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Slovo starostky
Protože na dotaci mají větší šanci velké projekty, byla 
navázána meziobecní spolupráce, k naší obci se připojil          
i Děhylov, Darkovice a Píšť. Žádosti o dotaci se musí ode-
vzdat do konce července, výsledky ohledně získání dotace 
budou Ministerstvem životního prostředí zveřejněny na 
podzim 2017, takže v případě získání dotace by byly kom-
postéry občanům zdarma rozdávány na jaře roku 2018.

Po společném jednání mezi obcí a TJ Sokol Dobroslavice 
byla schválena oprava asfaltového hřiště v areálu fotbalo-
vého sportoviště. Opravu prováděl Ing. Václav Klapetek, 
Ph.D, a týkala se nového nátěru sloupků a vyznačení hři-
ště, výměny sítí a basketbalových košů. Zveme všechny 
milovníky basketbalu, aby otestovali opravené hřiště.

V nejbližší době se plánuje oprava výmolů na frekventova-
né cyklostezce mezi Rybárnou a Jilešovicemi. Na zarovná-
ní výmolů bude použit recyklát. Celá oprava bude probíhat 
svépomocí.

Přeji Vám krásné léto, dětem pěkné vysvědčení a nádher-
né prázdniny.

starostka 
PhDr. Hana Bližňáková

www.dobroslavice.cz

DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK

Vážení spoluobčané,

nastává letní období, čas dovolených a děti se už urči-
tě moc těší na prázdniny. V tomto červnovém občasníku 
Vás seznámím s vývojem akcí, jejichž výčet byl zveřejněn        
v minulém vydání.

Naše obec získala dotaci od Státního fondu životního pro-
středí ČR ve výši 1 068 548,- Kč na opravu kulturního 
domu. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této ve-
řejné zakázky. Byla vybrána firma Ostravské stavby a.s., 
nabídková cena je ve výši 4 350 002,- Kč bez DPH. Rekon-
strukce kulturního domu se týká výměny oken, venkov-
ních dveří, odvodové drenáže, sanace vlhkých stěn, zatep-
lení spodní stavby, nástavby střechy, nového hromosvodu 
a zateplení budovy. Tyto opravy jsou plánovány na měsíc 
červenec, srpen a září. 

Co se týče projektu výstavby chodníků podél ulice Slezská 
a Přerovská, tak v nejbližší době by mělo být ukončeno 
schvalovací řízení. Bohužel na tuto akci naše obec dotaci 
nezískala, jsme zahrnuti mezi náhradní projekty pro pří-
padné dočerpávání dotačních zdrojů. Realizace výstavby 
chodníků bude projednána na zasedání zastupitelstva 
obce.

Ministerstvo kultury ČR schválilo žádost o dotaci na auto-
matizaci výpůjčního protokolu pro naši knihovnu. Dotace 
je poskytnuta ve výši 17 000,- Kč a bude z ní pořízena po-
čítačová sestava se snímačem čárových kódů, tiskárna a 
softwar s licencí na výpůjční protokol do místní knihovny.
Po úspěšném získání dotace na výsadbu aleje k lipám       
v poli ve směru na Jilešovice, obec nechala vytyčit pů-
vodní obecní cestu, která byla zaorána. Spolek Dobrovize 
cestičku osadil trávou, výsadba 26 slivoní bude probíhat 
na podzim.

Děkuji Vám za zapojení se do ankety ohledně zpracování 
bioodpadu a za velký zájem o kompostéry. Obec podala 
žádost o dotaci na kompostéry pro občany a na poříze-
ní štěpkovače, který bude možno zapůjčit občanům pro 
zpracování odpadu po ořezu stromů a keřů.
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Dobroslavice lidé padnout nenechali.

V současnosti se uprostřed obce rozprostírá zámecký park. Na 
jeho jedné straně stojí čtvrť předválečná, na druhé část s nový-
mi domy. Zámek v parku chybí. Během bojů vyhořel a kameny 
místní rozebrali, protože to tak bylo nejsnazší. Pomocí nich vy-
stavěli své nové domovy.

Když dnes Dobroslavice navštívíte, dusivou minulost necítíte. 
Řada lidí dojíždí za prací do Ostravy, z obce se stala dobrá adre-
sa a najdete tu dost energických lidí, kteří chtějí věci posouvat 
k lepšímu.

Je dubnové sobotní odpoledne, ale počasí odpovídá spíše tem-
nému konci listopadu. Na kopci nad Dobroslavicemi mrholí a 
fouká silný vítr. Děti vyhrabávají kameny a hází je do kýblů, 
dospělí rozorávají část pole, kudy povede cesta na vrcholek. 
Kolíky ohraničují budoucí stezku a vyznačují místa, kde zane-
dlouho budou růst slivoně.

Tři lípy symbolizují tři bratry. Víme jen, že jeden z nich ještě žije a že lípy zasadil jejich 
otec. A kříž pod stromy, ten tu postavil někdo úplně jiný teprve nedávno. Muž z nedale-
kého města, který se na kopec dívá z okna svého domu. Víme jen, že kříž tu stojí kvůli 
jeho mamince.

Paměť tedy není ztracena a dobroslavičtí možná brzy budou vědět více. Do té doby se 
můžete dívat k obzoru a představovat si, jaké příběhy se tu odehrály.

zdroj: blog Nadace Via, autor Zdeněk Mihalco
http://www.nadacevia.cz/2017/04/23/alej-ktera-vede-k-obzoru/

Z kopců nad Dobroslavicemi je vidět daleko do kraje. Na jaře roku 1945 se sem lidé chodívali dívat na kouř a záblesky na obzoru. 
Sledovali, kudy postupuje fronta.

