DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Číslo 4 / prosinec 2016

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nastal poslední měsíc v roce, čas bilancování, proto bych se chtěla na těchto místech věnovat poděkování. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci, spoluobčanům za účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi. Děkuji
zaměstnancům OÚ za jejich práci a stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce, vedení a zaměstnancům ZŠ, MŠ a
ZUŠ za práci a aktivity ve školní i mimoškolní činnosti.
Velký dík patří těm, kteří se rozhodli pracovat dobrovolně ve svém volném čase s dětmi - Ing. J. Durlákovi za činnost mladých
hasičů, M. Hrubému, S. Kurovskému a M. Musialovi za trénování mladých fotbalistů, Mgr. I. Šťastné a Mgr. J. Hradílkové za
vedení turistického oddílu, M. Šťastnému za dětský dramatický kroužek, V. Sedlákovi za založení oddílu stolního tenisu pro děti.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do dobrovolnické činnosti - knihovnicím p. B. Kyjové, p. B. Kusýnové, p. A.
Ridlové, p. K. Čašové a p. J. Hojné, bezpečnostním dobrovolníkům, zejména p. J. Řezníkovi a p. V. Bittnerové, Ing. arch. Z.
Sýkorové za organizaci úklidové akce „Ukliďme Česko“, p. L. Osmančíkové s rodinou za přípravu „Živého Betlému“.
Poděkování patří rovněž spolkům. SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za aktivní činnost pro obec, za brigády a přípravu
velmi oblíbeného dětského karnevalu a hasičského plesu. Dobroženám za přípravu dětského dne a maškarního plesu. Dodivadlu za rozšiřování našich kulturních obzorů, reprezentaci obce, za organizaci akce Dodivadlo v parku. Dobro-vizi za její činnost,
Ing. arch. Z. Sýkorové za přípravu projektové dokumentace pro dětské hřiště u kuželny, kterou bez nároku na honorář zpracovala a předala obci. Klubu seniorů za aktivní spolkový život. Myslivcům za péči o zeleň a zvěř, za brigády. TJ Sokol Dobroslavice
za reprezentaci obce ve sportu, za provozování a údržbu sportovišť. Je potřeba vyzvednout hlavně úspěch našich fotbalistů,
kteří se umístili na prvním místě v tabulce, a úspěch kuželkářského oddílu soutěžícího v Severomoravské divizi.
Také děkuji občanům za údržbu obecních zatravněných ploch podél místních komunikací a za úklid na veřejném prostranství.
Při tomto výčtu musím jen konstatovat, že se naše obec může pochlubit velkým počtem aktivních lidí, kteří se podílejí na tom,
aby se v Dobroslavicích dobře žilo a pořád se něco dělo. Za to Vám všem patří obrovský dík.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 jen to nejlepší.

PhDr. Hana Bližňáková, starostka

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
opět se blíží konec roku a s ním i čas, který nás vyzývá k rekapitulaci činností souvisejících s přípravami a realizacemi projektů
za rok 2016 v naší obci. Je možné konstatovat, že bylo hned několik projektů, a to jak připraveno pro následující období, tak
zrealizováno - ať už hrazených z vlastních zdrojů nebo z části dotacemi.
Rok začal provedením opravy propadlého místa okolo uliční vpusti do kanalizace před vjezdem k domu p. Klapetka na ulici Na
Svobodě za necelých 20 tis. Kč vč. DPH. Dále provedením projektu s následnou realizací úprav pro instalaci plynového kotle z
místní základní školy, a to včetně rozvodů v restauraci KUŽELNA za vysoutěženou cenu 84 tis Kč vč. DPH. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele pro plánovanou akci „Stavební úpravy obecního úřadu a kaple v Dobroslavicích“. V polovině
března byly zahájeny práce na projektu „PD pro projekt Úspory energie - Kulturní dům v obci Dobroslavice“, jehož cena byla
vysoutěžena a následně dodatkem navýšena na téměř 145 tis. Kč. Na tento projekt jsme získali dotaci ve výši 105 tis. Kč.
Z důvodu zchátralého a havarijního stavu stávajících vývěsek byly zakoupeny nové vývěsky, které jsou umístěny u obchodu
COOP, pod obchodem a u hřiště. Celková cena činí 31 tis. Kč vč. DPH.
V polovině dubna proběhla realizace opravy výmolů cest tryskovou metodou Na Rybárně a Pod Kovárnou za částku 146 tis. Kč
vč. DPH se zárukou 36 měsíců.
V květnu letošního roku byla zrealizována asi největší investice obce, a to „Stavební úpravy obecního úřadu a kaple v Dobro-
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slavicích“, za níž bylo zaplaceno včetně dodatku 1.245 tis. Kč vč. DPH. Rekonstrukce kaple byla provedena v rekordním čase 10 pracovních dnů. Jistě se tímto můžeme pochlubit, protože také na tuto akci nám byla díky nemalému úsilí přidělena dotace ve výši 510
tis. Kč. Po ukončení prací souvisejících se stavebními úpravami byly zahájeny přípravné práce na odstranění výtluků a propadlin na
místních komunikacích. Členové stavební komise prošli všechny komunikace v naší obci a podrobně zakreslili a označili nejchoulostivější místa, která již několik let nebyla opravována. Na základě jejich návrhu bylo vyhlášeno výběrové řízení na výběr zhotovitele.
Akce byla provedena v letních měsících, bylo vyspraveno 278 m2 výtluků a opraveny spáry v délce 278 m, celkově zaplacena cena
byla 232 tis. Kč včetně DPH. Provádějící firma nám práce garantuje na dobu 48 měsíců. Je jasné, že to byla pouze 1. etapa, jelikož
každá zima a provoz na komunikacích s sebou přináší další a další výmoly a výtluky.
V červenci byla vybrána firma na zpracování a podání žádosti o dotaci na podporu snížení energetické náročnosti veřejných budov
a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v dotačním titulu Operační program životního prostředí. Jedná se o dotaci na opravu
kulturního domu. V současné době jsou již všechny podklady odevzdány na příslušná místa a věříme, že budeme úspěšní.
Během září proběhla po schválení rady a následně památkového úřadu v prostorách zámeckého parku realizace 2 ks soch z tvrdého
dřeva, kdy byla součástí ceny povrchová úprava nátěrem, instalace v terénu včetně přepravy a umístění v zámeckém parku. Zaplaceno bylo 30 tis. Kč. Po získání závazného stanoviska MěÚ Hlučín k projektu „Instalace herních prvků pro děti v zámeckém parku v
Dobroslavicích“ bylo zahájeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele. Herní prvky pak byly instalovány v blízkosti Kuželny a slavnostně
bylo toto „malé hřiště“ otevřeno v říjnu letošního roku. Celá akce stála obecní pokladnu 309 tis. Kč vč. DPH.
Pro neuspokojivý stav chodníků v obci Rada obce přistoupila v souladu s výhledem schváleným zastupitelstvem k vyhlášení výběru
zhotovitele projektové dokumentace pro dva úseky nových chodníků, a to na ulici Slezské (126 m od ulice Polní směrem k výjezdu
na Háj ve Slezsku) a na ulici Přerovské (152 m směrem od obchodu podél zámeckého parku). Zhotovitel byl vybrán, projekt včetně
vydání stavebního povolení bude stát 72,6 tis. Kč vč. DPH. V této době již probíhá řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, což
je hlavně v případě chodníku na ulici Slezské časově náročné.
Toto byl výčet některých finančně náročných aktivit, o kterých v uplynulém roce rozhodovalo Zastupitelstvo a Rada obce a věříme,
že přispěly ke zvelebení obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem tímto popřál do nového roku hodně zdraví, elánu a spokojenosti.
Ing. Miroslav Svider, místostarosta obce

