DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět se blíží konec léta a dětem začala škola. Letní období je spojeno s realizací dotační akce
oprava kulturního domu, zaměřená na úspory energie (viz foto). V minulém vydání Občasníku jsme Vás
informovali o realizační firmě Ostravské stavby a.s.,
která rekonstrukci kulturního domu měla provádět.
Tato firma oznámila odstoupení z důvodu nedostatečných kapacit. Proto byla oslovena firma Stavitelství Uvara s.r.o. jako druhá v pořadí ve výběrovém
řízení, nabídková cena je ve výši 4 651 516,- Kč bez
DPH. Rekonstrukce kulturního domu by měla být dokončena do konce října, poté bude možné opět začít
využívat sál pro pravidelné i jiné akce.
Zpracovaná je projektová dokumentace na
výstavbu chodníků na ulici Slezská a Přerovská, nyní
probíhá stavební řízení na Odboru výstavby MěÚ
Hlučín. Předpokládaná realizace je plánovaná na jarní měsíce 2018. Budeme opět žádat MS kraj o dotaci
v rámci programu Podpora a rozvoj venkova, která
by finančně podpořila vybudování nových chodníků
v naší obci.

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu dne 14. října 2017 se uskuteční odvoz velkoobjemového
odpadu v době od 12:00 hodin do 15:00 hodin na technickém
dvoře u hasičské zbrojnice.
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Číslo 3 / září 2017

Zahájena byla také práce na projektové dokumentaci pro revitalizaci veřejného osvětlení v celé
obci, stávající svítidla by se vyměnila za úsporné
LED. Projektová dokumentace bude připravena pro
podání žádosti o dotaci s názvem Efekt, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu ČR v lednu 2018.
Co jiného se událo? V naší kapličce byly nově
očalouněny židle, za finanční pomoci p. Jiřího Osmančíka byla opravena autobusová zastávka, díky p.
Tomáši Bočkovi byl zajištěn recyklát pro zarovnání
výmolů cesty od ulice Osvobození k chatovišti, za pomoci p. Jiřího Mikesky byla vyspravena recyklátem
cesta z Rybárny směrem k Jilešovicím, na fotbalovém hřišti byl vedle opraveného asfaltového hřiště
zprovozněn volejbalový kurt (viz foto v rubrice Obrazem). Jsem ráda, že se hřiště hojně dětmi využívá.
Velký úspěch mají dobroslavičtí fotbalisté,
kteří postoupili do vyšší soutěže. Tímto bych jim
chtěla pogratulovat a popřát hodně sportovních
úspěchů.
Přeji Vám všem krásné babí léto, dětem příjemný vstup do školy.
		
