
Vážení spoluobčané!

Máme nový rok 2017 a to naskýtá prostor k výčtu akcí, které 
jsou rozpracovány a naplánovány na tento rok.

V listopadu loňského roku byla odevzdána na Státní fond ži-
votního prostředí ČR žádost o dotaci ve výši 40 % uznatelných 
nákladů na projekt Snížení energetické náročnosti kulturního 
domu v obci Dobroslavice. Oznámení o výsledku posouzení žá-
dosti bude zveřejněno do konce března 2017. Projekt se týká 
stavebních úprav kulturního domu, které zahrnují výměnu oken 
a venkovních dveří, odvodové drenáže, sanaci vlhkých stěn, 
zateplení spodní stavby, nástavbu střech, napojení šikmých 
střech, zateplení obálky budovy a nový hromosvod. 

Dále je rozpracován projekt na výstavbu chodníků podél uli-
ce Slezská v úseku od ulice Polní směrem k výjezdu na Háj ve 
Slezsku a od obchodu podél zámeckého parku na ulici Přerov-
ské. Realizace akce je naplánovaná po ukončení schvalovacích 
řízení. Na tuto akci obec zažádala o dotaci MS kraj v dotační 
výzvě na podporu a rozvoj venkova, dotace by byla ve výši 
300 000,- Kč.  

Na základě schváleného rozpočtu obce na rok 2017 se nyní při-
pravují podklady pro výběrové řízení na zhotovitele projektu 
Revitalizace veřejného osvětlení v obci Dobroslavice tak, aby 
bylo možné v příštím roce zažádat o dotaci vyhlášenou Minis-
terstvem průmyslu, která podporuje výměnu starých svítidel za 
ekologické a úsporné led svítidla. 

Obec podala žádost o dotaci u Ministerstva kultury ČR na pro-
jekt Automatizace výpůjčního protokolu, zlepšení webových 
služeb a modernizace periferních zařízení v knihovně v Dobro-
slavicích. Náklady na projekt jsou ve výši cca 33 000,- Kč a dota-
cí lze získat 70% celkových nákladů. Jedná se o pořízení počíta-
čové sestavy, včetně snímače čárových kódů, tiskárny, softwaru 
a licence na výpůjční protokol.

Na konci roku 2016 byl spolek Dobrovize úspěšný v získání 
dotace od nadace Via. Dotace je určena pro výsadbu aleje 26 
slivoní, které budou lemovat obecní cestičku ke třem lipám 
v poli ve směru na Jilešovice.

Firma SmVaK začala zpracovávat projektovou dokumentaci pro 
vybudování čističky odpadních vod pro naši obec. V této sou-
vislosti se prováděla diagnostika kanalizační sítě a průzkumné 
vrty za účelem posouzení hydrogeologických a inženýrskogeo-
logických poměrů.

Slovo starostky
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Od ledna tohoto roku byla ukončena činnost bezpečnostních 
dobrovolníků, kteří pomáhali přejít dětem přes přechod pro 
chodce v ranních hodinách. Pro další zajištění bezpečnosti 
v této lokalitě na ulici Slezská je ve směru jízdy od Háje ve Slez-
sku nainstalován radar měřící rychlost jízdy řidičů.  

Doufám, že všechny plány se nám podaří úspěšně realizovat a 
naše obec bude opět modernější a pěknější.

Přeji Vám příjemné jarní dny.                                                                                                                                             
                                                      starostka PhDr. Hana Bližňáková 

Na dalších stránkách Občasníku naleznete anketu, jež se vzta-
huje k možnosti z dotace pořídit pro občany zdarma komposté-
ry. Prosím o Vaše vyjádření k této problematice.

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

BOŽÍ MUKA
Boží muka, kdo by je neznal. Vítají nás při vjezdu do vesnice, 

jsou dominantou při opuštění našich 
domovů. Jsou postaveny na místě 
kapličky, která byla stržena při vý-
stavbě nové silnice na začátku 19. 
století. Iniciátorkou stavby byla hra-
běnka Alžběta z Wilczku. Dala je po-
řídit na panském pozemku naproti 
stavení Františka Šilera po levé stra-
ně silnice k Dobroslavicím. 
Jak bylo zaznamenáno farní kroni-
kou: „Jest to sloup na základě ka-
menném, s kapitélem z Istriánského 
kamene (Istrie - dnešní území Chor-
vatska, pozn. autora) a pochází z Be-

nátek z 15. století, který Hans z Wil-
czků zakoupil. Na sloupě stojí socha Panny Marie (Madonna) 
- Maris stella - zhotovena jest také z Istriánského kamene so-
chařem Wilani z Kreuzensteinu, dle dřevěného vzoru z jižního 
Německa.“ 
Nový sloup byl na žádost obyvatelů a hraběnky 27. 5. 1903 po-
svěcen. 
                         z farní kroniky zpracoval Jiří Osmančík

Číslo 1 / březen 2017

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V sobotu dne 3. června 2017 se uskuteční odvoz velkoobjemové-

ho odpadu v době od 08:00 hodin do 11:00 hodin na technickém 

dvoře u hasičské zbrojnice.