Finanční výbor

Státní dotace v r. 2016:
Získané:
- 510 000,-Kč na opravu Obecní kaple od Ministerstva zemědělství v
rámci dotačního programu – udržování a obnova kulturního dědictví
venkova.
- 105 000,-Kč na úspory energie v Kulturním domě v Dobroslavicích
od Moravskoslezského kraje v rámci podpory přípravy projektové dokumentace.
- 4500,-Kč na činnost Dobrovolných hasičů od Ministerstva vnitra.
Zažádané:
- 80 000,-Kč dotace na hospodaření v Obecním lese od Moravskoslezského kraje (zatím v řízení).
Státní dotace v r. 2017:
Podané:
- žádost o dotaci na úspory energií v Kulturním domě ve výši 40%
uznatelných nákladů od Státního fondu Ministerstva životního prostředí
ČR.
- žádost o dotaci na automatizaci výpůjčního protokolu, zlepšení webových služeb a modernizaci periferních zařízení v knihovně v Dobroslavicích. Náklady 33 000,-Kč – žádost o 70 % z celkových nákladů.
S přáním hezkých vánočních svátků
Jaroslav Řezník – předseda Finančního výboru

Zastupitelsvo obce - změna ve složení
Dne 31.8.2016 se vzdala funkce člena Zastupitelstva obce Dobroslavice
paní Zuzana Dedková. Náhradníkem z kandidátní listiny DOBRO-VIZE
je Mgr. Jan Sýkora, který nastoupil do funkce člena Zastupitelstva obce
Dobroslavice od 1.9.2016.
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Výsledky voleb do Zastupitelsva Moravskosl. kraje

Komise životního prostředí

Krásný advent, milí spoluobčané.
Tentokrát bych za komisi životního prostředí chtěla připomenout dvě věci, třetí doporučit.
Čistší Dobroslavice a okolí
Za prvé bych chtěla poděkovat všem podzimním dobrovolníkům akce Ukliďme Česko. Mnozí z nich přišli letos podruhé pomáhat s úklidem
veřejně přístupných ploch naší obce a okolí. Tentokrát se posbíralo 15 pytlů směsného odpadu a 4 pytle odpadu tříděného. Skupina dobrovolníků zamířila nově také do okolí areálu bývalého JZD, kde se podařilo posbírat velkou hromadu objemného odpadu, včetně několika rolí
starého PVC a jiné nepytlovatelné kousky z domácností. Následnou likvidaci odpadu opakovaně zajistila zdarma společnost OZO. Díky všem
dobrovolníkům, malým i velkým hasičům, kroužku mladých turistů, spolku Dobro-vize a obci Dobroslavice. Bez Vás všech by to nefungovalo.
Těším se na jarní úklid.
Topná sezóna
Už v minulém čísle jsem zmiňovala ohleduplnost k životnímu prostředí a dobré sousedské vztahy v souvislosti s pálením. Totéž platí pro topnou zimní sezónu, která pomalu, ale jistě začíná. Bývá dlouhá a nepřetržitá, proto apeluji o to více – zvažte kdy a čím topíte. Máte-li kotel na
tuhá paliva, který je, jak se říká „v letech“ a nespaluje tak, jak nám dnešní legislativa ukládá, případně nemáte-li kvalitní palivo či pálíte to,co
se Vám doma nehodí a kontejnery na plasty jsou Vám „daleko“ – přikládejte s vědomím, že na Vás může soused poslat inspekci životního
prostředí. Moravskoslezský kraj, ale i jiné instituce, podporují dotačními tituly výměnu kotlů, o Zelené úsporám jistě každý z Vás už slyšel.
S topnou sezónou souvisí také pravidelné revize plynových kotlů, komínů a jiných zdrojů vytápění, které se po teplé části roku v nečinnosti
zapínají a užívají. Jde o Vaši bezpečnost, kominíci stále existují, jen už domy sami od sebe tolik neobcházejí. O důležitosti revizí pravidelně
informuje náš hasičský sbor, podrobnosti Vám na výzvu členové rádi připomenou.
Neplýtvejte, recyklujte, používejte přírodní materiály
K adventu patří řada rituálů. Vánoční dekorace, zdobení stromečku, nákupy či výroba dárků, kterými chceme potěšit své blízké. Můžeme si
toto všechno dopřát, aniž bychom zbytečně plýtvali, utráceli a chovali se nešetrně k naší přírodě? Dovolím si nabídnout jen několik tipů a
nápadů, jak Vánoce pojmout trochu jinak, ekologičtěji. Věřím, že spoustu z nich už aktivně používáte.
K adventu neodmyslitelně patří adventní věnce a kalendáře pro naše nejmladší. Vyrobit si věnec z chvojí z vlastní zahrady, ozdobit si ho sušenými pomeranči a jablíčky, šiškami nebo skořápkami ořechů, zapálit na něm postupně všechny 4 svíčky ze včelího vosku – to zahřeje nejen
na duši, ale navíc to taky krásně voní (a skoro nic to nestojí). Věnec na stěnu lze vyrobit také z rolek od toaletního papíru.