starostka PhDr. Hana Bližňáková

Komise životního prostředí
STROMY. Pro většinu lidí je to symbol ryzí přírody, jejich společenství nás fascinuje svou důstojností, snad až majestátností,
když pod nimi pokorně kráčíme . V naší obci jsou nám téměř vždy na blízku a pohled na ně zaručeně uklidní.
Na celém světě byste jich napočítali více než 23 000 druhů.
Věděli jste, že stromy, jak je známe dnes, se poprvé objevily na naší planetě před 360 až 325 miliony let? Víte, že jinan
dvoulaločný se nezměnil již 270 milionů let a pochází z období permu. Jako první „soudobé“ stromy se na našem území objevily
před 11 000 lety břízy, osiky a borovice. O 1 500 let později se objevují lísky, duby a lípy a za dalších 2 000 let na to pak javory, jilmy,
jívy a jasany. V době bronzové následují habry, buky a jedle. Z celkové plochy zemského povrchu je lesním porostem pokryto pouze
29%, z toho 1/3 jsou lesy jehličnaté a 2/3 lesy listnaté. V České republice je zalesněno přibližně 34% celkové plochy, z toho asi 70%
tvoří lesy jehličnaté a zbývajících 30% lesy listnaté.
Jediný strom vyprodukuje přibližně 120 kg kyslíku za rok. To znamená, že dva vzrostlé stromy mohou dodat dostatek kyslíku pro
čtyřčlennou rodinu na celý rok. Jeden strom také může absorbovat tolik uhlíku z CO2 ročně, kolik ho auto vyprodukuje během jízdy
dlouhé 42 000 km.
Les coby společenství stromů má pro náš život hned několik významů:
• Klimatický význam - díky tomu, že stromy absobují ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí zpět kyslík, ozdravují životní prostředí
a ovlivňují klimatické podmínky
• Vodohospodářský význam - les je zásobárnou spodní vody, protože jeho kořeny zachycují povrchovou dešťovou vodu a
pomáhají zajistit její vsakování do podzemních zásobáren
• Ochranný význam - stromy svým kořenovým systémem zpevňují půdu a tím brání splavování a sesuvům půdy
• Hospodářský význam - ovocné stromy nám plodí zdravou část jídelníčku, dřevo jako surovina je pak obnovitelný zdroj
energie i ekologický (nejen stavební) materiál
• Rekreační a estetický význam - les nabízí ideální prostředí pro nejrůznější procházky, houbaření, sběr lesních plodů, vyjížďky na kole, na běžkách, zákoutí pro relaxaci…
• je domovem mnohých zvířat
Stromy nikdy neumírají na stáří, pouze vinou druhých, ať už škůdců nebo rukou člověka… A právě to druhé, jejich mnohdy
zbytečná likvidace lidskýma rukama, mě s rostoucím věkem začíná trápit. Možná i díky mé profesi, čím dál palčivěji vnímám, jak
v důsledku technického rozmachu, všeobecné nadprodukce i touhy populace budovat nová sídla, ustupuje jeden z nejcennějších
darů přírody - les i jednotlivé stromy… Často nechápu, proč zdravý, velký strom, který už zažil mnoho zim, by měl zemřít jen proto,
aby na jeho místě mohli postavit neživý kus stěny či místo jeho živých kořenů mělo půdu brázdit potrubí inženýrských sítí. Když už
je to nutné, nechápu, proč lidem nezáleží na jejich náhradě, vysazení nového kusu stromu (minimálně jednoho), proč jim to musí
jako povinnost písemně uložit patřičný úřad, proč se tak neděje automaticky, z lidské cti k přírodě, s pokorou a díky.
Važme si lesů i jednotlivých stromů v našem okolí a podporujme jejich vysazování kdekoliv, kde je to v souladu s přírodou
a společným zájmem. Jsem ráda, že mohu aktivně podpořit výsadbu stromů v rámci projektu „Alej k lipám“, o které se v tomto čísle
něco dozvíte.
Přeji Vám krásné babí léto a barevný podzim.
Ing. arch. Zuzana Sýkorová __________________________________________________________________________
Foto: archív autora. Zdroje a zajímavé odkazy: http://www.enviweb.cz/87921

http://www.enviweb.cz/88368

A ještě pozvání na podzimní úklid v rámci akce

… Ukliďme Česko …
tentokrát jej vyhlašuji na 7.10.2017, týden před svozem velkoobjemového odpadu.
Těšit se na Vás budu tradičně od 9:00 u hasičské zbrojnice v Dobroslavicích.
Zuzana Sýkorová
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Dobro-vize
Sázení Aleje k lipám
V neděli 22. října v 14:00 hodin
proběhne sázení stromů v Aleji k lipám,
a to v poli za obcí Dobroslavice ve směru
k Jilešovicím. Zájemci o pomoc s výsadbou budou potřebovat rýč a kanystr s vodou. Vítáme i kbelík kompostu.
Spolek Dobro-vize, který akci
organizuje, nabízí i možnost adopce svého stromu. K adopci se můžete přihlásit
do 8. října 2017, a to na e-mail:
irka.stastna@gmail.com. Spolek vám připraví dřevěnou tabulku se jménem, kterou si k sazenici připevníte. Následně se
o svůj strom můžete starat. Jednorázový
příspěvek 200,- bude sloužit k udržení
péče o alej během následujících let.
Dvacet šest ovocných stromů
bude růst na pozemku ve vlastnictví
obce, které tímto děkujeme za vstřícnost
i podporu. Náš projekt Alej k lipám byl
v roce 2017 finančně podpořen Nadací
Via v programu Živá komunita, a to díky
štědré podpoře manželů Hany a Dalimila
Dvořákových, manželů Silke a Jaroslava
Horákových a dalších dárců.
A jakou práci už máme za sebou?
Nejprve byl pozemek vytyčen, následně
jsme jej zorali, zbavili kamenů a následoval výsev travního semene. Nádherně
kvetoucí luční květiny lákaly do budoucí
aleje včely, čmeláky i řadu motýlů během
celého léta. Všechnu práci děláme zdarma ve volném čase, protože považujeme
za důležité podílet se na péči o krajinu
v místě, kde žijeme. Budeme velice rádi,
pokud se zapojíte i vy.
		
