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Slovo starostky

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

letošní druhé vydání dobroslavického periodika zasahuje 
do letního období a tak mi dovolte, abych Vás seznámila   
s průběhem naplánovaných akcí na rok 2016.  

Začátkem dubna Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo 
výsledky podaných žádostí o dotaci. Naše obec nezískala 
dotaci na dětské hřiště, proto se instalace 4 herních prvků 
v blízkosti fotbalového hřiště odkládá. Zastupitelé na červ-
novém zasedání zastupitelstva rozhodnou, kde se herní 
prvky, které si zakoupí obec z vlastních prostředků, budou 
instalovat. 

Tryskovou metodou byly opraveny výmoly na ulici Pod Ko-
várnou a Na Rybárně. Projektantka Ing. Kristová vypra-
covala projektovou dokumentaci s názvem „Kulturní dům 
v obci Dobroslavice - úspory energie“, kde se počítá            
s výměnou oken, venkovních dveří, sanačními zásahy pro 
odvodnění objektu, úpravou střechy nad rovnými část-
mi budovy a se zateplením budovy. Na vypracování této 
projektové dokumentace jsme získali dotaci od Moravsko-
slezského kraje ve výši 105 000,- Kč. Nyní budeme žádat         
o stavební povolení na tento projekt.

V dubnu také proběhla celorepubliková akce dobrovolníků 
„Ukliďme Česko“. Moc bych chtěla poděkovat všem za-
pojeným občanům a zejména mladým hasičům a dalším 
dětem. Velmi si cením toho, že narůstá počet lidí, kterým 
není lhostejno, jak vypadá naše životní prostředí. Odvoz 
nasbíraného odpadu nám zdarma zajistila firma OZO.

Během května proběhla oprava kaple realizační firmou 
Ostravské stavby a.s. za cenu ve výši 1 028 815,- Kč bez 
DPH. Ministerstvem zemědělství nám byla schválena dota-
ce ve výši 549 000,- Kč na tuto opravu v rámci dotačního 
titulu 16 „Údržba a obnova kulturního dědictví venkova“.
Kaplička je druhá nejstarší stavba naší obce, byla postave-
na v roce 1896. Nynější úpravy se týkaly střechy, zvoničky, 
fasády. 

Byly vyměněny dřevěné krovy, které byly ve velmi 
ztrouchnivělém stavu. Opravená kaplička se stala důstoj-
nou sakrální dominantou naší obce. Bude následovat „Den 
otevřených dveří“, kdy si opravenou kapličku můžete při-
jít prohlédnout. Termín Vám bude následně sdělen. Jste 
všichni srdečně zváni.

Všechny naše obecní akce jsou natáčeny Televizí Hlučín-
sko, která je financována ze zdrojů Sdružení obcí Hlučín-
ska (naše obec je členem Sdružení obcí Hlučínska od roku 
2016). Archív těchto nahrávek naleznete na odkazu www.
hlucinsko.tv.

V případě výskytu sucha se můžete přidat k výzvám ně-
kterých starostů, které se v loňském roce vztahovaly 
k pomoci při zalévání stromů. V parku máme novou vý-
sadbu, proto budeme velice rádi, pokud se připojíte k dob-
rovolnému zalévání. Můžete vzít vždy na procházku láhev 
s vodou a zalévat nové stromy v parku. Za pomoc předem 
velice děkujeme. 

Přeji Vám příjemné prožití léta a pěknou dovolenou.

                                          Starostka PhDr. Hana Bližňáková

www.dobroslavice.cz

vítězná kresba soutěže občasníku 
 Beata Janková, 1.tř. ZŠ Děhylov
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Milí spoluobčané, zdravím Vás.

V době, kdy píši tento článek, za oknem létají blesky, hřmí a na parapet dopadá nespočet dešťových kapek. A to je dobře. 
Buďme za to rádi. Vzpomeňte, jak suché bylo loňské léto, o kolik chudší úrodu jsme mnozí měli. Vodě, ať už té dešťové nebo 
i pitné, bych dnes chtěla věnovat příspěvek za komisi životního prostředí. Zejména pak praktickým radám, jak s vodou šetřit. 

Pro většinu evropanů je téměř nepředstavitelné, že po otočení kohoutku vodovodu by NIC neteklo. A přece i občané ČR si loni 
v obci Zhoř zkusili jaké to je, když dojde zdroj pitné vody. Bylo zakázáno napouštět bazény, nesmělo se zalévat. Pro mnohé 
je voda jednoduše vzácnější než zlato. Zkusme být k přírodě ohleduplnější a zamysleme se nad zbytečným plýtváním vody.

Blíží se letní sezóna, čas plavek a bazénů. Pokud neholdujete přírodním zdrojům, klidným jezerům či divokým řekám, a dáváte 
přednost soukromí bazénů na zahradách minimalizujte výměnu vody, šetří to nejen vaše peníze, ale i zdroje pitné vody. Vyhně-
te se chemickým úpravám vody, chemikálie do přírody nepatří. Dejte přednost pískovým filtrům. Vodu z bazénu, neošetřenou 
přebytečnou chemií, pak můžete s klidným srdcem použít na zálivku hospodářské části zahrad, nebo i stromů, pokud zeleni-
nové či květinové záhony nemáte. Šťavnatější ovocná úroda stojí za to.  