Na výrobu adventního kalendáře pro děti či vnoučata můžete pro změnu použít staré prostěradlo či jiné látky a ušít pytlíčky, bramborovými
razítky na ně narazit číslice a ovázat je barevnými stužkami. Nebo ho celý vyrobit z rolek z toaletního papíru a starého kartónu.

Nevadí Vám kupovat role drahého vánočního papíru a balit do něj dárky s vědomím, že bude tento obal během chvilky zničen a vyhozen,
v lepším případě spálen? Zkusili jste někdy zabalit dárky do starých novin a dle fantazie si balíček dotvořit? Pokud máte čas a chuť, můžete
si ušít obaly látkové, pytle a pytlíky různých barev a velikostí a ty pak používat opakovaně každý rok, fantazii se meze nekladou. Příroda to
určitě ocení.

Zkrátka, cokoliv vytvoříte a uděláte s ohledem na přírodu je správné a užitečné.
Přeji Vám klidný konec roku, s chutí medových perníčků, vůní čaje z jablečných slupek a s radostnými okamžiky vašich blízkých.
									
Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Fotografie pocházejí z archivu autorky, obrazové galerie Google.cz a webových stránek Pinterest.com.
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Sportovní dění
Spolkový život

Tenis - Memoriál Emila Sollicha
Za krásného slunečního počasí se první říjnovou sobotu sešlo na tenisovém kurtu v bývalém zámeckém parku v Dobroslavicích 13 tenisových nadšenců a řada rodinných příslušníků, aby při zahájení tenisového turnaje ve čtyřhrách,
konaného jako 6. ročník Memoriálu Emila Sollicha, uctilo památku
svých dvou zemřelých kolegů Emila Sollicha a Alexandra Groha.
Turnaj ve čtyřhrách se uskutečnil pod patronací starostky obce PhDr.
Hany Bližňákové, přičemž složení jednotlivých dvojic bylo rozlosováno. 6 zúčastněných dvojic hrálo systémem každý s každým a sehrálo
celkem 15 zápasů. Turnaje se aktivně zúčastnili i představitelé obce
starostka PhDr. Hana Bližňáková a místostarosta Ing. Miroslav Svider.
Turnajem prošla a bez porážky zvítězila nejstarší dvojice Josef Poláš a
Ing. František Dušák. Na druhém místě skončila dvojice Ing. Miroslav
Svider a Ladislav Pravda a na třetím pak skončila dvojice P. Vjačka a P.
Holuša. Paní starostka ve dvojici s Rudou Václavíkem skončila čtvrtá.
Závěrečné vyhodnocení včetně předání diplomů a drobných věcných cen úspěšným dvojicím provedl předseda klubu tenisu TJ Sokol Dobroslavice, z.s. pan Ing. Jiří Kolek.
Poděkování za přípravu turnaje patří paní Věře Šlechtové a především pak paní Šárce Kolkové, která nejen připravila bohaté
občerstvení, ale také se celý den o všechny účastníky vzorně starala. Celá akce byla důstojně zakončena společným posezením
s harmonikou. Turnaj byl všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak po stránce sportovní, tak i společenské, o čemž svědčí
i fakt, že všichni účastníci přislíbili účast i v roce 2017.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!!
Ing. František Dušák, člen tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice

Kuželkářský oddíl TJ Sokol
Po loňské úspěšné sezóně (7. místo) jsme pokračovali již druhým rokem v soutěži Severomoravská divize.
V tomto soutěžním roce nahradili postupující a sestupující družstva nové týmy (Sokol Sedlnice, HKK Olomouc a
SKK Ostrava). Tento ročník má 12 týmů. První zápas s TJ
Opava jsme prohráli 2343:2366, nejlepším hráčem zápasu se 425 kuželkami byl Martin Třečák. V Ostravě jsme
se skórem 2452:2523 vyhráli a získali tak první podzimní
body. Za náš tým dominoval Petr Číž se 468 kuželkami.
Bohužel, i druhý domácí zápas s SKK Jeseník jsme prohráli poměrem 2370:2387 (Martin Třečák=420), stejně tak i v Opavě 2728:2648 (Petr Číž=477). S lídrem
soutěže Michálkovicemi jsme prohráli 2472:2388 (Petr
Číž=438). Na domácí kuželně jsme s družstvem Sedlnic
prohráli 2376:2394 (Kovářík Ivo=436).V Horním Benešově konečně výhra 2615:2626 (Karel Ridl=462) a prohra v Břidličné 2434-2406 (Kovářík Ivo=447).
Martin Třečák
předseda kuželkářského oddílu
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Cyklovýlet - Landek
18.9.2016 se uskutečnil tématický cyklovýlet do LANDEK PARKU v Petřkovicích, do lokality navržené na zařazení do seznamu
UNESCO. Z černouhelného dolu Anselm je nyní největší české hornické muzeum, ve kterém lze zažít opravdovou šichtu stejně
jako kdysi havíři.
Termín cyklovýletu byl stanoven do evropskou komisí vyhlášeného „evropského týdne sportu“, čímž jsme mohli využít také
bezplatnou reklamní možnost, o kterou jsme požádali. Pětičlenná účast cyklistů nám umožnila tuto akci sportovní komise absolvovat jako rodinný výlet s komorní atmosférou, kterou jsme si všichni náramně užili. Start i cíl leží přibližně na stejné 49°52’
rovnoběžce. 34 km trasa vedla převážně nenáročným, rovinatým terénem po cyklostezkách nejdříve směrem k jihovýchodu
kolem toku řeky Opava (trasa č. 5: Radegast Slezsko) a pak z Třebovic
od soutoku řek na severovýchod podél řeky Odry s bobry (trasa G-Ostrava) do našeho cíle - atraktivní příměstské rekreační zóny Landek
parku v Petřkovicích. Navštívili jsme autentické řetízkové šatny, shlédli
černouhelnou sloj vytvořenou karbonskými sedimenty (přesličky, kapradiny, plavuně) před 320 milióny let, model lovce mamutů i sochu
petřkovické Venuše, kterou zde nalezli při archeologickém odkryvu v
r. 1953 pod mamutí stoličkou (46 mm, krevel). Po chutném obědě a
občerstvení na zahrádce stylové restaurace Harenda U Barborky, jsme
prošli celý areál, kde mají zřízenou i mini ZOO s kamerunskými kozami
a stejnou cyklotrasou jsme se vrátili. Nejstaršího a nejmladšího účastníka čekalo v cíli cyklovýletu ještě překvapení, kterým byli mile potěšeni.

Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice

Druhá Dodivadelní besídka

Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

Stolní tenis
Ve čtvrtek 6.10.2016 v 15.30 se uskutečnil první trénink oddílu žáků stolního tenisu.
Zúčastnilo se ho 12 dětí, které pod vedením pana Sedláka Vítězslava začali vstřebávat první odborně míněné rady. Tento oddíl
žáků vznikl pod TJ SOKOL Dobroslavice zs. Nyní ho již navštěvuje 15 dobroslavických dětí:
Alexandr Štrajt, Antonín Štrajt, Patrik Vjačka, Robin Vjačka, Eliška
Lazarová, Amálie Lazarová, Michaela Mamulová, Martin Lišaník,
Dominik Šťastný, Ondřej Sleczka, Matyáš Pjontek, Vítězslav Klapuch, David Mrkvička, Magdaléna Hájková, Markéta Nováková.

Ing. Jaromír Holuša, předseda sportovní komise

29.12. 2016

ZAČÁTEK registrace v KD

od 15:00 hod.

Jednotlivé kategorie (mládež, dospělí)
a rozpis zápasů bude dle počtu účastníků
stanoven na místě.

Startovné pro dospělé je 70,- Kč
Děti zdarma

Nutná sportovní obuv na přezutí.

www.dobroslavice.cz

Sportovní dění
Fotbalový oddíl TJ Sokol
Loňskou sezónu jsme ukončili ve III. třídě sk. A na 10. místě. Letošní soutěžní ročník jsme zahájili o letních prázdninách velmi
grandiózně. V srpnu jsme všechna utkání vyhráli bez inkasování branky a byli jsme po třetím kole v tabulce na vynikajícím 1.
místě a stali se tak po dlouhé době lídry soutěže. Domácí zápas s Dolním Benešovem jsme v závěru zvrátili ve svůj prospěch,
stejně tak jsme otočili i zápas v Darkovicích. S Oldřišovem jsme se vytáhli a Jakub Klekner zaznamenal hattrick. Hattrick se za
týden podařil v utkání se Štěpánkovicemi rovněž nové posile, útočníkovi Václavu Chromečkovi, kdy naši hráči otočili nepříznivý
stav 2:0 a o 5 branek zvítězili. Obdobně z počátku vypadal domácí zápas s Hatí, kdy jsme nepříznivý výsledek 0:2 rovněž otočili
a opět zvítězili. Následující duel však naši borci ve Strahovicích těsně prohráli. Chuť si spravili doma, kdy soupeřům z Bolatic
ukázali, že výsledky nejsou náhodné a vysoko je smetli. Jakubovi Kleknerovi se podařil již druhý hattrick. V závěrečném zápase
podzimní části soutěže jsme sice dvakrát v Darkovičkách dotahovali nepříznivý stav, abychom nakonec odjížděli s vítězstvím a
třemi body do tabulky.
Fotbalisté místního Sokola se umístili v podzimní části soutěže s náskokem 5 bodů před druhými Bohuslavicemi na vynikajícím
1. místě se skórem 40:18 a stali se tak lídrem soutěže. Z 10 našich gólových střelců si nejlépe vedl Jakub Klekner s 11 góly
před Václavem Chromečkou a Janem Stupkou se sedmi brankami.
Mezi hráči úspěšného fotbalového týmu jsou tito naši občané: Jakub Klekner, Václav Chromečka, Martin Hrubý, Miroslav
Knopp, Tomáš Krejčí, Tomáš Pučan, Tomáš Boček, Jan Jaskula, Pavel Jindra, Martin Knopp, Jan Osmančík. Náš kádr pod vedením trenérů Dušana Knoppa a Patrika Dundra doplňují ještě hráči Lukáš Patrik, Milan Lišaník, Radim Kubesa, Jiří Svoboda, Jan
Stupka, David Rathouský, Tomáš Venclík, Dalibor Vujtík, Daniel Tůma, Patrik Tůma, Lukáš Daniel.
Žáci ve své soutěži E2A - starší žáci 1+7 stále sbírají cenné zkušenosti a skončili se 4 body na 7. místě. Gólově se prosadili
Patrik Vjačka, Ondřej Ulrych a Jonáš Tvarůžka.
Výsledky z podzimu 2016
(A2A - III.třída sk.A muži)		

místo utkání/soupeř
výsledek získ. body pořadí v tab.
							
Sudice - Dobroslavice
0:3
3
1
Dobroslavice - Služovice
2:0
6
1
Dobroslavice - Závada
2:0
9
1
Bohuslavice„B“ - Dobroslavice 4:1
9
3
Dobroslavice - D. Benešov„B“ 3:2
12
2
Darkovice„B“ - Dobroslavice 1:2
15
2
Dobroslavice - Oldřišov „B“
6:2
18
1
Štěpánkovice„B“ - Dobrosl.
2:7
21
1
Dobroslavice - Hať„B“
3:2
24
1
Strahovice„B“ - Dobroslavice 1:0
24
1
Dobroslavice - Bolatice„B“
6:2
27
1
Darkovičky„B“ - Dobroslavice 2:5
30
1

E2A – starší žáci 1+7 sk.A

místo utkání/soupeř
výsledek
získ. body pořadí
							
Bohuslavice - Dobrosl.
9:0
0
8
Dobroslavice - Oldřišov
0:5
0
8
Háj ve Slezsku - Dobrosl.
0:4
0
8
Dobroslavice - Píšť
0:1
0
8
Dobroslavice - Štítina
4:1
3
7
Štěpánkovice - Dobrosl.
4:3
3
7
Dobroslavice - Šilheřovice
1:1
4
7