Irena Šťastná

Kroužek malých turistů
Kroužek malých turistů v Dobroslavicích
v pátek 29. září 2017 zahájíme čtvrtou sezónu
•

pro děti ve věku 6-11 let, schůzky probíhají v pátky od 17.00 hodin, start je
vždy před kulturním domem

•

pobýváme co nejvíce v lese a poznáváme
okolí Dobroslavic, všechno, co objevíme
na výpravách, kreslíme do zápisníku, cvičíme, čteme si a sportujeme v přírodě

•

kroužek vedou dobrovolníci s pedagogickým vzděláním, kontakt pro zájemce
- 739 578 396, Irena Šťastná
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Sportovní dění

Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice

Loňskou sezónu jsme s 50 body a se skórem 69:37 vyhráli a postoupili ze III. třídy do královského
(okresního) přeboru. V této soutěži hrají jiní, noví soupeři, se kterými nás čekají nelehké zápasy.
Ale není nutné se moc ostýchat, neboť i tuto soutěž jsme v minulosti už 6 let hráli. Je zde sice
generační rozdíl, proto všem fotbalovým příznivcům toto rád připomenu. Náš fotbalový oddíl byl
založen 10.5.1988 a začínal hrát soutěžně nejnižší IV. třídu, kterou za 3 roky vyhrál a postoupil
do III. třídy. Tuto postupně rovněž naši hráči ovládli a za 5 let ji v sezóně 1995/1996 vyhráli a
poprvé postoupili do okresního přeboru. Na tehdejším úspěchu, kdy soutěž vyhráli s 52 body
a skórem 47:16, se podíleli hráči Miroslav Musial, František Marec, Miroslav Kremser, Patrik Dundr, Dušan
Knopp, Karel Krejčí, Pavel Jindra a další. Po krásných 6. sezónách v okresním přeboru sestoupili zpět do
III. třídy v roce 2002. Přeji i současnému týmu v naší 30. sezóně hodně sportovního štěstí v soutěži a ať v
okresním přeboru dlouho setrvá. První domácí zápas v přeboru s přehledem zvládli, taktéž i další domácí
zápas.
Rozpis utkání: podzim 2017/2018: A1A královský přebor muži
Termín
Z á p a s			
12.8. 17:00 Dobroslavice - Dolní Životice

Výsledek
6:2

19.8.

17:00 Stěbořice

5:0			

3		

8

26.8.

17:00 Dobroslavice - Březová		

1:0		

6

6

3.9.

16:30 Litultovice

9.9.
16:00
17.9. 16:00
23.9. 16:00
1.10. 15:30
7.10. 15:00
14.10. 15:00
21.10. 14:00
28.10. 14:00
4.11. 14:00

Dobroslavice
Budišov n/B.
Dobroslavice
Hněvošice
Hlavnice
Dobroslavice
Otice		
Dobroslavice
Vřesina

- Dobroslavice

body
3		

- Dobroslavice			

pořadí
2

		

- Slavia Opava
- Dobroslavice			
- Štítina
- Dobroslavice			
- Dobroslavice			
- Jakartovice
- Dobroslavice
- Kobeřice „B“
- Dobroslavice

Naši starší žáci poslední zápas v sezóně 2016/17 se sousedním Hájem ve Slezsku prohráli a
se 16 body a skórem 26:45 s pěti vyhranými zápasy a jednou remízou obsadili konečné 5. místo před
Bohuslavicemi (15), Štítinou (8) a Šilheřovicemi (3). Nejlepším střelcem mezi žáky byl kapitán Patrik
Vjačka. První příčku se 36 body obsadili žáci Oldřišova.
Rozpis utkání: podzim 2017/2018: E2A - Starší žáci 1+7 sk.A
Termín
		
