DOBROSLAVICKÝ OBČASNÍK
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
nastávají jarní měsíce a naše obec dostala
dvě pozitivní zprávy ohledně výsledků podaných žádostí o dotaci. I přes enormní zájem o dotaci zaměřenou na předcházení vzniku odpadů byl dobroslavický projekt na pořízení kompostérů a štěpkovače
podpořen. Jen pro srovnání nebyla podpořena skoro polovina žadatelů (ze 490 projektů bude financováno 244, náš projekt byl vyhodnocen jako pátý
z celkového pořadí). Prakticky to znamená, že nyní
bude probíhat výběrové řízení na dodavatele kompostérů a v letních měsících budou kompostéry rozdávány zdarma občanům.
Začátkem února nám Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR sdělilo, že v souladu se zněním Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2018 byla doporučena žádost obce Dobroslavice o
dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení k podpoře
ze státního rozpočtu ve výši 748 373 Kč. V současné době se chystá výběrové řízení a předpokládaná
realizace výměny veřejného osvětlení bude probíhat
v letních měsících.
Další pokrok nastal v přípravě rekonstrukce
a dostavbě kanalizační sítě a výstavbě mechanickobiologické čistírny odpadních vod. Dále se v Občasníku dočtete podrobněji o záměru a postupu SmVaku
jako majitele kanalizace v Dobroslavicích. Předpokládané náklady na stavbu dosahují zhruba 90 miliónů
korun a budou hrazeny v plné výši ze zdrojů SmVaKu. Je vyhlášeno výběrové řízení pro výběr realizátora akce. Před zahájením stavebních prací, které
jsou předběžně plánovány na červenec 2018, bude
svolána veřejná schůze pro občany Dobroslavic, kde
realizační stavební firma ve spolupráci s SmVaKem
bude předávat konkrétní informace o postupu této
stavby. (pozn. SmVaK – Severomoravské vodovody a
kanalizace)
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A co připravujeme na další období? V letošním roce se bude zpracovávat projektová dokumentace na multifunkční hřiště v areálu ZŠ v Dobroslavicích a projektová dokumentace na opravu hasičské
zbrojnice (modernizace elektroinstalace, výměna
oken a zateplení budovy).
Rada obce odsouhlasila zkušební provoz
nové služby pro občany s názvem Mobilní rozhlas. Na
dalších stránkách tohoto Občasníku najdete anketu a
popis s postupem, jak se přihlásit k službě Mobilního rozhlasu. A co si pod tímto pojmem představit?
Bude to služba pro občany zdarma, kdy se pro zájemce budou rozesílat zprávy o dění v obci e-mailem
nebo sms zprávou. Pokud budete chtít podrobnější
informace, kontaktujte obecní úřad.
Přeji Vám všem příjemné prožití jarních dní.
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Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Dobroslavicích
Stávající systém odkanalizování Dobroslavic je řešen jednotnou kanalizační sítí, která byla vybudována před šedesáti, nebo dokonce více lety. Ta odvádí vodu ze zhruba 70 % nemovitostí v obci
do čtyř kanalizačních výustí bez jakéhokoliv následného čištění. Odpadní voda je předčišťována pouze v septicích jednotlivých nemovitostí. Tento způsob likvidace nečištěných odpadních vod není dle
současné legislativy nadále možný, protože platnost daného povolení vyprší na konci roku 2020.
Z tohoto důvodu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zajistily zpracování projektové dokumentace řešící odkanalizování Dobroslavic včetně výstavby nové mechanicko-biologické
čistírny odpadních vod s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. Odvádění odpadních vod z jednotlivých částí obce bude řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. Odtud
budou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny odpadních vod.
Navržené technické řešení se snaží v maximální možné míře využít stávající jednotné kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení majitelů jednotlivých přilehlých nemovitostí stavební
činností. V několika částech obce je kanalizace značně poškozena, z tohoto důvodu není možné se
pro zajištění její funkčnosti jako celku vyhnout stavebním zásahům, kdy budou rekonstruovány její poškozené úseky. Současná jednotná kanalizace bude doplněna o nové úseky. Její revizní šachty jsou
navíc zastaralého typu a v technicky nevyhovujícím stavu. Budou proto nahrazeny novými. V části
ulic Přerovská, U břízek a Na Výsluní bude vybudována nová splašková kanalizace. Aby bylo možné
zajistit vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám odvádění odpadních vod z celé obce do nové
čistírny odpadních vod, budou během stavby vybudovány dvě kanalizační čerpací stanice.
V současnosti odtékají všechny odpadní vody přes septiky do jednotné kanalizace a dále přes
výusti do místních vodotečí. Po dokončení stavby budou kompletně odváděny do nové mechanickobiologické čistírny odpadních vod. Ta bude umístěna v jihozápadní části katastru obce. V místech napojení stávající kanalizace na výustní objekty budou vybudovány tři odlehčovací komory. Ty budou za
deštivých průtoků odvádět naředěné odpadní vody do stávajících výustí tak, aby nedocházelo k zahlcování kanalizace.
Systém odkanalizování a čištění bude začleněn do stávajícího dispečerského systému SmVaK
Ostrava.
Stavba přestavuje komplexní odkanalizování obce s využitím stávající kanalizační sítě, spočívající v její rekonstrukci, dostavbě splaškové a jednotné kanalizace s odlehčovacími komorami v délce
zhruba 1 968 metrů, včetně vybudování dvou kanalizačních čerpacích stanic s výtlačnými řady v délce
zhruba 532 metrů, a výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 800
ekvivalentních obyvatel. Doba stavby je plánována na zhruba 2 roky – od poloviny roku 2018 do poloviny roku 2020.
SmVaK Ostrava budou stavbu financovat v plné výši z vlastních finančních prostředků. Předpokládané náklady dosahují zhruba 90 milionů korun. Společnost je přesvědčena, že realizace projektu
bude mít pozitivní dopad na danou lokalitu jak z estetického, tak environmentálního hlediska.
Bližší informace k dané problematice je připraven sdělit Ing. Zdeněk Biel ze společnosti Aqualia
infraestructuras inženýring, která zajišťuje pro SmVaK Ostrava inženýrskou činnost a realizaci stavby,
na telefonním čísle 595 694 336.