Pozvání sportovní komise
DOBROSLAVICKÝ BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA
Registrace závodníků od 14. hod.
Délka trati 1600 m
Soutěž proběhne v kategoriích - mladší děti, starší děti,
ženy, muži
Občerstvení bude zajištěno, těšíme se na Vaši účast!
18.12.2016 od 15:30 hod
před Obecním úřadem

www.dobroslavice.cz

Kulturní, společenské a sportovní dění
17. ročník pochodu kolem Dobroslavic
V neděli 25. září se uskutečnil 17. ročník pochodu kolem
Dobroslavic.
Trasa pochodu byla dlouhá asi 8 km a vedla po pěšinách
kolem naší obce. Sešlo se 38 turistů z Dobroslavic a okolí. Počasí bylo nádherné. První zastávka byla tradičně ve
skále nad Jilešovicemi, kde jsme se občerstvili. U lesa Kaděrov na nás čekal chovatel papoušků pan Jaroslav Baier
se svými papoušky ara ararauna. Papoušci jsou ochočeni
a vycvičeni pro volné létání.
Bylo velkým zážitkem pozorovat, jak mají papoušci svého
chovatele rádi a dokonce jeden na druhého žárlí. Zážitkem byl také volný let papoušků nad Kaděrovem a jejich
nálety na svého chovatele. Pan Baier potom půl hodiny
odpovídal na dotazy účastníků pochodu o chovu a výcviku
papoušků. Pochod tradičně skončil u kuželny, kde se opékaly buřty. Zveme všechny občany na 18. ročník pochodu.
Pokusíme se jej zase zpestřit nějakou atrakcí.
TJ Sokol Dobroslavice

Sbor dobrovolných hasičů Dobroslavice
Oslavy 70. výročí družby Dobroslavice - Přerov se vydařily
V sobotu 24.9.2016 proběhly v Dobroslavicích oslavy 70. výročí družby Dobroslavice – Přerov. Sobotní odpoledne bylo
ve znamení hasičského dne, který probíhal na hřišti místního TJ Sokol. Po příjezdu hasičů a zástupců města Přerov
proběhl slavnostní oběd pro všechny členy SDH Dobroslavice a hosty a hasiče z Přerova. Pro děti byl k dispozici skákací
hrad. Ve 14:00 byly oslavy zahájeny státní hymnou, při které byla vyvěšena státní vlajka. Při této příležitosti byly navzájem předány dary s družebním sborem z Přerova a představiteli města Přerova i Dobroslavic a utužená další spolupráce,
která trvá již od roku 1946. Pak následovaly hasičské Hry bez hranic. Několik soutěžních disciplín formou her si hasiči
jak z Dobroslavic, tak i z Přerova moc užili. Po celou dobu soutěží byl stav vyrovnaný, ale nakonec se podařilo zvítězit
hasičům z Přerova. Vítěznému týmu jsme předali soudek piva. Na důkaz naší dobré spolupráce a přátelství jsme pořídili
společnou fotku jako vzpomínku na naši oslavu. Večer byl
obohacen promítáním dokumentárního filmu Poválečný
kmotr, který připomíná utrpení občanů Dobroslavic v roce
1946, kdy byly Dobroslavice vybombardovány a vesnice
měla být srovnána se zemí. Dobroslavicím tenkrát podali
pomocnou ruku Přerované a od té doby začala naše družba.
Skvělou tečkou sobotního odpoledne a večera byla hra na
kytaru. Skvěle jsme si zazpívali s panem tajemníkem primátora města Přerova, panem Pavlem Košutkem. Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili těchto
oslav a všem, kteří nám pomáhali.

Sbor dobrovolných hasičů
Železný mladý hasič

Dne 28. 9. 2016 jsme uspořádali v Dobroslavicích na fotbalovém hřišti soutěž jednotlivců „Železný mladý hasič“. V letošním roce se soutěže
zúčastnilo rekordních 179 dětí. Soutěž se započítávala i do Hlučínské ligy
mládeže, kde se naši mladí hasiči umístili na 3. a 4. místě.
Martin Bekárek, starosta SDH

www.dobroslavice.cz

Z historie obce - „Příběh jedné fotografie“
Druhá světová válka způsobila v naší obci nejen velké materiální škody, ale zničila i řadu
archivních dokumentů a písemností. Jsem
rád, že fotografii, kterou vám chci představit,
tento osud nepotkal. Jak je vidno, pochází
z roku 1932 a znázorňuje členskou základnu Sokola Dobroslavice. V plesenské kronice
jsem se dočetl, že Sokol v Dobroslavicích byl
založen roku 1928. To znamená, že sokol slavil v době pořízení fotografie 4-té výročí. Porovnáním fotografie s pozadím fotografované
skupiny je zřejmé, že byla pořízena v místě
bývalé sokolovny (dnešní budova obecního
úřadu). Disciplína s jakou tehdejší členové
sokola přistupovali k fotografování je obdivuhodná. Všichni muži i ženy jsou ve svátečním oblečení s výrazy hrdosti na své členství
v sokolu. Pamětníci jistě v osobách poznají
staré sokolské bardy – Rajské, Moravce, Holuše, Tvarůžky. Ještě jedna pozoruhodnost.
V letošním roce zemřel poslední účastník této
historické fotografie a to pan Zdeněk Klapuch
ve věku 89.let (předposlední dítě sedící v dolní řadě napravo).
Čest jejich památce.
Jiří Osmančík

Kulturní a společenské dění
Tradiční setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů pořádané obcí proběhlo 15.10.2016
v kulturním domě. Je milé, že obec takovou akci uspořádala
a nabídla všem seniorům možnost se sejít, pobavit se, popovídat
si. Letošní akce byla zpříjemněná programem sólistů Národního
divadla moravskoslezského v Ostravě „Když dva se mají rádi“.
Účinkovali Eva Zbrošková a Petr Svetlík. Pozdravit všechny seniory přišla také paní starostka PhDr. Hana Bližňáková společně
s místostarostou Ing. Miroslavem Sviderem.
za kulturní komisi Bianka Klapuchová