Z á p a s					
31.8. 17:00 Háj ve Slezsku
- Dobroslavice
9.9.
10:00 Bolatice
- Dobroslavice
16.9. 14:00 Dobroslavice		
- Pustá Polom
23.9. 14:00 Bohuslavice		
- Dobroslavice
7.10. 15:00 Píšť			
- Dobroslavice
14.10. 13:00 Dobroslavice		
- Šilheřovice
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Ing. Holuša Jaromír

předseda sportovní komise

Kuželkářský
adelní besídka
Druhá Dodivoddíl
Zpráva kuželkářského oddílu
TJ SOKOL Dobroslavice
V soutěžním roce 2016/2017 jsme se umístili se 16 body na 10. příčce a sestoupili v soutěži ze Severomoravské divize do přeboru MS-kraje, kde nás čekají v sezóně 2017/2018 tito soupeři: Spartak Bílovec,
VOKD Poruba B, Sokol Sedlnice B, KK Minerva Opava B, TJ Opava C, KK Hranice, Sokol Bohumín C, Kuželky
Horní Benešov, VOKD Poruba A, TJ Odry B, Unie Hlubina B.

Rozpis utkání – podzimní část přeboru MS-kraje
Kolo termín

		

1. 16.09.2017
2. 23.09.2017
3. 30.09.2017
4. 14.10.2017
5. 21.10.2017
6. 28.10.2017
7. 04.11.2017
8. 11.11.2017
9. 18.11.2017
10. 25.11.2017

www.dobroslavice.cz

so
so
so
so
so
so
so
so
so
so

čas		
09:00
09:00
09:00
14:00
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00

utkání

TJ Sokol Dobroslavice - Spartak Bílovec
TJ VOKD Poruba B - TJ Sokol Dobroslavice
TJ Sokol Dobroslavice - TJ VOKD Poruba A
Kuželky Horní Benešov - TJ Sokol Dobroslavice
TJ Sokol Dobroslavice - TJ Unie Hlubina B
TJ Sokol Bohumín C - TJ Sokol Dobroslavice
TJ Sokol Dobroslavice - KK Hranice
TJ Sokol Sedlnice B - TJ Sokol Dobroslavice
TJ Sokol Dobroslavice - KK Minerva Opava B
TJ Odry B - TJ Sokol Dobroslavice

e

TROJBOJ hraběte WILCZKA
Druhý ročník trojboje 2017 byl ukončen 25.6.2017 disciplínou BĚH AFRICKOU BUŠÍ - na vzpomínku cest přírodovědce a geografa, hraběte H.N. Wilczka v létech 1868 a 1870 do Afriky. Dle věkových kategorií byly stanoveny délky
tratí 300, 700, 1000 m. Člunkový běh a skok z místa byl pro všechny závodníky
stejný. Třetí disciplínu trojboje hraběte Wilczka absolvovalo 17 dětí, z čehož
nejpočetnější zastoupení měla kategorie předškolních dětí. Nejlépe si vedli Adéla
Hudečková (30 b.), Tadeáš Mamula (27 b.), Markéta Nováková (30 b.), Eliana Exnerová (30 b.), Vítězslav Klapuch (30 b.) Děti pak z rukou místostarosty
převzaly diplomy, sladké medaile a věcné ceny. Rovněž si v tento krásný letní
den smlsly na sladkém vodním melounu. Po sečtení všech bodů z jednotlivých
disciplín trojboje (koulení, hod, běh) pak byli vyhodnoceni ve svých kategoriích
3 nejlepší, kteří od organizátorů obdrželi batohy a dřevěný stojan na pastelky s emblémem tohoto ročníku trojboje. Absolutní šampiony pak provozovatel
pizzerie obdaroval poukazem na výbornou pizzu. Celkem se tohoto 2. ročníku
Dobroslavického trojboje zúčastnilo 30 dětí, z nichž získala nejvíce bodů Adéla
Hudečková (82 bodů) před Vítězslavem Klapuchem (80 bodů) z 90 možných.
Závěrem chci poděkovat všem pořadatelům a účastníkům sportovních
soutěží. Poděkování patří Václavovi Klapetkovi za zhotovení originálních cen a
také všem sponzorům, bez nichž bychom nemohli všechny malé sportovce tak
bohatě odměnit.
Poděkování patří taktéž provozovateli Pizzerie, který nám svou vstřícnosti usnadnil mnohé organizační starosti a rovněž věnoval všem „absolutním
vítězům“ specifickou cenu, dárkový poukaz na pizzu.
Ing. Holuša Jaromír
			