Z historie
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ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

Kompostér zdarma do každého domu.
Obec Dobroslavice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by 
zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné 
procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se 
maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z finančních 
prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.

Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat 
kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky. 

Suroviny vhodné do kompostu:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, 
hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a 
podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené 
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, 
hadry z přírodních tkanin.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

       Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem o kompostér ZDARMA:
 Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru

 O Vás

         Jméno a příjmení: _____________________________________________________________________

         Ulice: __________________________________   Číslo popisné: ________________________________

         Dne:__________________________  Podpis: _____________________________________

1. Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:    � 800 L

� 1050 L

� 1400 L

� 2000 L
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 2 týdnů na Obecní úřad, je to z důvodu splnění termínu, 
ve kterém musí být podána žádost o dotaci. 
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V letošní Tříkrálové sbírce 2017 vykoledoval v Dobroslavicích
Jan Osmančík se svou skupinkou 28.577,- Kč.

Děkujeme všem štědrým dárcům.

Upřímný dík patří všem koledníkům!



Sportovní dění
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Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice

Náš tým přezimoval na prvním místě se skórem 40:18 a náskokem 5 bodů před druhým SK 
Bohuslavice. Střelecky se prosadili Jakub Klekner (11), Václav Chromečka (8), Jan Stupka (6), 
David Rathouský (4), Martin Hrubý (3), Radim Kubesa (2), Miroslav Knopp (2), Dalibor Vujtík 
(2), Jiří Svoboda (1), Tomáš Krejčí (1) .

 Tabulka po podzimní části soutěže vypadá následovně:

Výsledná tabulka z podzimu 2016 (A2A - III. třída sk. A muži)  

Tým      Z   V  R   P Skóre  body

  1.  TJ Sokol Dobroslavice  12 10 0   2 40:18   30
  2.  SK Bohuslavice B   12   8 1   3 46:15   25
  3.  FC Dolní Benešov B  12   8 0   4 33:17   24
  4.  TJ Sokol Služovice   12   7 2   3 22:20   23
  5.  TJ Sokol Sudice   12   7 2   3 28:29   23
  6.  FK Bolatice B   12   6 2   4 38:27   20
  7.  TJ Sokol Závada   12   5 3   4 16:17   18 
  8.  SK Meteor Strahovice B  12   4 3   5 21:19   15
  9.  FK Darkovičky B   12   4 2   6 24:23   14
10.  FK Darkovice B   12   3 2   7 14:23   11
11.  TJ Sokol Hať B   12   3 1   8 29:44   10
12.  SK Moravan Oldřišov B  12   2 0 10 26:52     6
13.  TJ Sokol Štěpánkovice B  12   1 2   9 14:47        5

Rozpis jarní části soutěže III. třídy sk. A muži je následující:  Rozpis utkání : starší žáci 1+7 sk. A –Sport fotbal Jan Nezmar 

1. 26.3 Služovice  - Dobroslavice 15:00           1. 22.4. Dobroslavice - Háj ve Slezsku 13:30
2.   1.4. Závada       - Dobroslavice 15:30           2. 29.4. Šilheřovice - Dobroslavice 16:30
3.   8.4. Dobroslavice - Bohuslavice B 15:30               3.   6.5. Dobroslavice - Štěpánkovice 14:00
4. 16.4. D.Benešov B - Dobroslavice 16:00           4. 17.5. Štítina  - Dobroslavice 16:30
5. 22.4. Dobroslavice - Darkovice B 16:00               5. 20.5. Píšť  - Dobroslavice 15:00
6. 29.4. Oldřišov B - Dobroslavice 16:30               6. 27.5. Dobroslavice - Bohuslavice 14:30
7.   6.5. Dobroslavice - Štěpánkovice B 16:30               7.   2.6. Oldřišov  - Dobroslavice 17:00
8. 13.5. Hať B  - Dobroslavice 16:30
9. 20.5. Dobroslavice - Strahovice B 17:00
10. 27.5. Bolatice B - Dobroslavice 17:00
11.   3.6. Dobroslavice - Darkovičky B 17:00
12. 10.6. Dobroslavice - Sudice  17:00