„O zlatý koláč 2016“

V sobotu 17.9.2016 uspořádalo MAS Opavsko v Hrabyni pod betonovým monumentem památníku II. světové války „Den čisté
mobility“, jehož částí byla i akce „Podzimní dožínkový den“, který
vyvrcholil divácky atraktivním 5. ročníkem soutěže „O zlatý koláč
2016“. Tuto soutěž zástupci naší obce v loňském roce vyhráli. Letos za mírně deštivého počasí obsadil tým „FOFRBABKY z Dobroslavic“ ve složení paní Bittnerová Věra, Kluzová Iveta, Konštacká
Jana, méně populární 4. příčku. Vítězem se stal tentokrát tým z
Kravař. Celou akci doprovázely tóny pohodové kapely Apendixi.
Prezentace našich výborných koláčů byla před porotou doplněna
touto autorskou básní:
Fofrbabky z Dobroslavic
Loni jsme se z hecu přihlásily
a překvapivě 1. místo obsadily.
Dnes se budeme snažit,
alespoň bramborovou příčku obsadit
a Vaše chuťové buňky naladit.
I když jsme už babky
a vnoučátka někdy hlídáme,
čas na fofrování s hůlkami
si po našem pěkném kraji vždy najdeme,
nějakého závodu se zúčastníme
a pak se s chutí do koláčů pustíme.
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Na ingrediencích žádná změna,
jen od loňska jsou v týmu jiná jména.
Na četná Vaše přání,
máme vítězný loňský recept tady k mání.
Dobrou chuť Vám popřát chceme
a na návštěvu naší obce zveme.
Najdete to podle mapky – takže nashle,
Vaše Dobroslavické Fofr babky.
Věra Bittnerová

Mateřská škola
Rodiče v mateřské škole
Během školního roku se v mateřské škole uskutečňují různé akce, některé i s přítomností rodičů dětí. V letošním roce byly realizovány dvě
akce s účastí rodičů, které lze charakterizovat jako mimořádně zdařilé. První akci připravily učitelky MŠ společně s jednotlivými rodiči a kladli
si za cíl vytvořit vztah dětí ke knihám a upozornit na důležitost četby knih dětem ze strany rodičů. V předem stanovených časových termínech
mohli rodiče dětem v MŠ předčítat z knížek pohádky či jiné příběhy. Mohli přinést své knihy, případně i číst z knih školních. Děti se velmi těšily
na den, kdy v mateřské škole bude číst jejich maminka nebo tatínek a bezesporu své rodiče při četbě hrdě sledovaly. Je nezpochybnitelné, jak
je kniha důležitá pro mentální a kulturní rozvoj nejen dospělého člověka, ale i dítěte. Obzvlášť v dnešní moderní technické době je vhodné,
aby si děti ke klasické knize vytvořily pevný a správný vztah. Mateřská škola se snaží tuto kulturní roli plnit tím, že s knihami pracuje v rámci
předškolního vzdělávání. Četba knih vlastním dětem doma rozvíjí však nejen duševní schopnosti dětí, ale zintenzivňuje i citovou vazbu mezi
rodičem a dítětem.
Druhou neméně zajímavou akcí byla přímá názorná ukázka pečení chleba. Když jsme dětem položili otázku: „Děti, odkud vezmeme chléb?“,
děti většinou odpovídají: „Koupíme ho v Globusu“ . Vysvětlujeme dětem, co koupi chleba předchází a jak vzniká. S konkrétní ukázkou postupu při pečení přišel do MŠ pan Jan Sýkora. Přinesl všechno, co je k upečení chleba zapotřebí. Měl s sebou obilí, mlýnek na obilí, mísy,
různé ingredience a malou pekárnu. Děti vše pozorně sledovaly, měly možnost vyloupat z obilí zrníčka, mlít je v mlýnku a bedlivě pozorovaly
veškerý postup. Když byl chléb hotový, pan Sýkora odnesl těsto s pekárnou domů a později přinesl upečený chléb, který dětem nabídl k
ochutnání. Chléb chutnal všem. Budeme rádi, když rodiče přijdou do MŠ se zajímavým nápadem, protože jejich přítomnost v MŠ je pro děti
vždy zpestřením.

Vítězství našich dětí na hudební soutěži „HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK“
V letošní tradiční hudební soutěži Hlučínský slavíček, jejíž třicátý jubilejní ročník se
uskutečnil dne 10.11.2016 v Hlučíně, získaly dvě první místa ze tří možných děti z
naší mateřské školy. Vítězi se stali: Václav Plura, který vystoupil s písní „Starosti s
muzikou“ a Anna Walderová, s písní „Přišel malý medvídek“. Našim vítězům srdečně
blahopřejeme.

Zahradní domek na zahradě mateřské školy Dobroslavice

Děti z naší mateřské školy během celého léta i podzimu užívaly nedávno postavený
dřevěný domek na zahradě naší mateřské školy, který byl pořízen z nadace společnosti ČEZ, a. s. Nový domeček slouží nejen k úschově hraček, ale děti využívají i jeho
malou terasu ke svým hrám. Společnosti ČEZ, a. s., za poskytnuté finanční prostředky
upřímně a srdečně děkujeme.
Kristina Vaculíková, ředitelka MŠ

Základní škola - co se chystá před Vánocemi ?
Dovolte mi, abych vás opět po roce informovala o životě školy. Spousta školních akcí probíhala za hojné spoluúčasti rodičů, prarodičů i ostatních obyvatel obce, kteří nám jsou velikou
pomocí a podporou. Touto cestou děkuji nejen jim, ale také všem zástupcům obce a věřím
i do budoucna v dobrou spolupráci.
Poslední takovou akcí byla prodejní výstavka u příležitosti rozsvěcení adventního stromu v
Děhylově, kde se prodávaly výrobky žáků a jejich rodičů. Výtěžek činil přes šest tisíc korun
a bude použit jako příspěvek na školní výlet.
A co nás v nejbližší době čeká?
V pondělí 5.12. chystáme Mikulášské tvoření s nadílkou pro předškolní děti z okolních mateřských škol.
Ve čtvrtek 15.12., jako už tradičně, přespí žáci 3. třídy s paní učitelkou ve škole v Dobroslavicích.
V úterý 20.12. přineseme s druháky vánoční dobroty zvířátkům do lesa.
Ve středu 21.12. proběhne vánoční besídka pro rodiče v 1. třídě.
V době od 23.12.2016 - 2.1.2017 mají žáci vánoční prázdniny a v úterý 3.1. je opět čekáme
ve škole!