O pár týdnů později byly ze vsi trosky, ze všech dobroslavických domů zůstala stát jen pětina. Sovětská armáda postupovala na západ, 
válka končila, ale ve zničené krajině mezi Opavou a Ostravou nikdo nevěděl, jestli boji zdevastované vesnice z map nezmizí navždy.

Po budoucí stezce prochází také Irena Šťastná, dobroslavická rodačka, která spolu s několika dalšími obyvateli založila spolek Dobro
-vize. Ten usiluje o to, aby se ve vsi žilo trochu líp, aby se lidé občas sešli a aby něco společně udělali pro dobro všech.

Mgr. Irena Šťastná, koordinátor projektu

Dlouho si říkali, že je škoda, že z kraje postupně mizí aleje a že dnes už nikdo nové nesází. Hledali místo kde by nová alej mohla 
vyrůst. Procházeli staré mapy a pátrali po zanesených historických cestách. „Chtěli jsme připomenout, že v krajině je otištěná paměť, 
která není na první pohled zřetelná,“ říká Irena Šťastná. Mezi zakládajícími členy spolku jsou z větší části potomci původních sedláků 
a ti chtějí paměť předat svým dětem.

Na nejvyšším kopci nad Dobroslavicemi stojí tři lípy a kříž. Je odsud rozhled na okolní vsi, na slezskou rovinu a do Polska. Nevedla 
sem žádná cesta, museli jste přes pole. Když se lidé ze spolku podívali do katastru, zjistili, že tudy kdysi stezka vedla, jen už si ji 
nikdo nepamatuje. Úzký pruh vedoucí na vrchol přitom stále patří obci. Rozhodli se tedy stezku obnovit, kolem ní vysázet alej více 
než dvaceti slivoní, na cestě vysadit luční kvítí, nahoře postavit lavičku. A proč tu lípy s křížem vlastně stojí? Ani na to už si nikdo 
úplně nepamatuje.

Spolek Dobro-vize chce nastartovat kultivaci krajiny v katastru 
obce Dobroslavice. Našim záměrem je výsadba aleje stromů le-
mující budoucí stezku pro pěší, pozemek, který je v majetku obce 
Dobroslavice. Původní polní cesta, která se nachází napravo ve 
směru výjezdu z naší obce k Jilešovicím, je již mnoho let zaorána 
a stala se součástí jednolitého lánu polí. 

Budoucí alej o šířce šesti metrů a délce sto padesáti metrů zpří-
stupní trojici vzrostlých lip i pod nimi stojící kamenný podstavec 
s křížem, které se dnes nachází na travnatém ostrově vprostřed 
pole. Jde o místo vyhledávané pro jedinečnost výhledu, bohužel, 
v současnosti k němu nevede žádná přístupová cesta. Tento fakt 
bychom rádi změnili. Výsadba je připravována ve spolupráci s 
dendrologem, arboristou a odborníkem na výsadbu alejí v regi-
onu. 

Odolná odrůda slivoní byla vybrána s ohledem na severní svah, 
slabě kyselé PH zdejší půdy i návaznost na ovocnou alej třešní, 
kterou je lemována nedaleká asfaltová cesta. Výsadba proběhne 
v září či říjnu 2017. Rádi do akce zapojíme děti z Kroužku malých 
turistů i místní seniory. Jsme však otevřeni všem občanům Dob-
roslavic, kteří souzní s naší myšlenkou protierozní ochrany půdy 
a chtějí se podílet na zvelebení místa, v němž žijí.

Náš projekt Alej k lipám byl v roce 2017 finančně podpořen Na-
dací Via v programu Živá komunita, a to díky štědré podpoře 
manželů Hany a Dalimila Dvořákových, manželů Silke a Jaroslava 
Horákových a dalších dárců. Krom těchto dárců bychom rádi po-
děkovali i obci Dobroslavice, která myšlenku výsadby podpořila.

Alej k lipám 

Alej, která vede k obzoru  blog Nadace Via, autor Zdeněk Mihalco
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Mgr. Irena Šťastná, koordinátor projektu

Komise životního prostředí
Zdravím Vás, milí spoluobčané.

Tak už je to skoro tady, ANO, blíží se pro mnohé tolik vysněné léto. Jaké letos asi bude? Uvidíme. A protože začínáte právě číst tradiční 
článek za komisi životního prostředí, chtěla bych Vám připomenout několik zásad, doporučení. Na úplný začátek si dovolím shrnout 
ještě jarní úklid Dobroslavic. 

Jarní úklid proběhl i po dešti
Díky počasí tentokrát na úklid nepřišlo tolik dobrovolníků jako v minulosti, ale i tak se nasbíralo dost. Vytřídili jsme 2 velké pytle skla, 
4 pytle plastů, 7 pytlů směsného odpadu a vozík různého rozměrného odpadu jako staré linoleum, stavební kartony, vatu ze zateplení 
domů a jiné. Vzhledem k většímu počtu dětí jsme úklid soustředili na okolí autobusové zastávky, obchodu a Zámecký park. Jednotlivci 
se soustředili také na okolí hřiště a frekventovaných chodníků. Hasiči zajeli tradičně uklízet směr Rybárna a někteří dospělí (zejm. 
Vašek Klapetek a Plurovi) pak uklidili okolí příjezdových cest do naší obce. Všem dobrovolníkům moc děkuji za vytrvalost, věřím zase 
v silnou sestavu na podzim a milovníka hašlerek prosím o vyhazování obalů do koše.