předseda sportovní komise
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Kulturní a společenské dění
Divadlo v parku 2017
Pátý ročník Divadla v parku proběhl netradičně. Poprvé tento rok jsme byli nuceni uchýlit se kvůli nepřízni
počasí do kulturního domu. Ačkoli se název akce tentokrát nenaplnil, přesto to byl velmi povedený ročník. Představil
se rekordní počet jedenácti divadelních souborů a doplnily je čtyři hudební uskupení.
Představení pro děti
Pro děti hrálo osm souborů. Zahajovalo Rodinné centrum Kaštánek s hudebním představením Z lesa až do
Afriky, kde účinkovali ti úplně nejmenší herci v doprovodu maminek. Ani letos nechyběla dvojice myška Klárka a
veverka Terka. Dramatický kroužek Dobroslavice představil dvě pohádky – O neposlušných kůzlátkách a autorskou
pohádku Ema hledá Vánoce. Z nedaleké Štítiny přijely soubory dva – dětský divadelní soubor při ZŠ Štítina a
loutkové dovadlo při ZŠ Štítina. Po loutkovém představení pak byla příležitost si nádherné dřevěné loutky autora
představení, který je zároveň vedoucím obou souborů, Lukáše Vlčka, prohlédnout a vyzkoušet. Divadelní soubor
při ZŠ a MŠ Ukrajinská z Ostravy-Poruby, stejně jako soubor Lodyha z Brušperka představil svá pojetí pohádky o
Mrazíkovi. Tradičnější verzi předvedly děti s různou mírou autismu i fyzického handicapu ze ZŠ a MŠ Ukrajinská.
Lodyha prezentovala anglickou verzi v modernějším hávu. Dětský blok uzavřelo Dodivadlo s komorní a loutkovou
pohádkou O Koblížkovi.
Představení pro dospělé
Pro dospělé hrálo improvizační divadlo All imp, které loni sklidilo velké ovace. Došlo i na autorské divadlo poezie
v podání dua ChoséMína, vítězů severomoravské přehlídky experimentálního divadla. Divadlo Grunt z nedalekého
Smolkova pak celý blok skvěle uzavřelo groteskní aktovkou Zával z hornického prostředí.
Hudební vystoupení
Na jevišti kulturního domu zazněla opět i letos hudba. O ni se postaral My projekt, hudební uskupení zvukaře
Šimona Greška. Třešničkou na dortu bylo následující vystoupení ostravské písničkářky Kristýny Lištiakové a její
kapely, a dua Pokustone z Hukvald, hrajícího skvělou muziku v netradičním nástrojovém obsazení klavír a trubka.
Diváci
Diváků letos bylo o něco méně. Přesto, že v okolí kulturního domu i uvnitř byla tradiční nabídka občerstvení
(skvělé steaky a grilované klobásy, dobroty babičky Růženky i paní Karly Čašové, nově popcorn, cukrová vata a
dobrá káva od Mental café), deštivé počasí příliš nedovolovalo pobývat venku.
Divadelně hudební maraton začínal ráno v 9:30 a končil téměř o půlnoci, a když do konce vydržela jen
hrstka, odezva byla vřelá a srdečná.
Poděkování
I letošní ročník pořádalo Dodivadlo spolu s místním spolkem Dobro-vize a Dobroženami za finanční podpory
obce Dobroslavice.
Pomocnou rukou však přispěla spousta dobrovolníků a my doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli poděkování si zaslouží: SDH Dobroslavice, fotbalový oddíl Dobroslavice, zámecká restaurace Dobroslavice, obec
Děhylov, Šimon Greško a Martin Greško, Čeněk Stoniš, Martin Závacký, Jakub Konštacký, Zora Šabacká, Martina
Pjontková, Mental Café, Růžena Moricová, Karla Čašová, Oldřich Flachs.
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Milan Šťastný