Podzimní vycházka

Chtěla bych upozornit zejména rodiče předškolních dětí, že v tomto školním roce proběhne
zápis do 1. ročníku dle platné legislativy až v dubnu, a to konkrétně v pondělí 17.4.2017.
Plánuji po domluvě s MŠ uskutečnit setkání s rodiči, kteří by měli zájem o informace týkající
se zápisu, termínu odkladu apod.
V současné době má naše škola 67 žáků. Z důvodu velkého zájmu jsme zřídili druhé oddělení školní družiny, kde se mohou žáci zapojit do pohybových aktivit v rámci projektu MŠMT
Hodina pohybu navíc. Zapojujeme se do života v obou obcích: Den seniorů, Vítání občánků,
úklid zámeckého parku, Den matek (ten se letos koná opět v Dobroslavicích) apod.
Děkuji všem, kteří mají společně s námi o školu zájem a svým jednáním nám dávají najevo
svou součinnost, pochopení a vstřícnost. Věřte, že nám tím dodáváte spoustu energie a
entusiasmu. Za celý kolektiv základní školy přeji klidné prožití vánočních svátků a veselé
vykročení do nového roku 2017.
				
Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy
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Halloween

Knihovna
Díky daru Knihovny Petra Bezruče v Opavě, pobočky v Komárově získala naše knihovna v Dobroslavicích starší knižní regály, které během podzimu nahradily dosud provizorní vybavení. Od října
došlo rovněž k posunutí páteční provozní doby na 14.00 – 17.00 hodin, což občanům vyhovuje
více. Na webu obce jsou k dispozici aktuální seznamy knižních titulů, jež má knihovna v nabídce.
Postrádáte-li zde nějakou knihu, napište na e-mail knihovna@dobroslavice.cz a my se pokusíme
její nákup zajistit. Nedávno jsme tak vyšli vstříc požadavkům ze strany rodičů a knižní fond byl
doplněn o knihy ze seznamu povinné četby dětí z III. třídy místní základní školy.
Knihovna zahajovala provoz v lednu letošního roku s 476 knihami v hodnotě 102 652 Kč. Do
dnešního dne přibylo dalších 678 svazků v ceně 152 722 Kč. Veškeré tyto náklady jsou plně
hrazeny z dotace Moravskoslezského kraje.
Irena Šťastná

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Naše hudební škola žije a to je moc dobře. Naši pobočku ZUŠ Háj ve Slezsku reprezentují tři nadšení učitelé - Lubomír Bartusek, Jana
Odrihocká, Alena Klapetková a asi třicet šikovných dětí, vedle kterých stojí jejich rodiče nebo prarodiče a určitě jim ochotně i vydatně
je-li potřeba (a ta je!) pomáhají.
Všem třem učitelům se daří připravit své žáky k účasti na soutěžích nebo přehlídkách v rámci aktivit uměleckých škol, ale i na pravidelně konané koncerty v ZŠ (prosinec, květen), včetně vystupování na koncertech v DPS nebo knihovnách v Porubě, na akcích pro
seniory i v blízkém Děhylově nebo v Plesné.
Bylo nám potěšením Vás pozvat na koncert, který se uskutečnil 3.12. v našem KD, kde se malí i větší muzikanti připojili k tvůrcům
Vánoční výstavy, aby tak společně přispěli k tradičním a milým událostem, které doprovázejí adventní čas v naší krásné vesnici. Děkujeme za vaše uznání - potlesk či úsměv - protože i když to vypadá jako nic, koncert vždy předchází pečlivá příprava a velké úsílí nás
všech. A když vše dobře dopadne máme vždy Vánoce - i několikrát v roce - a to za to stojí.
Alena Klapetková

www.dobroslavice.cz

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

ŘÍJEN
Kopecká Hedvika
LISTOPAD
Dvořáková Alžběta
Galejová Lydie
Hranoš Jiří
PROSINEC
Tvarůžková Lenka

Okénko paní Věry Práškové
Buchta
Našla sem v mražaku ešče posledni zbytek boruvek. Tuž sem se rozhodla, že
upeču buchtu. Moje rozhodnuči plači v ten moment, tuž buchta byla o chvilu na
plechu. Vylepšila sem ju tvarohem, na to boruvky a posypala sem ju s posypku.
Než se buchta upeče poumyvam čepaně a trochu poukluzam. Furt nošiskem nasavam, kdy už tu buchtu učuju, ale nic. To něni možne, podivam se do truby eli
se vubec peče. Odevřu trubu a tam nic. Tuž kaj sem ten plech rubla? Rozhližam
se po kuchyni ale nikdi nic. Oblečela sem cely barak ale nikdi nic. To sem se
divala aj na zachodě a do všeckych většich šufliku. Buchta nikdi něni. Lapnu na
řič a spominam, kaj sem se ešče nědivala. Pravim se, tuž ty stare vemeno, kaj
si tu buchtu zasmyčila? No něbudu vas napinač, našla sem ju eš na druhy děň a
to diky temu že zvonila poštačka a ja šla na balkon pro poštu. A ejhle buchta se
chladi na balkoně ešče před upečenim. A že celu noc pršelo tuž to vypadalo na
tym plechu tajak stavebni hmota.
Tuž co vy na to, no něsem ja jednička v oboru? Kemu se to tak podaři stračič
buchtu, no ni?

Recept babičky Růženky
Dobroslavice na sociálních sítích
HUMANS OF PRAGUE
Portréty lidí z pražských ulic
Fotografický blog Humans of Prague publikuje portréty lidí z pražských ulic. Snímky a doplňující texty
jsou svědectvím letmých setkání mezi fotografem
a neznámým člověkem. Cílem blogu je seznamovat své čtenáře s rozmanitostí lidí, jejich myšlenek
a příběhů v současné Praze.

„Na tom odznáčku je znak Dobroslavic, malé obce
na severu Moravy. Já jsem tam před třiceti lety,
po rozvodu mého prvního manželství, začal nový
život. Poznal jsem tam báječného člověka a postupně tam zakořenil. Dnes jsem místní patriot a
už několik let také zastupitel obce. Máme přes 700
obyvatel, nový obecní úřad, mateřskou školu. Dříve tam stával zámek, ale za války vyhořel. Jedenáct dní tam totiž stála fronta a devadesát procent
obce bylo zničeno. Obyvatelé se tehdy měli přestěhovat do Javorníku, ale jejich jakási rada nakonec
rozhodla, že zůstanou, že si ty domky postaví znovu. Po válce se začaly tvořit různé družby, tehdy
obci hodně pomohlo město Přerov a jeho obyvatelé – lidé jezdili pomáhat se stavěním domů nebo
brali děti z naší obce na prázdniny k nim. Nedávno
jsme také oslavili výročí sedmdesáti let spolupráce
mezi hasiči z Přerova a z Dobroslavic. Bylo to moc
pěkné. Tak jako by měl být každý v životě na něco
hrdý, tak já jsem hrdý, že jsem právě z Dobroslavic. A ten odznak na klopě působí tak, že se mě
každou chvíli někdo na Dobroslavice zeptá a já mu
o nich můžu něco říct.“