Letní zálivka, šetření vodou, a chytré obdělávání půdy
Už loni jsem Vás touto dobou nabádala pořídit si nádobu na sběr dešťové vody pro její využití při zálivce zahrady a dala pár tipů, jak 
a proč kypřit půdu. Pro připomenutí - půda pravidelným kypřením více vsakuje vodu, a zároveň rozrušováním horních vrstev zeminy 
přerušujeme kapiláry, a voda se tak pomaleji z půdy vypařuje. My jsme si na to pořídili tzv. ploskořez, vynález toť ukrajinského hobby 
zahradníka, pana Fokina (dotazy ráda zodpovím). Dalším pomocníkem na hlubší zkypření jsou rycí vidle, dnes už celkem populární.

Zachytávání dešťové vody je téma stále aktuálnější, dne 27. 4. 2017 byl Státním fondem životního prostředí ČR vyhlášen projekt s 
názvem Dešťovka, který zejména motivuje k odpovědnému hospodaření s dešťovou vodou. Lze získat dotaci až 20 tis. na podzemní 
akumulační nádrže při variantě pro využití dešťové vody pro zálivku zahrady. V prvním kole mají šanci ale pouze obyvatelé obcí s pro-
kazatelným suchem v letním období dle prověřeného seznamu Min.živ.prostředí. Všichni občané ČR pak mohou uspět v získání dotace 
na pořízení akumulační nádrže s využitím pro splachování wc a zálivku zahrady (výhodné pro novostavby). Poslední varianta dotace 
podpoří využití přečištěné odpadní vody (tzv. šedá – voda z vany, wc atd.) s možným využitím srážkové vody, a to dotací až 60 tis.

Třídíme odpad a vidíme v tom smysl
Třídíte také? Má to opravdu smysl. Zajímá nás, zda-li je pro Vás počet nádob na tříděný odpad v naší obci dostatečný, a jestli i umístění 
vyhovuje většině z Vás, pilně třídících. Pokud nám chcete sdělit své připomínky k počtu nádob, četnosti odvozu či pozici umístění, kam 
by se případně další barevné popelnice hodily, to vše můžete napsat buď na kontaktní email obce, případně sdělit podnět mluvený 
tamtéž. Pokud chcete, můžete oslovit také nás, členy komise životního prostředí (Zuzana Sýkorová, Pavlína Pěknicová, Miloslav Plura).

Přeji Vám teplé a vlahé léto, 
a díky za Váš čas, Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy: 
https://www.dotacedestovka.cz/  
http://www.mzp.cz/cz/voda  
http://www.vodazakladzivota.cz/

rycí vidle                      ploskořez                podzemní nádrž na vodu
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Mateřská škola 

Než rozdáme vysvědčení

Školní rok se nám nezadržitelně blíží ke konci a zbývá již jen pár týdnů do 
prázdnin.  Ve škole nastává „nejakčnější“ období z celého roku. Mnohé z vás 
napadnou písemky, zkoušení, uzavírání klasifikace apod. Ano, to samozřejmě 
také, ale škola nejsou pouze povinnosti a učení. Jsou to především zážitky, na 
které vzpomínáme celý život.  

Na poslední dny máme pro žáky naplánovány různé akce. Za výtěžek z prodej-
ní výstavky na rozsvěcení adventního stromu, pojedou žáci do areálu Dolních 
Vítkovic, kde je pro ně připraven zajímavý program. Za kulturou se vydáme na 
divadelní představení Popelka do Slezského divadla v Opavě. Ve škole nabíd-
neme dětem hudební program a den před vysvědčením nás čeká školní výlet. 
Současně probíhá také plavecký výcvik v Kravařích, ze kterého si po jeho ukon-
čení děti dovezou tzv. „mokré vysvědčení“.  

V červnu se na Obecním úřadě rozloučíme s 10 páťáky, kteří přestupují na 2. 
stupeň ZŠ a gymnázia. Po dubnovém zápisu nám v září nastoupí 13 prvňáčků, 
dalších 6 dětí dostalo odklad o jeden školní rok. Z důvodů vyššího počtů žáků 
také dojde k malé změně v organizaci tříd a po delší době budeme spojovat 2. 
a 5. ročník s tím, že se bude vyučovat ve školní budově v Děhylově. V Dobro-
slavicích tak zůstanou dvě samostatné třídy - 3. a 4. ročník.  

Děkuji všem, kteří máte zájem o naši školu jako takovou, zajímá vás, co se děje 
a co se chystá a na spolupráci s vámi se těším i v příštích letech.  

Přeji pohodové prožití následujících dnů a krásné prázdniny! 

Mgr. Simona Kovaříková
ředitelka školy 

Co nás ještě v mateřské škole čeká?

Již brzy skončí letošní školní rok a kolektiv mateřské školy společně s dětmi čeká ještě několik zajímavých akcí, které společně 
plánujeme. Připravena jsou dvě pohádková představení, která uskuteční divadelní společnost „Beruška“. Děti shlédnou pohád-
ky „Léto na statku“ a „Na návštěvě v Broučkově“. 

V květnu se bude konat besídka s názvem „Táto, pojď si hrát“, která však nebude určena jen tatínkům. Děti předvedou rodičům 
a dalším hostům svůj program sestaven z písní, básní a také z pohádky „Jak hříbek vyrostl“, kterou zahrají. 