Závěrem chci připomenout, že 16.2.1862, tj. před 155 lety byl v Praze založen SOKOL, jehož zakladatelem a prvním 
náčelníkem byl Dr. Miroslav Tyrš a sportovci se řídili heslem: V zdravém těle zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme 
se! 
V Dobroslavicích naši předkové založili spolek Sokol r. 1928, tzn. před 89 léty.
            Ing. Holuša Jaromír
             předseda sportovní komise
Několik momentek z bruslení



Druhá Dodivadelní besídka
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Sportovní komise zve 3.6.2017 všechny zájemce na cyklovýlet do 
Zábřehu ve Slezsku na 35. ročník Slezských kopaček (parašutistických 
závodů v přesnosti na přistání), který se mimo jiné může uskutečnit také 
díky Karlu Draisovi (1785-1851), německému vynálezci z Karlshuhe 
(tehdejšího hlavního města Bádenska). Zajímavostí je, že díky výbuchu 
indonéské sopky Tambora v roce 1815 se do atmosféry dostalo tak 
ohromné množství sopečného popela, že došlo ke změně klimatu, jež 
následujícího roku natolik ovlivnila úrodu v Evropě a v Severní Americe, 
že zde roku 1816 vypukl nejhorší hladomor v 19. století. Proto se roku 
1816 začalo přezdívat „Rok bez léta“. Situace byla natolik vážná, že 
lidé v Evropě, aby přežili, museli porazit své koně, kteří byli tehdy 
hlavním dopravním prostředkem. To mělo za následek celou řadu 
dopravních problémů, jež se pokusil přesně před 200 léty, roku 1817 
vyřešit právě Karl von Drais sestrojením své Laufmaschine - běhacího 
stroje, zvaného „draisina“, později „velocipéd“, který byl předchůdcem 
jízdního kola. Tento vynález umožnil rozvoj 
jednostopých vozidel.
Sraz cyklistů bude v 10.00 hod. před obecním 
úřadem (dle informačních plakátů).

Příště se ohlédneme ještě hlouběji proti proudu 
času, až do doby ledové, jejíž živí svědkové 
dosud žijí v našem okolí.         Ing. Holuša Jaromír

Den po Štěpánovi jsme uspořádali na dráhách místního kuželkářského oddílu 
sportovní soutěž ve vánočním koulení, které ze zúčastnilo 25 soutěžících, 
z toho 9 dětí, 7 žen a 9 mužů.
V dětské kategorii se koulelo pouze do plných 2 x 5 hodů se vzájemnou 
záměnou drah. Nejlépe si vedl Matyáš Pjontek, kterému se podařilo shodit 22 
kuželek. Ocenění obdrželi diplomy a sladké medaile, jakož i věcné dary, které 
byly přichystány pro všechny děti.
Pro dospělé byla zvolena varianta: 10 x do plných a 10 x dorážka. Profesionální 
hráč Martin Třečák takto shodil 85 kuželek, ostatní hráči pak adekvátně méně. 
Mezi ženami si nejlépe vedla Věra Bittnerová s krásnými 51 kuželkami, u mužů 
musel proběhnout rozstřel, který pak určil vítěze Václava Mamulu (66+10). 
Ocenění obdrželi z rukou radního věcné ceny.
Děkuji všem organizátorům, provozovateli pizzerie i Sokolu Dobroslavice, z.s., 
jakož i sponzorům za jejich podporu a pomoc.                    
                           Ing. Holuša Jaromír  
                     předseda sportovní komise

 VÁNOČNÍ KOULENÍ  12/27/2016
 p.č.  jméno počet kuželek pořadí

 DĚTI (do 15 let)   
 1 Pjontek Matyáš  22 1 
 2 Pavlíčková Natálie  16 2 
 3 Lazarová Eliška  15 3 
 4 Lazarová Amálie  14 4 
 5 Mamulová Denisa  14 4 
 6 Exnerová Eliana  13 4 
 7 Mamula Tadeáš  11 4
 8 Měsíc Matyáš  7 4 
 9 Mamulová Michaela  7 4 

 ŽENY   
 10 Bittnerová Věra  51 1 
 11 Exnerová Simona  48 2 
 12 Lazarová Jarmila  33 3 
 13 Sedláková Jiřina  31 4 
 14 Holušová Jarmila  29 4 
 15 Klapuchová Bianka  25 4 
 16 Buličková Daniela  19 4 

 MUŽI   
 17 Mamula Václav  66+10 1 
 18 Milata Karel  66+7 2 
 19 Lazar Pavel  53 3 
 20 Mamula Radek  41 4 
 21 Řezník Jaroslav  38 4 
 22 Kremser Miroslav  27 4 
 23 Konštacký Jiří  17 4 
 24 Mamula Martin  17 4 