www.dobroslavice.cz

Žitovcový perník
200 g žitné mouky celozrnné (můžeme nahradit žitnou chlebovou), 100 g pšeničné hladké, 100 g pšeničné
celozrnné (špaldové), 120-150g cukr krupice (třtinový, ovocný nebo můžeme část nahradit medem), 100 ml
olej slunečnicový, 100 ml mléka, 100-200 ml vody (podle použité mouky), 2ks vejce, 1ks kypřicí prášek do
perníku (1 lžička perníkového koření+1ks prášek do pečiva).
Vše spojíme a dobře vymícháme. Těsto musí být trochu hustší než na bábovky. Rozprostřeme je rukama, které
si namáčíme do vody na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě na 165-170°C do zlatova.
Před pečením můžeme těsto posypat: strouhané ořechy, mandle, slunečnicová nebo dýňová semínka.

Soutěž Dobroslavické oko
Třetí finále soutěže DOBROSLAVICKÉ OKO zná nejlepší fotografie. Porota hodnotila práce sedmi
fotografů s trvalým bydlištěm v Dobroslavicích s celkovým počtem 26 fotografií.
Šestičlenná porota se sešla 14. listopadu 2016 v prostorách fotoateliéru v areálu bývalého dolu
Hlubina ve složení:
Alexandr SATINSKÝ (dlouholetý fotograf největšího deníku v České republice Mladé fronty DNES,
držitel ocenění Zlaté oko v prestižní soutěži CZECH PRESS PHOTO)
Petr SZNAPKA (spolumajitel fotografického a grafického studia - společnosti Gradiva, od roku 2002
spolupracuje jako externí fotograf s ČTK)
Jiří ZERZOŇ (absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě, fotograf na volné noze, spolupracuje s
týdeníky, měsíčníky, firemními časopisy, reklamními a PR agenturami po celém území ČR)
Adolf HORSINKA (absolvent Střední umělecké školy Ostrava, obor: Užitá fotografie a média, od
roku 2006 působil jako stálý fotograf v denním tisku, nyní na volné noze)
Pavel SONNEK (absolvent Střední umělecké školy Ostrava, obor: Užitá fotografie a média, od roku
2006 pracuje jako kmenový fotoreportér Moravskoslezského Deníku)
Lukáš KABOŇ (od roku 2011 aktivně spolupracuje s Moravskoslezským Deníkem jako fotograf).
Profesionální porota vybrala asi po hodině a půl vítěznou fotografii a udělila hlavní cenu DOBROSLAVICKÉ OKO, dále pak fotografii, které udělila druhé a třetí místo. Porota ještě udělila Čestné
uznání. Navíc se porotci domluvili na vytvoření mimořádné kategorie Krajina a to vzhledem k
většímu počtu snímků tohoto fotografického žánru. Do této kategorie vybrali tři snímky. Vítěznou
fotografii a také všechny ostatní oceněné i další soutěžní snímky bylo možno vidět na Vánoční
výstavě od 2. do 4. prosince 2016 v Kulturním domě v Dobroslavicích. Zde se také v sobotu 3.
prosince uskutečnilo slavnostní vyhlášení a předání cen.
Závěrem je třeba poděkovat všem soutěžícím fotografkám a fotografům, že našli odvahu a „šli
se svou kůží na trh“, profesionální porotě za nestranné a spravedlivé hodnocení, panu Jaroslavu
Ožanovi, který nese velký podíl na této soutěži a také členům Kulturní komise obce Dobroslavice a
všem ostatním zúčastněným za přípravu a zorganizování této soutěže.
Bianka Klapuchová

Pozn. redakce: v jarním vydání občasníku zveřejníme jména vítězů i jejich vítězné fotografie.

Slova na závěr
Adventní doba je dobou vnitřního ztišení
se a usebrání. Člověk by měl více cítit a
méně mluvit. Slova někdy matou a roz- Na prvním sněhu
otiskly stopy
dělují. A když už slova, ať zní slova vznešená. Advent mám od jisté doby spojený poslední husy.
(.......)
s básníkem Bohuslavem Reynkem. Jeho
slova dokáží tuhle adventní atmosféru vy- Adventu Anděl
stihnout velmi klidně a přesto naléhavě. v soumrak odnáší
hrozny lesů.
Tak alespoň pár veršů z básně Advent ve
Staré Říši. Za redakci občasníku Vám přeji
krásné Vánoce.
Milan Šťastný

V závěru posledního Dobroslavického občasníku za rok 2016, bych
Vám čtenářům ráda poděkovala za Vaši celoroční přízeň a také
autorům článků za zajímavé příspěvky, které nám ke zveřejnění
zasíláte.
Přeji Dobroslavicím do nadcházejícího roku spoustu krásných dnů,
zajímavých akcí a spokojených obyvatel, ať se nám o životě v Dobroslavicích i příští rok zase dobře píše.
Čtenářům našeho občasníku přeji klidné a spokojené Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a radosti.
Pavlína Pěknicová
Bezpečnostní dobrovolník

Informace pro občany

Obec Dobroslavice hledá od ledna 2017
dobrovolníka pro převádění dětí
přes nepřehledný přechod pro chodce,
poblíž autobusové zastávky,
a to ve všední dny během školního roku
v čase cca 6:50 - 7:10.
Ochranný oděv i doplňky poskytne obec.

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

Poplatek za psa v obci Dobroslavice je splatný do 31. března 2017, činí za kalendářní rok 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,-Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu činí poplatek 100,- Kč, za druhého a každého
dalšího psa 100,- Kč.

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

Platbu je možné provést přímo v pokladně Obecního úřadu v
Dobroslavicích i bezhotovostně na účet Obce Dobroslavice, č.
ú. 381911923/0300, VS 1341, do zprávy pro příjemce bude
uvedeno jméno majitele psa.
Obecní kronika

Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.
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 březnu
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2017
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Prosím zástupce jednotlivých spolků nebo aktivní občany obce
o zaslání příspěvků do kroniky za rok 2016. Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu pavla.dedochova@centrum.cz,
případně mi doručit osobně nejpozději do konce března 2017.
Budu se těšit na Vaši spolupráci.
Pavla Dědochová

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.