Oblíbenou akcí je rovněž „hledání pokladu“ u příležitosti Dne dětí. Všechny děti se s nadšením a zájmem vždy zapojí do pátrání 
po sladkostech v parku, které poté až najdou, mohou sníst.

Děti se také účastní závodů na kolech, koloběžkách a menší děti na tzv. odrážedlech a při této soutěži plní úkoly s dopravní 
tematikou. Pokud během hry správně vyřeší všechny zadané úkoly, obdrží „řidičský průkaz“, který si mohou odnést domů.

Předposlední akcí je rozloučení se školním rokem s názvem „Loučení s předškoláky“. Letos bude do základní školy odcházet 
jedenáct dětí, které obdrží slavnostní stužky a budou jmenováni „školáky“. Rovněž dostanou na památku knihu. Součástí této 
akce bude zahradní slavnost pro hosty s „myškou Klárkou“ a „veverkou Terkou“ a program s tancem a soutěžemi. Po skončení 
„náročného programu“ budou mít děti k dispozici prostor pro vlastní hry a pro občerstvení. Na této akci budou také přítomni 
rodiče dětí i ostatní rodinní příslušníci. Školního rok bude ukončen výletem dětí, na který se vždy všichni velice těší.
 
Věříme, že všechny akce se uskuteční podle plánu a především za poklidného, slunečného počasí. Zbývá už jen popřát dětem 
krásné prázdniny a rodičům poklidnou dovolenou.

Kristina Vaculíková, 
ředitelka Mateřské školy Dobroslavice  

Základní škola 
Kaple očima dětí ZŠ
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Klub seniorů

Co je za pohádkou - jarní část

Díky úspěšnému grantu ze SKIP 10 (Sdružení knihovníků a infor-
mačních pracovníků) proběhly v březnu první dvě zážitková čtení s 
dramatickými, výtvarnými a hudebními prvky. V říjnu se mohou další 
děti těšit na podzimní část projektu. Jde o cílenou podporu čtenář-
ské gramotnosti místních dětí. Akce byly realizovány zčásti v kapli 
a pouze zčásti v knihovně, kde narážíme na nedostatek prostoru. 

Děti z mateřské školy se setkaly s autorským textem na motivy kla-
sické pohádky o Koblížkovi. Po společném zpěvu pokračovali před-
školáci v seznamování s knihovnou i označením knih a navazovala 
výtvarná část. 

Žáci z III. třídy základní školy nejprve poslouchali text z knihy Tatí-
nek není k zahození Arnošta Goldflama. Následně objevovali, co je 
to limeric Edwarda Leara, tvořili i svůj vlastní a poznali zhudebněnou 
formu tohoto poetického útvaru o pěti verších. 

Irena Šťastná, koordinátor 

Předškoláci z mateřské školy ztvárnili, jak může vypadat mlsná, kterou dobře 
znají a objevuje se i u dědečka, když si v pohádce přeje usmažit koblížek; děti 
stojící zleva - Anna Walderová, Patrik Sláčala, Václav Plura, Viktorie Šírová, Klára 
Kozová, Michaela Knoppová, Ondřej Vích; sedící zleva - Sára Konštacká, Václav 
Hájek, Klára Mohylová

   foto: Irena Šťastná

Co se děje v Klubu seniorů Dobroslavice

Členové klubu se scházejí dvakrát měsíčně ve středu v 16 hodin 
v klubovně KD. Na svých schůzkách si připravujeme program na 
další setkání, vyprávíme vtipy, hrajeme stolní hry, luštíme, sezna-
mujeme se s akcemi naší obce a vzájemně se informujeme o růz-
ných dalších námětech. Měli jsme i malou velikonoční dílničku a 
společně také oslavili Den matek s paní starostkou. Navštívila nás 
paní Mgr. Irena Šťastná, která podala informaci o přípravě aleje 
a požádala seniory o informace z dějin obce. V červnu proběhlo 
i smažení vaječiny.

Kromě toho navštěvujeme vytipované akce. Letos jsme byli 28.2. 
na výstavě Korunovační klenoty světa v Ostravském muzeu, 5.4.  
zase v Planetáriu na programu pro seniory s názvem Naše slu-
neční soustava. Také tradiční autobusový zájezd 18.5. byl další 
akcí pro seniory - byl i pro ty, kteří nejsou členy klubu. Letos jsme 
navštívili hrad Sovinec, Pradědovu galerii v Jiříkově a malý Rýma-
řovský pivovar. K dobré náladě na výletě přispělo i krásné počasí.

Letos se chystáme ještě do Hlučína na Kluby klubům, připra-
vujeme besedu s paní spisovatelkou Evou Tvrdou a Silvestr pro 
seniory.

Nechceme se nudit, proto přijmeme i další inspirace nebo rady 
k naší práci. Můžete se také mezi nás nezávazně přijít podívat. 
Naše schůzky budou po prázdninách v těchto termínech: 6.9., 
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 6.12.

Za všechny členy klubu děkuji paní starostce a ZO Dobroslavice 
za podporu a spolupráci.

Mgr. Marie Blažková
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Vítání jara

Kulturní komise připravila 30. dubna 2017 tradiční akci Pálení čaroděj-
nic v zámeckém parku u Pizzerie Kuželna. Děti měly možnost si samy 
vytvořit košťátka z přírodních materiálů, dokrášlit se malováním na 
čaroděje a čarodějničky a proletět se společně s dospělými čaroděj-
nicemi po zámeckém parku a za pomoci Sboru dobrovolných hasičů 
Dobroslavice zapálit hranici, na které jsme upálili čarodějnici. Každé 
dítě obdrželo špekáček, buchtu a spěchalo se opékat, protože všem 
vyhládlo. Velmi nás překvapila vysoká účast na této akci. Všechny nás 
rozveselila dětská cimbálová hudba ze ZUŠ Háj ve Slezsku a milé pře-
kvapení pro všechny bylo stavění máje  dobroslavickými hasiči.