 MUŽI - profesionál TJ SOKOL Dobroslavice, z.s. 
 25 Třečák Martin  85 1

Cyklovýlet

Vánoční koulení



V poslední prosincový čtvrtek roku 2016 proběhl 
v kulturním domě vánoční turnaj ve stolním tenise.
Poprvé samostatně rovněž pro oddílové děti (oddíl byl 
v roce 2016 založen). V této kategorii se zúčastnilo 6 
dětí a po vzájemných zápasech nakonec zvítězil David 
Mrkvička před druhým Matyášem Pjontkem a třetím 
umístěným Patrikem Vjačkou. Ocenění obdrželi diplomy a 
sladké medaile, jakož i věcné dary, které byly přichystány 
pro všechny děti.
Pro dospělé byly zvoleny 2 samostatné kategorie. Mezi 
ženami si nejlépe vedla Hanka Kočí.
Muži (14) byli rozepsáni na 4 skupiny a v postupovém 
pavouku se jednotliví hráči probojovávali k vítězství. Lídři 
všech skupin nenechali nikoho na pochybách a obsadili 
všechna 4 čelní místa v pořadí Vítězslav Sedlák, Marek 
Čogala, Lukáš Neuwirth a Jiří Zavadil. Paní starostka 
obsadila ve své kategorii pěknou 4 příčku, místostarosta 
pak krásné páté místo mezi muži.

Děkuji všem organizátorům za zajištění hladkého průběhu 
turnaje, Frantovi Dušákovi za bezchybnou evidenci 
výsledků, jakož i sponzorům za jejich podporu a pomoc.

             Ing. Holuša Jaromír  

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Dobroslavický běh o vánočního kapra
V mrazivou 4. adventní neděli, 18.12.2016, kdy český národ vzpomněl 5. výročí 
úmrtí prezidenta Václava Havla a kdy meteorologové předpovídali na cestách 
nebezpečnou ledovku, proběhl již 3. ročník běhu o vánočního kapra. Vzhledem 
k nepříliš příznivým klimatickým podmínkám byla účast závodníků-běžců ve všech 
kategoriích menší (pouze 15 závodníků) a rovněž trasa se z bezpečnostních důvodů 
musela operativně změnit, neboť ledem pokryté silnice nezaručovaly bezpečný 
průběh závodu. Trasu jsme pohotově odklonili do zámeckého parku kolem nově 
instalovaných dřevěných soch k tenisovým kurtům a dle kategorií navrhli různě 
dlouhé okruhy. Za halasného troubení a povzbuzování přihlížejících občanů doběhli 
všichni závodníci v pořádku do cíle. Sportovci byli odměněni věcnými dary a první 
tři umístěni v každé kategorii rovněž převzali z rukou místostarosty Ing. Svidera 
diplomy a paní Bittnerová je dekorovala sladkými medailemi. Vítězové v katagorii 
„dospělí“ si navíc odnesli živé kapry s 4386 kostičkami (pan Kaloč, paní Konštacká), 
druzí čerstvě upečenou vánočku a třetí pak vitamínový ovocný talíř. Všichni přítomni 
byli pohoštěni buď dobrým jablečným závinem, rybí nebo zelnou polévkou a na 
zahřátí byl k dispozici čaj, grog i svařené víno. A na závěr jedna snářská vize: Kapra 
ve snu lapiti, upéci a snísti – tvé poměry se k lepšímu změní.