Ani kapka na zmar 
Nemáte-li dosud nádobu na zachytávání dešťové vody, protože třeba vlastníte studnu, pořiďte si jí. Každá kapka dobrá, jak se 
říká, a voda ze studny nemusí téct věčně. Dešťová voda je navíc pro rostliny vhodnější než voda studniční. Ta totiž většinou 
obsahuje rozpuštěné minerály, které postupně půdu na zahrádce zasolují. A pokud už nádoby na sběr dešťové vody máte, 
otevřené sudy či uzavřené „kubíkové“ nádoby, investujte do nákupu další.

Nesekejte trávníky na pobytových zahradách tak nízko, půda se pak rychleji vysušuje a tráva usychá. Dodatečné zavlažování 
trávníků pak našemu životnímu prostředí moc nepřidá... Když necháte trávu tak na 5 centimetrů, déle se v ní po ránu udrží 
rosa, tráva se zavlažuje sama a půda je stabilněji vlahá a tím bohatší na živiny. Stejně tak není nutné zbavovat se plevele vy-
hozením na kompost. Pokud vytrhaný plevel necháte ležet mezi řádky zeleniny, voda v něm obsažená včetně velkého množství 
živin se dostane zpět do zeminy a navíc tato vrstva chrání půdu před vysycháním. Také pravidelné svrchní kypření půdy přeru-
šuje kapiláry, kterými se voda ze země snadněji odpařuje. Nezalévejte zahrádky denně, ale jednou za čas a pořádně. Pořádná 
zálivka jednou za týden (v období sucha jednou za tři dny) je skutečně lepší, protože se voda dostane do větší hloubky než při 
jemném povrchovém zalévání, které se rychle vypaří. Častá vlhkost na listech rostlin navíc bývá v kombinaci s teplým počasím 
spouštěčem řady rostlinných chorob. 

díky za Váš čas, Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Šetříme i tu pitnou
Věděli jste, že za rok na rodinný dům o ploše 150 m² se zpevněnou příjezdovou cestou o ploše 50 m² naprší (při 550 mm 
srážek) přes 110 m³ vody. Pokud ji profiltrujete přes písek, odstraníte z ní prach a nečistoty spláchnuté ze střechy. Získáte 
tak nejen kvalitní zálivkovou vodu, ale i vodu na praní nebo na splachování toalet. Systém zpětného využití dešťové vody 
je vhodný zejména pro novostavby. Slyšeli jste o tom, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chystá nový dotační pro-
gram, který zatím pracovně nazývá Modrá úsporám? Zaměří se na projekty proti suchu a plýtvání s pitnou vodou. Sledujte !

U nás doma se osvědčilo nevypouštět vanu po koupání, ale nabrat ji několikrát do kýblu a spláchnout s ní toaletu. Zahřeje to                
na těle i na duši a ušetří měsíčně třeba kubík vody. Ve zbytku, který už do kýblu nemohu nabrat, pak namočím mop a vytřu podlahy.

Přeji Vám teplé a vlahé léto, … 

Zdroje a zajímavé odkazy: 
http://voda.tzb-info.cz/118329-modra-usporam-navrh-statniho-programu-pro-setreni-vodou 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#PP_SUCHO
http://www.vodazakladzivota.cz/

Komise životního prostředí 



Zdroje a zajímavé odkazy: 
http://voda.tzb-info.cz/118329-modra-usporam-navrh-statniho-programu-pro-setreni-vodou 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#PP_SUCHO
http://www.vodazakladzivota.cz/
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Rekonstrukce kaple ve fotografii

KOMIKSZ kroniky obce 
Obecní dům
Stavba obecního domu, v němž měla býti obecní kance-
lář, nemocnice, umrlčí komora, zbrojírna, obecní vězení 
a kaple usnesena dne 22.X.1894. Ke krytí prvních výloh 
dáno do rozpočtu 400 zl.r.č. Byly zhotoveny plány i roz-
počty. V roce 1895 připravena cihla a kámen, zažádáno                                          
o půjčku 1.000 zl.z.m. ze zemského fondu a u zemského 
výboru slezského subvenci, „jelikož obec stavbou nové ško-
ly a jiným vydáním zadlužena jest a sama náklad 2.524,97 
zl. na stávající stavbu nésti nemůže“, k stavbě došlo však 
teprve v roce 1896 na parc.čís. 882, kde od nepamětných 
dob stávala mezi čtyřmi lípami zvonice se sochou sv. Jana. 
Provedl ji Emil Hauke z Klimkovic, který podal nejnižší na-
bídku. (10% srážky z rozpočtového obnosu.) Desky, písek, 
vápno, cihlu, kámen a dřevo dodala obec sama; ve školní 
zahradě stojící dub byl vykopán a kmenu jeho upotřebeno 
též k stavbě. Jelikož půjčka 1.000 zl. zem. sněmem slez-
ským z fondu zemského povolena nebyla, vzalo se 700 zl. 
z chudob. fondu, uložených v tu dobu v Rolnické záložně 
v Plesné; z těchto jen 300 zl. vraceno bylo, 400 zl však 
nikoliv s odůvodněním, že obecní dům obsahuje nemocnici 
a chudobinec. Subvence obdržela jen 250 zl. Obecní dům 
obsahuje: Hasičské skladiště, vedle něho obecní vězení, 
nad těmito dvě světnice, síň, schody na půdu, vedle pak 
kapli.