Chtěla bych poděkovat touto cestou členům kulturní komise, dobro-
slavickým hasičům a dobroženám za pomoc při zvládnutí této akce. 
      

Bianka Klapuchová, předsedkyně Kulturní komise 

Kulturní dění

8. dubna 2017 jsme se rozloučili se zimou a přivítali příchod jara. Akce 
se uskutečnila v sále kulturního domu, kde bylo přichystáno jarní  tvoření 
pro děti, drobný prodej, ochutnávka. Proběhlo tradiční vynášení Morany, 
kterou si děti přizdobily a  soutěžilo se o nejhezčího pečeného beránka, 
zajíčka nebo jiných symbolů Velikonoc. Výhercům byly předány diplomy 
a drobné ceny. Dobroty byly  nabídnuty všem přítomným k ochutnání.

Pálení čarodějnic



Druhá Dodivadelní besídka
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Tenis, milí přátelé, 
musíte hrát vesele.
Na věku zde nezáleží, 
popřete to jenom stěží.

Klub tenistů v naší obci 
nemá zkrátka konkurenci.
Tenis - to je jejich vášeň,
a když hrají, je to báseň.

Kurt je vskutku noblesní,
v parku zpěvy ptáků zní!
Tenisté jej upravují,
občas taky oslavují.

Letos však už brzy zjara
kdo má ruce, ten se stará.
Za podpory úřadu
leccos přišlo na řadu.

Nátěry a opravy-
kdo jim velí, každý ví.
Je to přece Pepa Mareš.
Kde jen na to chuť vždy bereš?

Sportovní dění
Sbor dobrovolných hasičů

Ivana Bekárková, člen SDH Dobroslavice

pod záštitou SDH Dobroslavice proběhlo letos poprvé stavění májky

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017

Ve dnech 9. a 10. 6. 2017 se po 3 letech opět uskuteční Hasičské 
slavnosti v Litoměřicích, tentokrát již 7. ročník. Slavností se pokaždé 
zúčastňuje přes 250 vystavovatelů s hasičskou technikou. I náš Sbor se 
opět letos zúčastní této slavnostní akce jako vystavovatel s historickou 
čtyřkolovou koňskou hasící stříkačkou od firmy R.A.Smékal z roku 1892 
a další výstrojí z té doby.
První den bude probíhat celodenní výstava hasičské techniky, kulturní 
a doprovodné programy, dále na výstavišti probíhají ukázky činnosti 
s historickou technikou a soutěže pro děti. Pro zájemce bývá i den 
otevřených dveří na profesionální hasičárně HZS Litoměřice, která se 
nachází v těsném sousedství výstaviště. V podvečer bude Floriánská 
mše v katedrále sv. Štěpána.
Druhý den probíhá dopoledne slavnostní nástup a průvod hasičů s 
technikou na Mírovém náměstí. Součástí nástupu je ukázka hašení 
dle dobových povelů a přehlídka historických praporů. V odpoledních 
hodinách proběhne výstava hasičské techniky, kulturní a doprovodný 
program. Večer pak na Lodním náměstí budou probíhat ukázky mo-
torových člunů, leteckého hašení pomoci vrtulníku a spousta dalších 
ukázek. Celé slavnosti bývají završeny barevnou hasičskou hudební 
fontánou a ohňostrojem.

Tenisový oddíl 
Sport má totiž v malíku,
hokej hrával v Baníku.
Dnes i přes svůj zralý věk,
nečeká od lidí vděk,

ale stále zvelebuje,
kolem kurtu poskakuje…
Všichni ruku přikládají,
radost z toho velkou mají.

Ba i paní starostka zde patří,
hraje, pracuje vždy jak se patří.
Harmoniku  Zdeněk  ladí,
to se zase něco slaví!

Zdeněk Kašpárek je „třída“,
dobrou náladu vždy přidá!
Pokud chcete radost mít,
s tenisem se snažte žít!

za přátele tenisového klubu Dobroslavice, Šárka Kolková
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Kuželkářský oddíl

V návaznosti na Světový den stolního tenisu, který byl 6.4.2017, uskutečnila 
sportovní komise na Zelený čtvrtek (13.4.2017) I. ročník Žákovského veliko-
nočního turnaje ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 7 dětí a po vzájemných zápasech nakonec zvítězil Ma-
tyáš Pjontek před druhým Ondřejem Sleczkou a třetím umístěným Patrikem 
Vjačkou. Ocenění obdrželi diplomy a sladké medaile, jakož i věcné dary, 
které byly přichystány pro všechny děti. Mezi děvčaty zvítězila Markéta No-
váková. 

Děkuji všem organizátorům za zajištění hladkého průběhu turnaje.

Tématická zajímavost:
Před 70 léty, v roce 1947 se stal v Paříži mistrem světa ve stolním tenise Bo-
humil Váňa (1920-1989),  který získal ve své kariéře celkem 30 medailí z MS. 