                                                       Ing. Holuša Jaromír
                                  předseda sportovní komise

TROJBOJ hraběte WILCZKA
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Sportovní dětské soutěže (koulení, hod, běh) budou probíhat ve 3 kalendářních termínech a  body se budou z jednotlivých disciplín 
sčítat. Celkoví vítězové TROJBOJE s největším počtem všech získaných bodů v členění dle věkových kategorií budou vyhlášeni po 
třetím soutěžním dni v pizzerii Kuželna pod reprodukcí dobroslavického zámku a obdrží zvláštní cenu.
Trojboj se bude skládat z devíti disciplín, samostatně pro chlapce a samostatně pro dívky. Bodovat se 
bude v každé disciplíně prvních 6 umístění (10-7-5-3-2-1), kdy vítězi přísluší max. počet 10 bodů. Místo 
sportovního závodění bude připraveno v prostorách u kuželny či v kuželně, kde bude vždy probíhat před 
závodem registrace dětí.
Tento soutěžní rok je směrován proti proudu času a bude věnován cestovateli a majiteli 
slezskoostravských dolů, hraběti Hansi Nepomuku Wilczkovi, jehož otec František Josef Wilczek začal 
těžit uhlí ve svých hraběcích štolních dolech na Ostravsku již v roce 1787. Hraběcí rodina Wilczkova 
vlastnila zdejší krásný dobroslavický zámek od r. 1860 až do jeho rozbombardování při osvobozování 
obce r. 1945 a pozdějšího zbourání.
14.4.(13:00)  proběhne I. sportovní den, nazvaný: Zimní koulení na počest 
vybudování nejseverněji položené meteorologické stanice na ostrově Jan Mayen 
r. 1882, kterou hrabě H.N. Wilczek prosadil a kterou dodnes provozuje norská armáda. (Norské 
království - území Špicberku). Po několika cvičných hodech se bude soutěžit ve 3 disciplínách: hod do plných, tj. devíti kuželek. (5 
pokusů), švihadlo (počet přeskoků) a ruské kuželky (3 série po 3 hodech). 
20.5.(14:00) proběhne II. sportovní den, nazvaný: Osvobozování plachetního vrtulového parníku Togetthoff, který objevil  Zemi 
Františka Josefa r. 1873 a uvízl na cestě k severnímu pólu. Soutěžit se bude na počest záchranné polární výpravy na lodi - 
plachetním kutru Isbjörn, které se hrabě Hans Nepomuk Wilczek ve svých 35 letech zúčastnil (12.8.1871) a zanesení názvu 
Wilczkův ostrov do map (Остров Вильчека). Bude se soutěžit ve 3 disciplínách: hod na cíl (na ledního medvěda), hod do dálky 
(na tuleně) a hod míčem do basketbalového koše (na ptáka alkouna).
10.6.(14:00) proběhne III. sportovní den, nazvaný: Běh africkou buší, na počest dvou cest přírodovědce, geografa a archeologa 
Hanse Nepomuka Wilczka do Afriky v r.1868 a r.1870.
Soutěžit se bude ve 3 disciplínách: běh po určené trase= 300 m, 700 m, 1000 m (sloní stezka), běh kolem vytyčených bodů na délce 
10 m na čas (antilopí úprk) a trojskok snožmo z místa do dálky (opičí skok). 
Každý soutěžní den bude zakončen vyhlášením dílčích vítězů a zapsáním bodů jednotlivým sportovcům. Body se během celého 
trojboje budou dětem sčítat. (viz loňské sport. zápolení)
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.

TROJBOJ hraběte WILCZKA

SEZNAM SPORTOVNÍCH AKCÍ 2017  
   
2. 3. bruslení Kravaře (jarní prázdniny 27.2.-3.3.) 
14. 4. TROJBOJ - 1. disciplína : koulení  
15. 4. žákovský velikonoční turnaj ve stolním tenise 
20. 5. TROJBOJ - 2. disciplína:  hod  
10. 6. TROJBOJ - 3. disciplína: běh 
 

3. 6. cyklovýlet na letiště Zábřeh, 35. ročník seskoků 
Slezské kopačky
9. 9. běh pro živou vodu k zámecké studánce  
16. 9. cyklovýlet do neznáma  
16. 12. běh o vánočního kapra - 4. ročník  
28. 12. vánoční turnaj ve stolním tenise  
30. 12. vánoční koulení 
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Škola

Kulturní a společenské dění
Obecní knihovna
ČTETE? ČTĚTE!
Za první rok existence knihovny v Dobroslavicích se zde registrovalo 
82 občanů, z toho 37 dětí. Během roku 2016 do zdejší knihovny 
zavítalo celkem 529 návštěvníků a tito čtenáři si vypůjčili 1208 knih. 
Mezi lákavé tituly určené dětem, které jsou nyní v nabídce, patří 
– Lichožrouti Pavla Šruta, kniha Tatínku, ta se ti povedla Zdeňka 
Svěráka, První slzy Jacqueline Wilson, Simpsonovi, To nejlepší 
z večerníčků, aj. Dospělým čtenářům můžeme nabídnout knihy 
Petry Hůlové, Kateřiny Tučkové, Ireny Douskové, Jana Balabána, 
Ireny Obrmannové, Michala Viewegha, Vlastimila Vondrušky, 
Ivanky Deváté, Simony Monyové nebo literaturu Vlasty Javořické 
a Jana Cimického. Ve fondu jsou zastoupeni také Stieg Larsson, 
Haruki Murakami, Ian Mc Ewan a řada dalších. Přijďte si v pátky 
vybrat sami podle vlastního vkusu. 
              Irena Šťastná

Co je za pohádkou?
Obec Dobroslavice uspěla s žádostí o grant, a to u Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků (SKIP 10), kde získala dotaci na podporu 
vzdělávacích programů pro děti z místní mateřské a základní školy. 
V březnu a září letošního roku tak bude v knihovně realizována 
série zážitkových čtení s prvky dramatiky a hudby.       
 