www.dobroslavice.cz

lavice

Komise životního prostředí

Jaro a my

Jaro, po zimě vítané roční období, jaro, nový život, jaro, tak trochu podprahová potřeba uklízet (ať už uvnitř
sebe sama, nebo kolem sebe). Na jaře většinou uklízíme rádi, a tak nějak automaticky. Zkusme k tomu nadšení ještě
přidat trochu té snahy uklízené správně vytřídit, vyhodit. Věděli jste, že jsme ve třídění odpadu jako národ docela machři? Jsme na neuvěřitelném druhém místě v rámci EU coby nejlepší „třídiči“. V recyklaci plastů Čechům patří bronzová
příčka a v recyklaci papíru páté místo. Třídí 72 % občanů. To je skvělé. Co bychom mohli ale ještě zdokonalit, je využití
biologického odpadu z našich domácností a obecně hospodaření s bio odpadem. Tak málo lidí mimo městská sídliště
využívá kompost. Vždyť i tráva ze sekání pozemků se dá kompostovat, nebo využít jako materiál pro mulčování. S nálepkou „doporučuji vyzkoušet“ je pěstování brambor na slámě či sečené trávě. Docela slušné výnosy, a celkem bez práce. A můžete je vysadit prakticky kamkoliv, kde vyjde místo.