Září 1899 podepsán v plném znění protokol za revers         
o udržování obecní kaple. V roce 1900 nově v kapli zřízen 
mramorový oltář, který zaplacen výnosem sbírky; obec 
dodala jen scházejících 109,99 zl. V roce 1911 usnese-
no postaviti novou věž u kaple. Stavba byla vypsána, ale 
následkem velkého nákladu došlo jen k opravě. Obecní 
dům i kaple pojištěny jsou proti ohni u Hasičské vzájemné 
pojišťovny v Brně.   
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Knihovna v obci 
Knihovna v Dobroslavicích, která byla otevřena počátkem letošního roku, má 
po šestiměsíčním provozu na sedmdesát registrovaných čtenářů, z nichž nej-
staršímu je 73 let a nejmladšímu 5 roků. 

Provozovatelem knihovny je obec, knihy jsou nakupovány a zpracovávány 
pouze z dotace Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Knihovnou Petra 
Bezruče v Opavě. Půjčování knih zajišťují v pátek od 15:00 do 18:00 hodin 
místní dobrovolníci a návštěvnost bývá kolem dvaceti čtenářů. 

Irena Šťastná, 
koordinátor projektu

Víte, že...?
Může se stát, že máte doma poklad, přestože to tak na první pohled 
nevypadá. Kniha autora Bernharda Kellermanna s názvem Der Tunnel 
vydaná v Berlíně roku 1913 vypadá na první pohled jako běžná stará 
kniha. Jestliže ji však otevřete, narazíte v předsádce na černobílý list. 
Tento dodatečně vlepený a bohatě vyzdobený papír označuje, že román 
náleží do soukromé knihovny. A nyní se konečně dostáváme k vazbě na 
Dobroslavice. Jde totiž o knihovnu, jejímž majitelem byl hrabě Wilczek, 
poslední majitel zámku, který se nacházel až do roku 1945 v místním 
parku. 
Chci velice poděkovat ochotě občanů podělit se s ostatními o tuto infor-
maci i obrázek. Zároveň žádám kohokoli, kdo by rád seznámil ostatní                
s vlastními poklady, aby kontaktoval redakci Občasníku. 

Kroužek malých turistů
Druhá sezóna 

Kroužek malých turistů funguje už druhým rokem. Patnáct dětí ve věku 6-12 let se schází každý pátek                      
a zkoumá okolí Dobroslavic, od ledna jsme vycházky spojili také s návštěvou knihovny. Během jara jsme 
uklízeli odpadky pohozené v lese, podíleli se na údržbě Naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova, sbírali 
medvědí česnek, stavěli domy pro lesní trpaslíky, kreslili sojky či vážky, trénovali sprint, skoky do dálky i do 
výšky. Nedávný výzkum potvrdil, že české dětí tráví pobytem venku méně než jednu hodinu denně. Malí                  
turisté tak alespoň v pátky překračují současný průměr dvojnásobně. Irena Šťastná, Jana Hradílková

Irena Šťastná 



Irena Šťastná, 
koordinátor projektu

Irena Šťastná, Jana Hradílková

Spolkový život
Stolní tenis

Sportovní dění
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise „Memoriál Františka Sedláka“ (II. ročník)
Druhého ročníku „Memoriálu Františka Sedláka“, který pro-
běhl jako velikonoční turnaj ve 13. týdnu tohoto roku, 2. 4. 
2016 v místním kulturním domě, se zúčastnilo osm hráčů. 
Z tohoto důvodu byly upraveny soutěžní rozpisy tak, že se 
hrálo systémem „každý s každým“. Turnaj byl hodně napí-
navý a nenašel se hráč, který by vyhrál všechny zápasy. Po 
odehrání 100 setů ve 28 utkáních celkově zvítězil se 12-ti 
body Lukáš Neuwirth, a rovněž se 12-ti body obsadil druhé 
místo Jiří Zavadil. Vítězslav Sedlák, i když porazil celkového 
vítěze 3:2, se s 10-ti body umístil na slušném 3. místě.
Rozhodčí, zapisovatel i ceremoniář v jedné osobě, František 
Dušák pak vyhlásil druhou soutěž, turnaj ve čtyřhře, kde si 
jednotliví hráči vylosovali spoluhráče a opět systémem „ka-
ždý s každým“ se uskutečnilo 6 utkání ve čtyřhrách. Nej-
lépe si vedla dvojice David Grománek a Lukáš Neuwirth, 
kteří skončili bez prohry. Za nimi se umístila dvojice Jaro-
mír Holuša a Víťa Holuša s jednou prohrou a třetí příčku 

Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

obsadili hráči Vítězslav Sedlák s Jiřím Zavadilem, s jedním vítězstvím nad dvojicí Antonín Palkovič a Karel Hájek. Všichni 
zúčastnění si pak odnesli zaslouženě své ceny. Poděkování přísluší Františkovi Dušákovi za korektní hodnocení utkání     
a všem, kteří se postarali o zajištění cen a občerstvení pro hráče.
Členové oddílu stolního tenisu se složili na nákup nového hracího stolu a společně s poskytnutou dotací obce zakoupili 
kvalitní stůl, který se při manipulaci dobře ovládá. Starší, dosud však dobrý hrací stůl poskytli mladým hasičům do pro-
stor hasičské zbrojnice, kde na něm mohou ve volných chvílích při hře trénovat hbitost a postřeh, kterou pak uplatní ve 
vlastní hasičské dovednosti.

Po podzimní části soutěže, kdy jsme se umístili s 12 body na 8. místě, jsme v jarní části zabojovali 
a ziskem dalších bodů jsme v konečném celkovém pořadí obsadili 7. místo s 22 body, tzn. 11 vý-
her a 11 proher, z čehož doma jsme 9 x vyhráli. Pěkným výkonem jsme si polepšili a upevnili tak 
pozici uprostřed tabulky. Dokonce se nám podařilo doma porazit lídra soutěže, ambiciózní celek 

TJ Odry, který nakonec postoupil z prvního místa se ziskem 33 bodů do vyšší soutěže. Naopak sestupujícím týmem s 12 
body se stal kuželkářský oddíl Lipník nad Bečvou.

Barvy našeho týmu dobře hájili všichni členové oddílu v čele s hrajícím kapitánem Karlem Kuchařem. Dále to jsou: Číž 
Petr, Gazdík René, Kocián Lumír, , Kovařík Ivo, Ridl Karel, Schwarz Josef, Třečák Martin, Veselý Libor.
Nejlepším hráčem sezóny byl Číž Petr s průměrem 419,8 
kuželek, jehož osobní rekord činil 455 kuželek, druhý 
Třečák Martin 418,8 kuželek, se svým rekordem 442 ku-
želek, následuje Ivo Kovářík (412,5/452), Kuchař Karel 
(410,1/440), Karel Ridl (407,9/432) a další.

Na úterních trénincích rádi přivítáme případné nové zá-
jemce o tento sport, který je v širokém okolí ojedinělý. 
Vedoucí kuželkářského oddílu Třečák Martin rád zasvětí  
všechny zájemce do tajů a vysvětlí pravidla této krásné 
kolektivní hry.

                                          Třečák Martin 
        předseda kuželkářského oddílu

Kuželkářský oddíl TJ sokol Dobroslavice

Oprava textu příspěvku z č. 1/2016: 
Omlouvám se za chybné uvedení jména vítěze v kategorii žen. Vítězkou se stala Patricie Juřičková.  



Druhá Dodivadelní besídka
Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice
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Výsledky jarního kola moravskoslezské divize 

Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

Tuto jarní část soutěže zvládli naši starší žáci pod vedením trenérů Martina Hrubého a Stanislava Kurovského a s asis-
tencí Miroslava Musiala lépe než tu podzimní. S velkou pílí se jim podařilo v sedmi utkáních vstřelit soupeři další 4 góly 
(3 x Patrik Vjačka, 1 x Ondřej Sleczka), avšak inkasovali podstatně méně branek než v podzimní části soutěže.
Tým mužů si vedl pod dvojicí trenérů Dušan Knopp a Patrik Dundr ve III. třídě lépe, než se dalo z podzimních výsledků 
prognostikovat (skončili jsme na 11.místě s 8-mi body). Ihned první důležité domácí utkání s posledním Píštěm v ta-
bulce jsme zvládli a soupeře porazili, čímž se posunuli o jednu příčku výše před Oldřišov a Píšť. I další 2 utkání byla po 
otočení nepříznivého výsledku vítězná. Bohužel několik dalších proher v řadě náš tým opět posunulo v tabulce dozadu a 
nyní jsou v tabulce na 10. místě. Z 10-ti mistrovských utkání se nám podařilo 4 x zvítězit, což nás posunulo z 11. místa            
na 10. místo. Střelecky si nejlépe vede s 6-ti góly David Rathouský.

Jak úspěšně si povedou v dalším ročníku, se dozvíte v některém dalším čísle vydání, ale doporučuji přijít se osobně 
podívat a povzbudit naše sportovce přímo na hřiště. 