               Irena Šťastná 

Z Pamětní knihy obce Dobroslavice

(založena roku 1924 ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920; 
komise pověřená jejím vedením: Antonín Hudeček, chalupník 
č. 43; Antonín Mikeska, chalupník č. 50; Valentin Sýkora, rolník 
výměnkář č. 13; zapisovatel: František Poláček, nadučitel)

Obecní knihovna bývala v Dobroslavicích už před válkou. 
Jelikož nikdo se nenašel, který by se o ni staral, zajištěna po válce 
je skříň a několik více méně bezcenných knih a brožur. Po válce 
byly zbytky této knihovny přenášeny z jednoho místa na druhé, a 
co ještě nějakou cenu mělo, potratilo se.

Teprve koncem roku 1922 obecní knihovna znovu byla 
uspořádána, srovnána, opravena a částečně doplněna, a to 
zásluhou učitele Jana Košťála, který se stal jejím správcem. Kromě 
pravidelného ročního příspěvku povolila obec dne 24. ledna 1923 
k účelu tomu 200 Kč. 

V roce 1924 pak povolen na zřízení a udržování obecní 
knihovny celý výnos dávky z karet, který v prvém roce činil 100 Kč. 
Od roku 1923 je obecní knihovna zase ve stavu upotřebitelném; 
31. 12. 1923 čítá 85 svazků, z nichž 66 zábavných a 19 poučných, 
31. 12. 1924 – 145 svazků, z nichž 126 zábavných a 19 poučných (v 
roce 1924 přikoupeno 38 svazků, 22 svazků v ceně 500 Kč darovalo 
ministerstvo školství).

                                                              přepsala Irena Šťastná

PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA

Jako již tradičně, tak i letos jsme se domluvili s panem 
Rajským, předsedou MS Děhylov, a vyrazili s druháky do lesa 
přichystat zvířátkům do krmelce před Vánocemi hostinu.

Na místě jsme zasypali obilí, jablíčka, mrkev, řepu, 
kaštany, suché pečivo, zelí, přidali voňavé seno a bylo hotovo. 
Děti si procházku do lesa užily a na závěr si připravily pro pana 
myslivce také básničky o lese.

Vezměte si z dětí příklad, a pokud si uděláte procház-
ku do lesa, nezapomeňte dát do kapsy aspoň nějakou dobro-
tu, kterou pomůžete zvěři přečkat zimu. 

        žáci 2. třídy ZŠ Děhylov 

                       Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy

Dramatický kroužek
 Dramatický kroužek se má už druhým rokem čile k 
světu, což hodlá předvést opět na Divadle v parku 17. června 
2017. V této chvíli připravuje dramatizaci jedné známé pohádky 
a pásmo poezie anglického básníka, který psal veselou a v jistém 
smyslu nesmyslnou poezii. Více prozrazovat nebudeme.
Kroužek navštěvuje v této chvíli sedmnáct dětí. Velké poděková-
ní v tomto roce patří Robertu Tománkovi, ten se stal  nenahradi-
telným pomocníkem na zkouškách, na kterých zkoušíme dvě hry 
najednou.              Milan Šťastný

Vážení občané,

 „Vítání jara“, které proběhne dne 8. 4.2017 v 15:00 hodin 
v kulturním domě, bychom chtěli zpestřit soutěží „O nejhezčího 
pečeného beránka, zajíčka  nebo jiných velikonočních symbolů“. 

Tato soutěž se však bez Vaší pomoci a přispění nemůže usku-
tečnit. Obracíme se proto na Vás, občany, s prosbou o účast 
v této soutěži. Přispějte prosím svým výrobkem s velikonoční  
tématikou. Po vyhlášení vítězů všechny dobroty budou nabíd-
nuty především dětem a přítomným. 

Příjem výrobků v den akce do 14:30 hod. v místě konání.           
Děkujeme Vám! 
          kulturní komise

Dobroženy
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Kroužek malých turistů
 Kroužek malých turistů, jenž funguje v obci třetím 
rokem, navštěvuje osmnáct dětí z Dobroslavic. Za celoroční 
dobrovolnou výpomoc chci poděkovat Janě Hradílkové a 
Milanu Šťastnému. Pro rok 2017 máme připraven projekt 
s názvem Dobré Dobroslavice, který má za cíl utužit vazbu 
dětí k místu, kde vyrůstají, a to prostřednictvím zážitkového 
vzdělávání. V zimním období probíhají páteční schůzky v sále 
kulturního domu, ale je-li to možné, snažíme se být co nejvíce 
venku.                                                               
           Irena Šťastná