  Ing. Holuša Jaromír předseda sportovní komise

Soutěžní rok 2016-2017 jsme ukončili po střídavých úspěších na 10. 
místě.
Do 10. kola jsme v soutěži Severomoravské divize byli na 10. tabul-
kové pozici. V 10. kole jsme s Olomoucí vyhráli 2351:2319 (nejlep-
ší hráč zápasu: Martin Třečák=434) s bodovým hodnocením 5:3 a 
zajistili si tak 8. místo s 8-mi body před posledním zápasem v roce 
2016 s SKK Ostrava, který jsme prohráli 1:7 (2301:2382, Martin 
Třečák=402) a spadli opět na 10. příčku, na které jsme vstoupili do 
nového roku 2017. 
Náš tým jsme rozšířili o Radmilu Pastvovou, která je u nás na 
hostování. Jarní část soutěže jsme zahájili prohrami v Opavě 6:2 
(2653:2548, Ivo Kovářík=445), doma s Ostravou 1,5:6,5 (2398:2488, 
Karel Ridl=418) a v Jeseníku 6:2 (2476:2455, Ivo Kovářík=419). S 
KK Minerva Opava, lídrem soutěže, jsme vyhráli 6:2 (2428:2410, Ivo 
Kovářík=414). V Krnově jsme pak prohráli 1:7 (2487:2330, Martin 
Třečák =398). V domácím prostředí jsme však naopak vysoko zvítě-
zili 7:1 (2409:2381, Martin Třečák =418). V Ostravě podlehli 
 

severomoravská divize

                                                                bodové     body   umístění
kolo     místo utkání -    soupeř                    hodnocení  celkem  celkem
12. TJ Opava B - Sokol Dobroslavice              6:2           8          10
13. Sokol Dobroslavice - SKK Ostrava A       1,5:6,5        8          10
14. SKK Jeseník - Sokol Dobroslavice             6:2           8          10
15. Sokol Dobroslavice - Minerva Opava A      6:2          10         10
16. TJ Krnov - Sokol Dobroslavice                  7:1          10         10
17. Sokol Dobroslavice - TJ Horní Benešov B   7:1          12         10
18. SKK Ostrava B - Sokol Dobroslavice          6:2          12         11
19. Sokol Dobroslavice - Sokol Michálkovice    7:1          14         10
20. Sokol Sedlnice A - Sokol Dobroslavice       7:1          14         10
21. Sokol Dobroslavice - TJ Břidličná A           5:3          16         10
22. HKK Olomouc C - Sokol Dobroslavice        2:6          18         10

(2409:2378, Martin Třečák =420) a stejným poměrem v Sedlnicích prohráli 7:1 (2628:2511, Ridl Karel=437). Poslední domácí utkání 
jsme s Břidličnou vyhráli 5:3 ( 2461:2421, Ivo Kovářík=438) a soutěž jsme zakončili v Olomouci rovněž výhrou 2:6 (2495:2604,  Ivo 
Kovářík =464) a udrželi si s 18 body 10. místo před sestupujícími týmy TJ Břidličná (15) a HKK Olomouc (10). My čekáme na baráž 
o III. ligu. 

V jednotlivcích si vedli někteří naši hráči velmi dobře. Petr Číž v rámci celé divize se dlouhodobě drží na vynikající 2. pozici s osobním 
maximem 477 kuželek a Ivo Kovářík na 8. příčce. Gratuluji jim a všem hráčům přeji hodně štěstí do dalších kol.

6:2 (2393 : 2294, Ridl Karel = 417). Poté doma opět zvítězili 7:1

Martin Třečák, předseda kuželkářského oddílu



Kulturní, společenské a sportovní dění

www.dobroslavice.cz

Trojboj hrabětě Wilczka

Martin Třečák, předseda kuželkářského oddílu

  Ing. Holuša Jaromír předseda sportovní komise

Druhý ročník trojboje 2017 jsme opět zahájili na Velký pátek, 14.4. 2017 disciplínou ZIMNÍ KOULENÍ s podtextem: Vybudování nej-
severněji položené meteorologické stanice na ostrově Jan Mayen r. 1882. Sportovcům bylo umožněno hrát na dráze kuželkářského 
oddílu místního TJ SOKOL.
Další disciplíny, tj. ruské kuželky a švihadlo proběhly v blízkosti kuželny. Plný bodový zisk získali ve své kategorii pouze Antonín Štrajt 
a Adéla Hudečková. V ruských kuželkách si dobře vedli Jan Bližňák a Vítězslav Klapuch se 23 kuželkami a na dráze pak Antonín Štrajt 
se 25 kuželkami. Celkem se první disciplíny trojboje hraběte Wilczka zúčastnilo 16 dětí.

Nejvíce se dětem líbila nová disciplína“švihadlo“. Za 30 vteřin nejvíce přeskočil švihadlo Jan Remiáš, a to 63 x. Jak je známo, poska-
kování zrychlí tep a zvyšuje hladinu endorfinů, kdy se hned všem uleví. V knize The Happiness Project všem radí autorka Gretchen 
Rubinová chvíli poskakovat či jen párkrát si poskočit, a hned bude všem líp. Zkuste to taky.