Dobroslavické kosení 2017
Kulturní komise již tradičně připravila na poslední srpnovou sobotu již
7. ročník Dobroslavického kosení ve slovenském stylu v parku před kuželnou. Návštěvnost byla pěkná, radost nám udělala
účast kosníků ze Slovenska a staří přátelé
z Havlovic nad Úpou. Navštívil nás sám Jánošík, který vše dozoroval a velmi vzácná
návštěva prezentující Francii. Přátelé z Havlovic k nám přijeli již v pátek a změřili své
síly s našimi borci v hokeji na ledové ploše
Sareza Ostrava-Poruba. Za podpory fanynek jak z Dobroslavic, tak Havlovic, utkání
skončilo nerozhodně 7:7.
Soutěžní disciplíny byly sečení trávy vlastní kosou o rozměru 9,6 x 2 m na
čas, kosení se srpem a kladivem – nasekat za minutu co nejvíce trávy a štafetové
kosení. Štafeta byla tříčlenná a při kosení
musela konzumovat pivo, vypít štamprli a
sníst rohlík s kozím mlékem. Celá soutěž
probíhala v dobré náladě a humoru. Dobroslavické kosení zpestřila také cimbálová
muzika Háj z Háje ve Slezsku. A to nejradostnější pro nás dobroslavické je, že náš
Petr Žák se zasloužil o to, že hlavní cena
v kategorii mužů „putovní pohár“ zůstává
v obci, a to již po páté.
Byl to krásný sedmý ročník, počasí nám přálo a já bych chtěla poděkovat
všem ochotným lidem, kteří přidali ruku
k dílu a společně pomohli tuto akci uspořádat, především hlavním aktérům Kamile
Teslíkové a Jaroslavu Ožanovi, porotcům,
dobrovolným hasičům, zaměstnancům
obce, členům Dodivadla, Dobroženám a
členům kulturní komise.
		
Bianka Klapuchová
předsedkyně kulturní komise

www.dobroslavice.cz

DOBROSLAVICKÉ KOSENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

7. ROČNÍK

JMÉNO ŽENCE + ST. Č.

KATEGORIE

ČAS

JAN SCHLOSSAREK (1)
JIŘÍ KOPECKÝ (3)
JAKUB POSPÍCHAL (6)
JAROSLAV OŽANA (7)
JAROSLAV KÁBRT (8)
MILAN MENŠÍK (9)
JAN MICHALISKO (10)
MAREK HEDVIGY (11)
PETR MÍL (12)
FRANTIŠEK KRUL (13)
ANDREA BÉREŠOVÁ(14)
MIROSLAV HRDINA (16)
PETR ŽÁK (17)		
DAVID SMAHEL (18)
TOMÁŠ ŠTEVČEK (19)
JIŘÍ DEDEK (20)
JIŘÍ HRBÁČ (21)
ONDŘEJ DOVALA (22)
RADEK EXNER (23)

B
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
B			
C			
B			
A			
A			
A			
A			
A			
A			
A			

8:26:50
3:20:53
4:19:00
4:15:15
1:36:87
2:80:00
2:39:18
1:15:75
2:27:53
2:52:58
2:21:16				
4:42:69
0:50:87

26. SRPEN 2017
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

1:32:72
1:03:71
1:04:44
1:11:10
2:01:69

3
11
14
10
7
12
13
6
8
1
1
2
1
15
5
4
2
3
9

KATEGORIE: A (MUŽI 15-59 LET), B (MUŽI 60 A VÍCE LET), C (ŽENY)
ŠTAFETA
JMÉNA ČLENŮ ŠTAFETY

SEČENÍ SRPEM
ČAS(MIN.) POŘADÍ

JIŘÍ HRBÁČ (DOBROSLAVICE)
PETR ŽÁK (DOBROSLAVICE)
DAVID SMAHEL (DOBROSLAVICE)

1:34:66

1

MILAN MENŠÍK (HAVLOVICE)
LADISLAV MÍL (HAVLOVICE)
DAVID SMAHEL (DOBROSLAVICE)