Dodivadlo

 V září 2016 vstoupilo Dodivadlo do další sezóny. Zde je malý 
souhrn toho, co máme za sebou a co nás čeká.
 Od září do prosince 2016 odehrálo Dodivadlo devět předsta-
vení Bio pohádky: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě, 
Kafrárna v Plesné, Závada, Krásné Pole, Havířov, dvojpředstavení na pře-
hlídce v Rakovníku, Krchleby, knihovna Vietnamská.
Na akci Zažít Ostravu jinak 2016 byl odehrán Vlaďkou Hagenovou a Mi-
lanem Šťastným vítězný dialog z celorepublikové přehlídky. Na začátku 
prosince pak Dodivadlo představilo svou novou Besídku 2016 - pořad 
skečů, scének a písniček. Na začátku března 2017 jsme pak odehráli vý-
běr z Besídky v Chacharkově doupěti v Ostravě-Hulvákách

 Co nás čeká:
18. 3. 2017, 18.00 - obnovená premiéra komedie Dámský krejčí, kulturní 
dům Dobroslavice
21. 3. 2016, 9.00 - Bio pohádka, dvojpředstavení, MŠ Vratimov
24. 3. 2017, 20.00 - dialog a monolog na přehlídce Ostravské buchary, 
kulturní dům Michálkovice
25. 3. 2017, 15.00 - Dámský krejčí, Ostravské buchary, kult. dům Michál-
kovice
7. 4. 2017, 8.00 - Pavlík je nemocný, přehlídka Dospělí dětem, dům far-
nosti Ostrava-Poruba
23. 4. 2017, 14.00 - Pavlík je nemocný, přehlídka Štivadlo Štítina
25. 4. 2017, 9.00, Bio pohádka, MŠ Petřvald
29. 4. 2017 - Bio pohádka, Slezský grunt, Háj ve Slezsku
13. 5. 2017 - dilog, monolog, přehlídka Pohárek, Ostrava- Mar.Hory
27. 5. 2017 - Pavlík je nemocný, Vřesina
10. 6. 2017 - Pavlík je nemocný a výběr z Besídky, Knihovna města Ost-
ravy - ústředí
17. 6. 2017 - DIVADLO V PARKU

 Co nás trápí:
Ochotnické divadlo je dobrovolná činnost, kterou většinou dělají lidé pro 
pobavení druhých, ale i sebe. Většinou nepředstavuje žádný výdělek, na-
opak, členové divadla svou činnost dotují z vlastní kapsy. Píšu o tom už 
po několikáté, ale, bohužel, stále se najdou lidé, kteří šíří fámy a podezí-
rají nás z jakéhosi obohacování se na obecní účet. K tomu snad naposle-
dy jen jedno jediné: Dodivadlo není firma na vydělávání peněz, platí už 
třetím rokem obci roční nájem 6000 Kč za využítí KD na páteční zkoušky, 
za těchto okolností žádá obec o dotaci. Ta je v letošním roce 4000 Kč. Jed-
noduchý výpočet napoví, že jsou to stále 2000,-, které zůstanou obci jako 
příjem. V minulosti, když jsme nájem neplatili, po obci jsme rovněž nic 
nežádali. Naše činnost však není jen o výdajích a příjmech, je především 
o reprezentaci obce, a ta je v tuto chvíli celorepubliková. Zmínit rovněž 
musím také propojování komunit v obci.

 Nový web
Cokoli o Dodivadle hledejte teď na nové webové adrese:
www.dodivadlo.cz

                                                                     Těšíme se na Vás, Vaše Dodivadlo

Dobroženy
Dobroženy plesající, radost rozdávající.
Dobroženy neustrnuly, ale stále se podílí na kulturně společen-
ském dění v této obci. Jako první akci v roce 2017, připravili 
Filmový ples, který opět nezklamal, jak ze strany Dobrožen, tak 
ze strany hostů. Naši příznivci se velice dobře bavili, ale hlavně 
dali veškeré své úsilí do kostýmů a potěšili svými nápady ne-
jedno oko. Na plese nechyběla tombola, díky které jsme mohli 
učinit dobrý skutek a z části výtěžku darovat 4000kč na projekt 
Dobroženy Dobrotetám. Tuto částku jsme společně jely předat 
na akci pořádanou Dobrotetami v Opavě, kde jsme byly mile 
přivítány a zúčastnily se i tvořivých dílen. Pomohly jsme s vý-
robky, které dál zajišťují příjem financí pro tento úžasný spolek 
Dobrotet, jež pomáhají dětem v neonatologických centrech, 
ale také kojeneckým ústavům, azylovým domům atd. Další naší 
akci, kterou připravujeme, bude Dětský den, který proběhne 
10.6.2017 na hřišti v Dobroslavicích. Letošní téma  bude ve stylu 
Šmoulích hrátek. Velice se na vás a vaše ratolesti budeme těšit.     

       Vaše Dobroženy.



Olympijský vítěz v Bolaticích!

