk a třídu a nezapomeňte také na
mailový a telefonický kontakt na rodiče. Obrázek pak v obálce nadepsané
„Obrázek na titulní stranu občasníku“ vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu
Uzávěrka výtvarné soutěže je 31. května 2016.
			
Těšíme se na Vaše dílka. Vaše redakce.

„

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř
srdci.“
				
- Sigmund Freud

Příroda a život
První roční období
JARO světu vévodí.
Země se točí dokola stále,
co zrodilo se, je vždycky malé.

Je tu PODZIM šedivý,
ještě trochu hřejivý.
Země se točí dokola stále,
co bylo malé, je nyní zralé.

Vzniká život, boží dar,
stačí okamžiků pár.
Láska vždy životu přeje,
všechna srdce rozehřeje.

Pomaličku, ale jistě,
zvykají si v novém místě.
Boj o žití těžký je,
kdo je silný, přežije.

Slunce, prázdniny – toť LÉTO,
Nejkrásnější období vždy je to.
Země se točí dokola stále,
co bylo malé, již dává vale.

Nakonec tu ZIMU máme,
ruce do kapes si dáme.
Země se točí dokola stále,
co bylo zralé, umírá dále.

Vše dospívá, dozrává,
rodičům při odchodu mává.
Naplnit si představy i touhy,
odpoutávají se z rodné hroudy.

Život jako mraky plyne,
co zrodilo se, za čas hyne.
By nebylo marné žití,
nový život opět vzklíčí.
Ing. Jaromír Holuša

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