Sportovní dění

Zpráva kuželkářského oddílu
TJ SOKOL Dobroslavice

Po podzimní části soutěže, kdy jsme  se umístili s 12 body na 8. místě, jsme v jarní 
části zabojovali a ziskem dalších bodů jsme v konečném celkovém pořadí obsadili 7.
místo s 22 body, tzn. 11 výher a 11 proher, z čehož doma jsme 9 x vyhráli. Pěkným 
výkonem jsme si polepšili a upevnili tak pozici uprostřed tabulky.
Dokonce se nám podařilo doma porazit lídra soutěže, ambiciózní celek TJ Odry, 
který nakonec postoupil z prvního místa se ziskem 33 bodů do vyšší soutěže.
Naopak sestupujícím týmem s 12 body se stal kuželkářský oddíl Lipník nad Bečvou.

Barvy našeho týmu dobře hájili všichni členové oddílu v čele s hrajícím kapitánem 
Karlem Kuchařem. Dále to jsou: Číž Petr, Gazdík René, Kocián Lumír, , Kovařík Ivo,
Ridl Karel, Schwarz Josef, Třečák Martin, Veselý Libor.

Nejlepším hráčem sezóny byl Číž Petr s průměrem 419,8 kuželek, jehož osobní 
rekord činil 455 kuželek, druhý Třečák Martin 418,8 kuželek se svým rekordem 442
kuželek, následuje Ivo Kovářík (412,5/452), Kuchař Karel (410,1/440), Karel Ridl 
(407,9/432) a další.

Výsledky jarního kola moravskoslezské divize

bodové získané umístění
termín místo utkání - soupeř hodnocení body/celkem celkem
16.1. TJ Opava B - Dobroslavice 5:3 0/12 9
23.1. Dobroslavice - TJ Michálkovice 3:5 0/12 9

6.2. Dobroslavice - TJ Krnov 5:3 2/14 9
13.2. SKK Ostrava - Dobroslavice 2:6 2/16 6
27.2. Dobroslavice - KK Lipník nad Bečvou      6:2 2/18 6
12.3. Dobroslavice - TJ Odry 6:2 2/20 5
19.3. Břidličná        - Dobroslavice 6:2 0/20 6
27.3. Horní Benešov - Dobroslavice 7:1 0/20 7
2. 4. Dobroslavice - SKK Jeseník 6:2 2/22 7
9.4. KK Minerva - Dobroslavice 5:3 0/22 7

Na úterních trénincích rádi přivítáme případné nové zájemce o tento sport, který je 
v širokém okolí ojedinělý. Vedoucí kuželkářského oddílu Třečák Martin rád zasvětí  
všechny zájemce do tajů a vysvětlí pravidla této krásné kolektivní hry.

Třečák Martin
předseda kuželkářského oddílu



www.dobroslavice.cz

Trojboj zajíce Ušáka
Vážení příznivci sportu,
již proběhly první 2 soutěžní kola, a to v disciplínách: běh (O dobroslavického Ušáka) a hod (Vojenské ozvěny).

První disciplíny se zúčastnilo 25 sportovců, nejlépe si vedli Klapuch Vítězslav, Konštacká Sára - oba získali ve své kate-
gorii plný počet = 30 bodů. Dobrou výchozí pozici do dalších bojů si vítězstvím ve své kategorii zajistili rovněž Vargas 
Tobias (26 b.), Mamulová Denisa (26 b.), Remiáš Jiří (23 b.) a Fialová Tereza (28 b.). Druhé disciplíny se zúčastnilo 21 
sportovců. Své pozice na předních místech si svými výkony pojistili Konštacká Sára i Klapuch Vítězslav, který v hodu gra-
nátem jako jediný překonal 20 m vzdálenost. Hodem do basketbalového koše svým výkonem mile překvapil Marek Filip, 
který jediný dosáhl vysoké 80 % úspěšnosti a v hodu na cíl pak trefil všemi míčky střed, čímž dosáhl maximálního počtu 
bodů. V hodu na cíl byla skoro tak úspěšná i Lazarová Eliška. Děti s dosaženými nejlepšími výsledky obdržely z rukou 
starostky obce PhDr. Bližňákové Hany diplomy. Tento sportovní den s názvem „Vojenské ozvěny“ byl potom členem rady 
obce a členem sportovní komise ukončen pietním položením květin u pomníčku na Rybárně, kde byl sestřelen 21.4.1945 
na kótě 314,4 letoun Douglas A-20B „Boston“ 321. bombardovací letecké divize 8. letecké armády a kde zahynuli při 
osvobozovacích bojích 2 členové jeho posádky. 
           

Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice

Tuto jarní část soutěže zvládli naši starší žáci pod vedením trenérů Martina Hrubého
a Stanislava Kurovského a s asistencí Miroslava Musiala lépe než tu podzimní.
S velkou pílí se jim podařilo v sedmich utkáních vstřelit soupeři další 4 góly (3 x 
Patrik Vjačka, 1 x Ondřej Sleczka), avšak inkasovali podstatně méně branek než
v podzimní části soutěže.
Tým mužů si vedl pod dvojicí trenérů Dušan Knopp a Patrik Dundr ve III. třídě lépe, 
než se dalo z podzimních výsledků prognostikovat. (skončili jsme na 11 místě s 8-mi 
body). Ihned první důležité domácí utkání s posledním Píštěm v tabulce jsme zvládli 
a soupeře porazili, čímž se posunuli o jednu příčku výše před Oldřišov a Píšť. I další 
2 utkání byla po otočení nepříznivého výsledku vítězná. Bohužel několik dalších 
proher v řadě náš tým opět posunulo v tabulce dozadu a nyní jsou v tabulce na 10 
místě. Z 9-ti mistrovských utkání se nám podařilo 4 x zvítězit, což nás posunulo z 11
místa na 10 místo. Střelecky si nejlépe vede s 6-ti góly David Rathouský.

Jak úspěšně si povedou dalším ročníku se dozvíte v některém dalším čísle vydání,
ale doporučuji přijít se osobně podívat a povzbudit naše sportovce přímo na hřiště.

MUŽI: výsledek    získané             celkové
termín  čas místo utkání/soupeř     utkání      body/celkem          umístění

2.4. 15:30 Dobroslavice - Píšť B 2:0 3/11 10
9.4. 15:30 Oldřišov - Dobroslavice 1:2                3/14 9

16.4. 16:00 Dobroslavice - Sudice 3:1 3/17 9
24.4. 16:00 Komárov – Dobroslavice 2:1 0/17 9
30.4. 16:30 Dobroslavice – Závada 0:1 0/17       10

8.5. 16:30 Služovice – Dobroslavice 1:0 0/17 10
14.5. 17:00 Dobroslavice – Budišovice 2:1 3/20 10
21.5. 17:00 Bohuslavice – Dobroslavice 5:1 0/20 10
28.5. 17:00 Dobroslavice – Hněvošice 2:2 1/21 10

4.6. 17:00 Bolatice – Dobroslavice 2:1     0/21       10
11.6. 17:00 Strahovice B - Dobroslavice

Samozřejmě s radostí přivítáme a  budeme rádi, když si cestu mezi nás najdou noví 
členové mezi žáky, popř. i mezi muži.



Spolkový život
Kulturní, společenské a sportovní dění
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Po absolvování dvou soutěžních disciplín se ve své kategorii zatím nejlépe umístily tyto děti:
Konštacká Sára (53 b.), Sýkora Jakub (31 b.), Janková Beata (46 b.), Klapuch Vítězslav (50 b.), Exnerová Eliana (41 b.) 
a Bližňák Jan (30 b.)
Všechny však ještě čeká závěrečná, třetí disciplína: Kuželkové klání v letním koulení, která může konečným pořadím 
ještě zamíchat. Opět budou vytvořeny 3 věkové kategorie samostatně pro kluky a dívky. Tato závěrečná disciplína včetně 
vyhlášení absolutního vítěze s největším počtem získaných bodů a předání cen proběhne v sobotu 18.6. 2016 od 14:00 
hodin v kuželně (nutná sportovní obuv na přezutí).
Přijďte dětské závodníky také povzbudit! 

Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům a účastníkům sportovních soutěží. Poděkování patří také sponzorům, bez 
nichž bychom nemohli všechny malé sportovce odměnit. 
Poděkování patří taktéž provozovateli Pizzerie, který nám svou vstřícností usnadnil mnohé organizační starosti a rovněž 
věnoval všem „absolutním vítězům“ ve své kategorii dárkový poukaz na pizzu.
                                                                        

Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

Pozvání sportovní komise

Za sportovní komisi Vás dále zveme na níže uvedené plánované akce. Bližší informace, které se těchto akcí 
týkají budou zveřejněny na obecních vývěskách a webových stránkách obce. Těšíme se na Vás! 

Běh pro živou vodu Cyklovýlet

10.9.2016 ve 13:00 hod
Start - cíl: U KUŽELNY

Kategorie samostatně pro 
kluky (muže) i holky (ženy).

A: děti do 7 let (trasa 300 m)
B: žáci 7-10 let (trasa 750 m)
C: starší žáci 10-15 let (trasa 1800 m)
D: dospělí (trasa 1800 m)

17.9.2016 ve 10:00 hod
Start u Obecního úřadu

Cíl: LANDEK PARK  
délka trasy 31 km

Terén trasy je nenáročný, vhodný i pro děti, 
stoupání jen před Dobroslavicemi.
V cíli volný program dle zájmu účastníků.