Sportovní club Bolatice pořádá pro sportovní jezdce i ši-
rokou veřejnost v sobotu 8.dubna 2017 již tradiční závod 
horských kol „Bolatická Třicítka 2017“. Start hlavního zá-
vodu je ve 12 hodin u fotbalového hřiště. Na trati, která 
vede zejména po lesních a polních cestách, můžete sle-
dovat jak rekreační jezdce, tak i držitele závodních licencí. 
Účast v letošním ročníku přislíbil dokonce i olympijský vítěz 
Jaroslav Kulhavý. Podrobnosti na www.bolaticka30.cz
                 SCB

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
s výstavou místních sběratelů

v Dobroslavicích
2.12. - 4.12.2016

Letos je výstava trochu netradiční, hodně specifická,
spousta zajímavých sbírek, přesto však stále idylická.

Máme tu betlémy, věnce i velkého sněhuláka,
který u dveří návštěvníky dovnitř láká.

Jsou tady autíčka, rádia i krásní andělé,
náprstky, keramika – je to tu celé

jak v malém muzeu, obzvláště krásné minerály,
u kterých nejen děti dlouho stály.

K vidění tu máme psací stroje a foťáky
dokonce vystaveny léta sbírané odznaky.
Marně bychom tu hledali od Santy sáně,

nýbrž české motorky, jen sednout si na ně!

I fota soutěže v sobotu vyhodnotili
a vítěze krásnými diplomy ocenili.
Na což pak výstavu koncert oživil,

který se přítomným moc líbil.

Hráli všem krásně – hodinu v kuse,
„Měsíční svit“ či „Cestu“ od Kluse,

pak „Ráda sněhuláky stavíš“ Adéla zapěla
a poslední: „Beskydský tanec“ – veselá skladba zazněla.

Výsledky fotografické soutěže Dobroslavické oko 2016
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Na 1. místě se umístila fotografie Zuzany Dedkové s názvem „Někdo nás fotí 
kamaráde“. 
Na 2. místě se umístila fotografie Zuzany Taláčkové s názvem „babička Růženka“.
Na 3. místě se umístila fotografie Jaromíra Holuši s názvem „Soustředění“ 
Čestné uznání připadlo fotografii Zuzany Taláčkové s názvem „Nám stačí malý 
ohňostroj“. 
Porotci se domluvili na mimořádné kategorii Krajina, kde se umístily fotografie 
Ireny Šťastné s názvem „Dub pod ul. Na Výsluní“, Jaromíra Holuši s názvem 
„Ticho zimy“ a od Zuzany Taláčkové s názvem „Jsem tady s Vámi“.

Výsledky fotografické soutěže Dobroslavické oko 2016

babička Růženka (Zuzana Taláčková) Jsem tady s Vámi (Zuzana Taláčková)

Někdo nás fotí, kamaráde (Zuzana Dedková) Ticho zimy (Jaromír Holuša)

Dub pod ulicí Na výsluní (Irena Štastná)

Nám stačí malý ohnostroj (Zuzana Taláčková)

Soustředění (Jaromír Holuša)



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

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 červnu

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 4. 2017
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

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

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

Hodně zdraví a životní 
pohody 

přejeme jubilantům, 

Blahopřání

Výzva občanům!

Obec Dobroslavice letos slaví 640 let první písemné zmínky. 
K této příležitosti prosíme občany o zapůjčení jakéhokoliv 
materiálu vztahujícího se k tomuto významnému výročí – 
foto, písemnosti, mapy, plánky a podobně.  Materiály mů-
žete odevzdat na Obecní úřad Dobroslavice. Tyto materiály 
budou použity pro připomenutí tohoto významného výročí, 
které proběhne na podzim. Děkujeme.
                            kulturní komise 

LEDEN
Třečák Alfréd

Sommer Helmut
ÚNOR

Heger Jiří, 
Kusynová Božena, 
Skubidová Anna 

BŘEZEN
Kolková Šárka 
Bučková Zora 
Čašová Karla 

Kulturní komise Vás 9. dubna srdečně 
zve na představení ŠAMU Štítina

Recept babičky Růženky

Fotografie z vítání občánků

PESTO Z MĚDVĚDÍHO ČESNEKU

Pesto z medvědího česneku: 200g 
medvědí česnek, 100g olivový olej 
(rýžový), 8g sůl mořská (obyčejná). 
Vše dáme do mixeru (nebo použijeme 
mixer tyčový) a rozmixujeme do hladka. 
Plníme do skleniček, které jsme dobře 
vyvařili i s víčky a necháme vyschnout 
nebo dobře vytřeme do sucha. Povrch 
pesta uhladíme a zakapeme olejem. 
Skladujeme v temném a chladném místě 
nebo v lednici. Vydrží do příští sklizně. 

Můžete také přidat vlašské ořechy 100g a 
zvýšit dávku oleje na 130 až 150g, postup 
je stejný. S ořechy je pesto vynikající.