V neděli 21.5.2017 proběhla druhá sportovní disciplína - HOD s podtextem: Osvobození parníku Tegetthoff, kde na záchranné polární 
lodi Isbjörn  r. 1871 byl přítomen hrabě Hans Nepomuk Wilczek. Soutěžilo se v disciplínách: hod na cíl - ledního medvěda, hod do 
dálky - na tuleně a hod míčem do basketbalového koše - na ptáka alkouna.
Nejlépe si ve svých kategoriích vedli Sára Konštacká, Nikolas Barbirik, Julie Grygarová, Alexandr Štrajt, Tereza Fialová, Vítězslav 
Klapuch. Plný počet 30 bodů získal ze 22 zúčastněných jen jeden sportovec, Alexandr Štrajt. Po těchto dvou disciplínách se nad 50 
bodovou hranici dostalo již 5 soutěžících dětí. Poslední, tzn. třetí disciplína trojboje proběhne v neděli 25.6.2017, opět před kuželnou, 
na kterou tímto zvu všechny děti.

fotbal TJ SOKOL Dobroslavice

I v jarní části soutěže jsme potvrdili dobrou formu        
a pokračovali ve skvělých výsledcích. 

První jarní zápas ve Služovicích jsme začali krásně a 
v poločase vedli 2:0, ovšem druhý tým tabulky vý-
sledek obrátil a těsně zvítězil. Podobně i druhý zápas 
jsme těsně prohráli. První jarní zápas doma jsme díky 
hatricku Jakuba Kleknera s přehledem vyhráli. S Dol-
ním Benešovem i přes neproměněnou penaltu jsme 
rovněž vyhráli. Kromě remízy s Oldřišovem 3:3 jsme i 
ostatní utkání, i když jsme o poločase někdy prohrá-
vali, nakonec téměř vždy vyhráli a náš nejlepší střelec 
Jakub Klekner již nasázel soupeřům v tomto ročníku 
21 gólů. V utkání s Darkovičkami se blýskl hatrickem 
David Rathouský. Se 49 body stále držíme první místo 
v tabulce. 

Rovněž naši starší žáci si v této sezóně polepšili a se 
16 body a skórem 25:40 jsou na 5. místě. Nejlepším 
střelcem mezi žáky je Patrik Vjačka.

Výsledky jarní části soutěže III. třídy sk. A muži

termín                 zápas                           výsledek   body     pořadí          
26.3 Služovice  - Dobroslavice     3:2     30     1 
  1.4. Závada               - Dobroslavice     1:0     30     1  
  8.4. Dobroslavice - Bohuslavice B     3:0     33     1 
16.4. D.Benešov B - Dobroslavice     1:3     36     1  
  6.5. Dobroslavice - Štěpánkovice B     4:3     39       1  
  8.5. Oldřišov B - Dobroslavice     3:3     40         1       
13.5. Hať B  - Dobroslavice     0:2     43     1 
20.5. Dobroslavice - Strahovice B     2:1     46     1 
27.5. Bolatice B - Dobroslavice     4:2     46     1  
3.6. Dobroslavice - Darkovičky B     6:0     49     1 
10.6. Dobroslavice - Sudice           17:00 
24.6. Dobroslavice - Darkovice B          17:00  

  Ing. Holuša Jaromír předseda sportovní komise
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Sportovní akce v Dobroslavicích

Cyklovýlet (16.9.2017) - Cesta nejen za mouchou z doby ledové

16. září 2017 se uskuteční cyklovýlet formou naučné vyjížďky s několika zastávkami.

První zastavení provedeme u opravené kozmické studánky Juliánka (2008), kde se dozvíte 
příběh o fořtově dcerce Julii.
Druhé zastavení provedeme u zavadské pískovny (1960) s reliktem fauny - živoucím a velice 
vzácným teplomilným dvoukřídlým hmyzem ze čtvrtohor (čelnice Tetanops myopina).
Třetí zastavení proběhne na Hrádečku Závada šlechtického rodu pánu z Drahotuž s papež-
skou kletbou, neboť podepsali stížní list kostnickému konzilu proti upálení Mistra Jana Husa 
roku 1415.
Cíl výletu je stanoven v Bělé, kde se nachází několik zajímavostí:
- staletý pramen lesní vody Židlo 
- léčebné bazénky, založené na Priessnitzové metodě (2004)
- 576 metrů dlouhý Křesťánský labyrint ze staletých cihel klingerek
- pstruží farma s hájenkou „U Chmelíka“ z roku 1856 s pečenými pstruhy na másle i s domá-
cími jablečnými záviny.

Odjezd je stanoven na 10:00 hod. od obecního úřadu.

Ing. Holuša Jaromír předseda sportovní komise

Běh pro živou vodu 2017 
Sportovní klání nejen pro dětské kategorie 

menší děti  (do 7 let)     A
menší žáci   (7-10 let)  B
starší žáci  (10-15 let)  C
dospělí     (nad 15 let)  D

Běžecká soutěž bude probíhat po trase naučné procházky k zámecké studánce a zpět nejkratší cestou. 
Start a cíl je stanoven v prostoru před kuželnou.
Evidence závodníků proběhne 9.9.2017 od 15:00 – 15:30 hod.

Startovat se bude po věkových kategoriích před kuželnou  směrem k začátku naučné procházky až k zámecké studánce. Tam závod-
níci opatrně naberou do PET láhve, kterou si ponesou s sebou, pramenitou vodu a po lesní cestě pak poběží co nejrychleji zpět ke 
kuželně, kde bude cíl a jejich časy budou zaznamenány.

Délka celé trasy dle kategorií:  
Kategorie A B C D
Délka trasy v m 150 750 1800 1800

Kategorie „A“ – menší děti poběží kratší trasu, od první tabule naučné procházky (stanoviště 1) ke kuželně.
Kategorie „B“ – menší žáci poběží od kuželny po naučné stezce ke krmítkům (stanoviště 3), odtud pak vpravo po lesní cestě již 
zpět ke kuželně. 
Kategorie „C“ – starší žáci poběží celou trasu až k zámecké studánce (stanoviště 7) a po lesní cestě pak zpět ke kuželně. 
Kategorie „D“ –dospělí poběží celou trasu až k zámecké studánce (stanoviště 7) a po lesní cestě pak zpět ke kuželně. 