1:39:83

2

MAREK HEDVIGY (SLOVENSKO)
ANDREA BÉREŠOVÁ (SLOVENSKO)
JAROSLAV OŽANA (DOBROSLAVICE)

2:10:18

3

JAROSLAV KÁBRT (HAVLOVICE)
JIŘÍ KOPECKÝ (HAVLOVICE)
PETR MÍL (HAVLOVICE)			

2:25:30

4

Obrazem - využití opraveného volejbalového hřiště hřiště

www.dobroslavice.cz

JMÉNO KOSÁČE
1.
ELEN HRBÁČOVÁ
2.
JAROSLAV OŽANA
3.
PETR MÍL
4.
MAREK HEDVIGY
5.
ANDREA BÉREŠOVÁ
6.
JIŘÍ KOPECKÝ
7.
LENKA MENŠÍKOVÁ
8.
ZUZANA KOPECKÁ
9.
MILAN MENŠÍK
10.
VLADIMÍR MÍL
11.
MIROSLAV HRDINA
12.
TOMÁŠ ŠTEVČEK
13.
FRANTIŠEK KRUL
			

MNOŽSTVÍ TRÁVY

POŘADÍ

3,25 KG
2,35 KG
2,20 KG
4,10 KG
2,00 KG
2,80 KG
2,60 KG
1,05 KG
2,40 KG
1,70 KG
2,65 KG
2,25 KG
3,00 KG

2
8
10
1
11
4
6
13
7
12
5
9
3

Okénko paní Věry Práškové
Něcham se vyšetřič

Byla sem u doktora a poščesčilo se mi bo sem
byla hnedkaj hotova. Tuž něbudu tu dvě hodiny čekač
eš pojedě autobus a zavolam se pro odvoz. Hledam po
taši telefon ale namisto mobila sem vytahla ovladač na
televizu. To sem esče tak jakši omluvila že se to v tym
fofru može stač každemu. Jak sem ale vyžadovala duchod
na Globus kartu a němohla sem pochopič čemu mi ho
pošťačka něchce dač, to už sem uvažovala že nebudu eš
tak normana. A bylo ešče horši, obid sem ohřívala namisto v mikrovlnce v lednici a furt sem čekala kdy už to
na mě začně pipač. Zkušala sem urobič domacu zmrzlinu,
ani něvim jaka byla bo sem ju namisto do mražaku rubla
do truby. Korunu sem temu nasadila jak sem vařila kobzolačku. Nakrala sem kobzole, zeleninu a buchla sem tam
ešče zbytek hřibu. Počkam eš to zavaři že se skočim vysypač misku s bordelem do kontejnera bo už je plna tuž eš
mi tu něsmrdi. Vezmu misku, ale ta je prazda. Že by sem
ju vysypala a něvim o tym? Ale ni dyč sem do ni okravala
kobzole a zeleninu. Tuž zdvihnu přikryvku z hrnca a chčel
mě trefič šlak. Všecko to smeči se vařilo v polevce. Plavaly v ni aj skury z pomeranča. Tuž sem to všecko vylela
a začala nanovo, ale už to bylo bez hřibu bo ty už sem
něměla. Včilej tak uvažuju eli by sem se neměla něchač
vyšetřič, enem tak pro istotu, bo jeden nikda něvi.

Obec Dobroslavice vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže Dobroslavické oko
Termín konání: celoročně
Účast: přihlásit se mohou všichni, kdo mají v Dobroslavicích trvalé bydliště, případně se v obci narodili či určitou dobu bydleli.
Soutěžícím musí být v den uzávěrky minimálně 10 let. Horní věková hranice není stanovena.
Žánr: na téma „Naše obec. Mělo by být patrno, že záběry byly pořízeny na území katastru obce Dobroslavice.
Uzávěrka: 15. listopadu 2018 – do tohoto data musí být fotografie odevzdány na OÚ v Dobroslavicích v obálce s plným jménem
autora a kontaktem (email, tel.).
Vyhlášení výsledků soutěže: proběhne v prosinci 2018 na „Vánoční výstavě“, kde budou rovněž vystaveny fotografie.
Hodnocení: každý soutěžící předloží maximálně pět fotografií s popisky. Tři nejlepší budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů.
Ceny:
1.