Sbor dobrovolných hasičů 
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  Sbor dobrovolných hasičů Dobroslavice

Dne 8.5.2016 naše SDH Dobroslavice uspořádalo šestý ročník soutěže pro mladé 
hasiče O pohár starosty SDH Dobroslavice. Soutěž byla také zařazena do Hlučínské 
ligy mládeže, kde se konalo 8. kolo. Za krásného počasí a velké účasti soutěžících 
družstev, deseti družstev mladších žáků a dvanácti družstev starších žáků, tak i di-
váků, byly podány velmi dobré výsledky v disciplínách požární útok, štafeta 4 x 60 
m a štafeta CTIF, která byla zařazena i do jarního kola hry Plamen. Naši mladší žáci 
se umístili na 4. místě a starší na 12. místě.
Nábor dětí od pěti let do kroužku mladých hasičů probíhá v průběhu celého roku.      
                                                      

                                                                                                                   

SDH Dobroslavice

O pohár starosty SDH Dobroslavice

Kulturní, sportovní a společenské akce v Dobroslavicích - 2016
Červen
    - 18.6. ve 14:00 - kuželna
          Trojboj: disciplína třetí – Kuželkové klání              
          v letním koulení 

    -     18.6. - park Dobroslavice
           Divadlo v parku
           
Srpen
    - 27.8. ve 14:00 - kuželna 
 Dobroslavické kosení

Září
    - 10.9. ve 13:00 - kuželna 
 Běh pro živou vodu 2016

    - 17.9. ve 10:00 - sraz u OÚ 
 Cyklovýlet - Landek Park

    - Tenisový turnaj - memoriál E. Solicha

    -     Pochod kolem Dobroslavic

Říjen
    - 15.10. v 15:00 - kulturní dům
 Den seniorů

    -     27.10. v 18:00
          Kladení věnců a uspávání broučků

Prosinec
    - 2.- 4.12. - kulturní dům
 Vánoční výstava

    - 18.12. - u kulturního domu
          Vánoční běh o kapra

    - 27.12. - kuželna
          Vánoční koulení

    - Rozsvěcení vánočního stromku

    -     Živý betlém

    - 29.12. - kulturní dům
          Vánoční turnaj ve stolním tenise



Den dětí
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KKulturní a společenské dění

Kulturní komise připravila na 30.4.2016 tradiční akci 
Pálení čarodějnic, která proběhla v zámeckém parku          
u Pizzerie Kuželna. Velmi nás překvapila zvýšená účast 
dětí, která bývá každoročně okolo 50 dětí. Letos nás 
jich navštívilo o 30 více, což znamená, že celková účast 
všech návštěvníků byla převyšující běžný průměr. Kluci a 
holky si mohli na místě vytvořit čarodějničky a košťátka 
z přírodních materiálů, pavoučky z chlupatých drátků, 
kterými pak dozdobili své kostýmy. Také jsme pro ně 
připravili kostymérnu a kosmetický salon, kde si mohli 
vypůjčit kostýmy a nalíčit se, aby byli krásní na průlet 
parkem. Po průletu jsme za dozoru Sboru dobrovolných 
hasičů Dobroslavice zapálili hranici, na které jsme upá-
lili čarodějnici a následně opékali špekáčky, jelikož nám 
všem v průběhu pestré akce vyhládlo. Někteří své špe-
káčky lovili mezi žhavými uhlíky, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Co víc jsme si mohli přát, když počasí nám 
přálo, lidé se dobře bavili, děti měly štěstím jiskřičky           
v očích a všichni jsme se po sousedsku spolu sešli a 
mohli prohodit pár slov a užít si chvíli pohody. Nyní si jen 
přejeme, abychom se stejně všichni sešli opět za rok, při 
stejné příležitosti.
                              za kulturní komisi Zuzana Dedková

Pálení čarodějnic

9. mistrovství v sečení kosou a srpem - Havlovice
V sobotu 4.6.2016 vyjela 15-ti členná skupina kosníků a jejich fanoušků do Havlovic nad Úpou, kde proběhlo 
již 9.mistrovství v sečení kosou a srpem. Družstvo našich borců se skládalo z jedné ženy a šesti mužů. Jediná 
z žen se účastnila v souboji se srpem, muži se jali kosy a někteří i srpu. Našim hlavním cílem bylo uspět ve 
štafetě a to jsme také dokázali, umístili jsme se na krásném 3. místě, při obsazení štafety Petr Žák, David 
Smahel a Jiří Hrbáč. Proto si troufáme říct, že naše mise v Havlovicích byla úspěšná. Návrat domů byl naplá-
nován na neděli 5.6.2016, jelikož večer jsme ještě byli pozváni na milé posezení s přáteli z Havlovic. Nezbývá, 
než za kulturní komisi srdečně pozvat všechny spoluobčany a jejich přátele na Kosení 2016 v Dobroslavicích, 
které proběhne dne 27.8.2016 opět v zámeckém parku. Zuzana Dedková
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Zuzana Dedková