V cíli obdrží závodníci symbolickou cenu:  „zdravou“ vodu. 
První 3 ve svých kategoriích také diplomy.

Přijďte si také zaběhat pro zdraví!

 foto z předchozícho cyklovýletu



Přejeme jubilantům hodně zdraví a životní pohody 
  

  Blahopřání

Biftečky s ovesnými vločkami:

500 g mletého vepřového masa
50 - 80 g ovesných vloček (podle toho, jak chcete 
mít biftečky masové)
1 lžíce zakysané smetany nebo jogurtu
mléko (podle potřeby)
sůl, pepř, můžete i trochu česneku

Vše spojíme a postupně přiléváme mléko. Ze za-
čátku tak asi 2 dl a počkáme až se mléko vsákne a 
přiléváme tak dlouho, dokud nám nevznikne těsto, 
které je svou konzistenci vláčné a měkčí. Vločky 
mají velkou savost a při nedostatku tekutin je vý-
robek suchý a lámavý. Když si směs uděláte den 
předem a necháte v lednici budou biftečky ještě 
lepší. Jinak jejich přípravě věnujte aspoň 1-2 hod. 
Ruce máčíme ve vodě a tvoříme biftečky (velikost 
je na Vás), klademe na vymazaný plech nebo na 
pečící papír.
Pečeme při 190°C - 200°C cca 20min. Po 10-
12min. otáčíme a dopečeme na zlatavý odstín. 
Každá trouba peče jinak, takže raději si to kontro-
lujte. Biftečky jsou vevnitř velmi šťavnaté, nesmí 
se dlouho přepékat. Jsou vynikající jen se zeleni-
novým salátem nebo brambory (bram. kaši), ta-
tarkou, hodí se k rajské, smetanové omáčce, hou-
bové omáčce nebo jen tak s chlebem a přílohou.

Vynikající dietní jídlo do teplých dnů. Přejí dobrou 
chuť.

Recept babičky Růženky

Okénko paní Věry Práškové

Společenská rubrika

www.dobroslavice.cz

Kompoty s překvapenim

Do zavařovani esce jakyši ten čas zbyva, tuž se furt konzumuju 
stare zasoby, by bylo dosč flaši na nove. Ja mam ty moje same 
překvapeni. Odevřela sem slivy a objevila sem tři pneumatiky z 
autička. Dobře se spominam na to, jak sme ich všudě hledali.
Přebrali sme všecky kostky od sliv, prolezli celu zahradu, nikdi 
nic. Vnuk bečel, že ich měl na stole, tuž kaj su. Nakecala sem 
mu, že ich dozajista odněs jakyši skřitek do svoji dury, bo ich 
furt zdělaval. Potem chodil a žgal klockem do každej dúry. Tuž tři 
gumy su na svěče a jedna budě kajši v inej flaši. Hnedkaj sem 
ich vyhodila bo auto tež už něni. 

Ale to zdaleka něni všecko. V hruškach sem našla dva roky ztra-
cenu naušnicu a v jabkach čajovu ležku. Před tydněm mi volal 
vnuk, že až přijedě tuž se tych zavařenin vezme vice, bo v tych 
meruňkach našel pajcku. Pravim, co to meleš za hovadiny, jaku 
pajcku? No našel sem tam padesačikorunu, fakt někecam.

Rozhodla sem se že letos zavařovač něbudu, bo kdovi co bysem 
do tych flaši všecko narvala. Dosč na tym že se včilej jakši ně-
možu domluvič s tym hromskym nemcem. Furt mi coši schovava 
a ja litam po baraku tajak debil a hledam. Tak něvim eli zustaně 
enem u teho a nebo eli ešče blbec něpřitvrdi. 

duben
Galdiová Zdenka
Graca Miroslav

Vičar Rudolf
Teslík Jiří

květen
Klapetek Zdeněk

Maciáš Ivo

červen
Robenek Jaroslav
Pavlíková Libuše
Lišaníková Elena

Dne 19. února 2017 proběhlo slavnostní přivítání dětí naro-
zených v roce 2016 mezi občany Dobroslavice. Do „Pamětní 
knihy“ byly zapsány a paní starostkou přijaty do svazku obce 

tyto děti:

Dne 19. února 2017 proběhlo slavnostní přivítání dětí narozených 
v roce 2016 mezi občany Dobroslavice. Do „Pamětní knihy“ byly 
zapsány a paní starostkou přijaty do svazku obce tyto děti:

Nela Čogalová
Anna Kristýna Várnay

Radim Blahak
Jan Kolaska

Anežka Jenčová

Přejeme v životě všem dětem hodně štěstí, zdraví a lásky.
za sociální komisi Bianka Klapuchová

 foto z předchozícho cyklovýletu



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 září

Své příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 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 obecní-
ho úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.

Upozornění pro občany:
V obci Dobroslavice se opět objevily drobné krádeže a škody       
na majetku. 

Žádáme proto občany, aby věnovali zvýšenou pozornost na za-
bezpečení svého majetku.

Provoz knihovny - letní prázdniny 2017

Knihovna v Dobroslavicích bude během letních prázdnin otevřena 
ve čtrnáctidenním intervalu, tzn. v termínech 7. 7. a 21. 7., dále      
4. 8. a 18. 8. Od září bude provoz opět každý pátek.  