cena (jedna fotografie) 1 500,- Kč

2.

cena (jedna fotografie) 1 000,- Kč

3.

cena (jedna fotografie)    500,- Kč

Různé: přihlášené fotografie budou v klasickém (papírovém) provedení o rozměrech min. 15 x 21 cm. Každá soutěžní fotografie
musí být na zadní straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a jeho plnou adresou. Každá fotografie nebo
soubor fotografií musí být předán i na digitálním nosiči (CD, flash disk) ve formátu TIFF, JPEG, v kvalitě min. 2000 x 3000 pixelů. První tři oceněné fotografie poskytnou autoři obecnímu úřadu bezplatně a souhlasí, aby se tyto staly majetkem OÚ a sloužily
(spolu se jménem autora) výhradně k propagaci obce – webové stránky, kronika, vývěska, kalendář apod. Vítěznou fotografii nechá obecní úřad na své náklady zvětšit, zarámovat a se jménem autora ji vystaví na důstojném místě.
Ostatní fotografie ucházející se o ocenění zůstávají majetkem autorů, kteří je bezplatně poskytnou pro bezprostředně navazující
výstavu Dobroslavice ve fotografii a rovněž k propagaci obce.

www.dobroslavice.cz

Papírový svět
Papír jako jeden z nejpoužívanějších materiálů
nás provází celý život. Při narození obdržíme rodný
list, ve škole dostaneme vysvědčení, a to vše psané na
papíře…
Proto jsme se rozhodli letošním vánočním
setkáním vzdát poctu tomuto materiálu, který hlavně
v období Vánoc ukrývá to největší tajemství nejen pro
děti, ale také pro dospělé.

Rádi bychom Vás poprosili, zda byste se
společně s námi zapojili do přípravy výzdoby sálu.

Srpen
MUDr. Prokopová Zdeňka

S použitím papíru se dají vytvořit různé
adventní věnce, různá aranžmá, ozdoby na vánoční
stromky, krabičky, zvířátka a skládanky - zkrátka
ORIGAMI. Fantazii se meze nekladou!

Září
Košařová Vlasta
Svačina Josef
Janošíková Anna

Budeme velmi rádi, když se do tvoření zapojíte
i se svými dětmi, abychom se vzájemně potěšili s
něčím novým a pokračovali tak v tradici, která v obci
vznikla před 15ti lety.
O výrobu tradičních i netradičních adventních
věnců nepřijdete. Tvoření adventních věnců a
papírových výzdob se uskuteční v so 25.11. odpoledne
a v ne 26.11. dopoledne.

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
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
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 prosinci
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 30. 11. 2017
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří oslavili
své narozeniny.
Červenec
Šimečková Marie
Kurovský Stanislav
Kusyn Antonín
Mlýnková Amalie
Hrbáčová Alena

„Co se v tom modrém balíčku skrývá, ta
velká papírová krabice je určitě pro mě, ten balíček s
hvězdičkami jsem zabalila pro tatínka.“

Informace pro občany

Blahopřání

Recept babičky Růženky
Ovesný koláč
2 hrnky mletých ovesných vloček
3ks rozmačkaný banán (čím zralejší tím
lepší)
2 lžíce medu
1/2 hrnku oleje (stačí i méně)
1/2 hrnku mléka
1 prášek do pečiva
hrst rozinek, ořechy, semínka
Vše zamícháme a dáme do středně velké
formy,kterou jsme vymazali a vysypali a vložíme
do vyhřaté trouby na 150°C. Pečeme cca 3545min.
Můžeme ozdobit čokoládovou polevou a
máme skvělý moučník.
Slovo závěrem
Dnešní slovo závěrem je spíše velká prosba: příspěvky
do občasníku zasílejte výhradně na adresu občasníku: obcasnik@
dobroslavice.cz. Důvodů je několik. Příspěvky jsou často zasílány
na naše sokromé adresy a stává se, že máme různé příspěvky na
několika úložistích. Dochází pak ke složitému vzájemnému přeposílání mezi námi, kteří občasník tvoří. Jednak to komplikuje práci, ale
především může dojít ke ztrátám nebo opomenutí článků.
Moc děkujeme a přejeme krásný podzim. Vaše redakce.

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