www.dobroslavice.cz

Společenská rubrika

Všecko kvuli kminu 
mušim isč do magacinu 
doma už němam zrnka kminu 
němam na to moc ochoty 
bo dycky přikupim hlupoty 
jak už tam jeden raz vlezu 
s prazdnu tašu něodlezu 
jak sem řekla, tak se stalo 
zasej mě nic nězklamalo 
šla sem pro baliček kminu 
a štyry stovky su v dymu 
po cesče sem to rachovala 
za co sem tolik peniz dala 
zrazu při mě auto zastavilo 
coš se z okna vyklonilo 
tuž sem usmev nahodila 
že bych mu jakši poradila 
enem sem pysk odevřela 
a zrazu sem zdřevěněla 
šofer začal rycec na mě 
že idu po špatnej straně 
jak něvim kaj je leva strana 
es pry chodim kanalama 
chodci vlevo, auta vpravo 
tuž se to pamataj kravo 
ešče dalši ine slova 
co mu s pysku vylečela 
tych sem v žiču něslyšela 
potem rychlo přidal plynu 
a zrazu byl počep v dymu 
kolem už ludi postavali 
kaj se tam tak zrazu vzali 
a to všecko kvuli kminu 
to zasej budě ostudy 
na celu dědinu 

Okénko paní Věry PráškovéBlahopřání
Hodně zdraví a životní pohody 

přejeme jubilantům, kteří již oslavili nebo
 v nejbližším období oslaví své narozeniny.

Langoše

Okénko paní Věry Práškové

BŘEZEN
       Kleknerová Vlasta     
 

DUBEN
Holšanová Pavla 
Konštacký Jiří

Skubida Stanislav
Dosedla Jan

Šťávová Miroslava
Vičar Rudolf

KVĚTEN
Klapetek Zdeněk
Kijová Bohumila

Šimík Oldřich

ČERVEN
Kij Jiří

Mikolajek Jan
Šestáková Jana
Geržová Vlasta 

Halfarová Libuše

500 g hladké mouky pšeničné
1/4l mléka
20 g droždí
1 lžička cukru
na špičku nože sůl

Do mouky zamícháme sůl. Uděláme v mouce důlek, do kterého 
rozdrobíme droždí, zasypeme cukrem a přilijeme asi 100 ml tep-
lého mléka. Koncem vařečky promísíme i s trochou mouky, aby 
nám vzniklo řidší těstíčko. Přikryjeme utěrkou a necháme, ať nám 
kvásek nabude. Pak postupně přiléváme zbylé teplé mléko a vy-
pracujeme těsto ne moc tuhé. Může se stát, že mléka bude hodně 
nebo málo, to záleží na kvalitě mouky. Proto přidávejte postupně, 
ať těsto nepřelijete. Pokud vám zbyl vařený brambor (stačí 1 větší), 

můžete ho do těsta nastrouhat, langoše budou ještě 
nadýchanější. Po vykynutí utvořte bochánky (velikost 
si zvolte podle toho, v jakém kastrůlku budete sma-
žit - těsto se bude roztahovat) a nechte je znovu při-
kryté vykynout. Na smažení si zvolte hlubší kastrůlek, 
a průměrem ať odpovídá velikosti těsta po roztažení. 
Rozpuštěného tuku musí být cca 8-10 cm i více. Teplotu 
vyzkoušejte kouskem těsta. Když máme tuk připraveny 
vezmeme bochánek a prsty otáčivým pohybem těsto 
roztahujeme do požadované velikosti a vkládáme do 
oleje. Smažíme do zlatava z jedné i druhé strany. Vyta-
hujeme na ubrousky, abychom odsáli tuk. Jde to velmi 
rychle. Jí se co nejteplejší.                                                                  

Výborné jsou pomazané čes. dipem, posypané strouha-
ným sýrem a pokapané kečupem. 

česnekový dip: jogurt, trochu tatarky nebo zakysané 
smetany, česnek podle chuti, trochu soli.

Recept babičky Růženky



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

e-mail: urad@dobroslavice.cz
IČ : 00849731   DIČ CZ00849731
web: www.dobroslavice.cz

Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice 
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973

 Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Další číslo vyjde v září

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2016
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

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

Informace pro občany

starostka obce – PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496

účetní obce, ověřování listin a podpisů, 
správní řízení, CzechPoint 
– Jana Sobčáková, tel.: 596 753 496 

podatelna, pokladna, evidence obyvatel, 
informace
- Jarmila Holušová, tel.: 596 753 496

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

SLOVO NA ZÁVĚR Slovo na závěr
Milí čtenáři, držíte v rukou druhé letošní číslo, což znamená, že léto se pomalu a jistě rozbíhá na plné obrátky a doba 
zasloužených dovolených je na spadnutí. 

Džaváharlál Néhrú, významný indický politik a hlavní postava Indického boje za nezávislost řekl: Žijeme v nádherném 
světě, který je plný krásy, půvabu a dobrodružství. Těch dobrodružství, která můžeme prožít, je bez konce, pokud je 
hledáme s otevřenýma očima. 

A Jan Werich k tomu ještě dodává: Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně              
k sobě samému… 

Redakce Dobroslavického občasníku Vám přeje, abyste na svých cestách měli vždy oči otevřené a přes všechny dálky 
našli cestu především k lidem.

Inzerce v Dobroslavickém občasníku

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

Vaše redakce

pohledem Zuzany Taláčkové