Mulč je v podstatě jakýkoliv pokryv povrchu půdy organickým materiálem. Může to být sláma, posekaná tráva, listí, kůra, rostlinný odpad, nebo z těch méně přirozených (ale vhodných materiálů) to jsou nepotištěné kartónové
krabice a koberce z přírodních materiálů. Plastové folie, netkaná textilie a syntetické koberce se samy časem nerozloží,
proto jsou nevhodné. Navíc už při samotné výrobě škodí životnímu prostředí.
Od roku 2019 mají platit nové „odpadové zákony“, které ministerstvo životního prostředí zatím kvůli připomínkám stáhlo z legislativního procesu. Vzejdou-li v platnost, zvýší se například poplatky za uložení odpadu na skládky, od
roku 2024 prý města a obce nebudou moci ukládat směsný komunální odpad do země. Tak nám všem přeji, abychom
toho odpadu, nejen kvůli poplatkům, produkovali co nejméně.
Pozvání na zajímavé akce:
• Další ročník Hodiny země je tu, tentokrát s podtitulem Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my. Celosvětově je stanoven termín na 24. března 2018 od 20.30 do 21.30. O původu a smyslu akce jsem psala v
Občasníku č.1/2016. Je to hodina, kdy obce, firmy, instituce i jednotlivci v rámci v jedinečného happeningu na
určenou hodinu zhasnou světla osvětlující významné památky, štíty firem, hotely nebo vlastní domy. Ale vlastně … podstatou je uvědomit si, že jakýkoliv z rozmaru prosvícený Watt energie škodí našemu životnímu prostředí. Lidé v domácnostech si v danou hodinu prostě nesvítí, nebo svítí svíčkami, ohněm v krbu apod. O tom,
co zhasne i v našem okolí se dozvíte na odkazu: http://www.veronica.cz/hodinazeme/co-zhasne/
•

Další úklid Dobroslavic v rámci akce Ukliďme Česko.. aneb Čisté Dobroslavice 2018
Navazujeme na úspěšné úklidy v minulých sezónách. Pojďme znovu do akce !!! Jarní úklid je tentokrát naplánován na sobotu 7. dubna 2018. Přidejte se zase k nám! Sraz v 9:00 u hasičské zbrojnice. Pojďme společně
uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Odkaz na akci, kde se jako dobrovolník můžete přihlásit:
http://www.uklidmecesko.cz/event/16878/ Nebo prostě přijďte v den „D“ a přidejte ruku k dílu. Drobné občerstvení zajištěno. Děkuji, že stále pomáháte.

•

A třetí pozvání není na akci, ale prosba o úsporu trošky vašeho času a přečtení zajímavé publikace / článku Když
klima není prima. Zkuste si jen tak toto slovní spojení vygooglovat nebo hledejte přímo na: http://www.zmenaklimatu.cz/images/infolist_prima_klima_www_final.pdf

Krásné jaro Vám přeji.						

Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Zdroje a zajímavé odkazy: enviWeb.cz, ekozahrady.cz, ekokom.cz
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Dobro-vize
Sp

Místní Spolek Dobro-vize je řádně registrován od března 2015 a je to dobrovolná, nezisková organizace snažící
se již 3 roky o trvalé zlepšování životních podmínek občanů Dobroslavic, především o rozvoj, oživení, estetizaci a propagaci obce. Předsedou spolku je Rostislav Moric, místopředsedou Milan Šťastný. Spolek Dobro-vize má svou radu, jež
je volena členskou schůzí na období 1 roku, letos má 7 členů.
Pod Spolek Dobro-vize patří rovněž Kroužek malých turistů a Dramatický kroužek pro děti. Kroužek malých
turistů existuje 4. sezónu, nyní pod vedením Ireny a Milana Šťastných. V pátky zde dochází 18 dětí, z toho 3 dojíždí z Děhylova. Dramatický kroužek pro děti vede Milan Šťastný spolu s Robertem Tománkem. Účastníků pondělních zkoušek
v kulturním domě je 22, z toho 6 přespolních. Autorská divadelní představením těchto dětí lze zhlédnout pravidelně
v rámci červnového Divadla v parku. Kapacity obou kroužků jsou nyní naplněny na maximum.

Spolek Dobro-vize v minulosti převzal pod svou správu také péči a údržbu Naučné procházky z Dobroslavic
do Děhylova. Ta vznikla z iniciativy Vaška Klapetka a dalších dobrovolníků, mezi jiným Karla Struhaly, Jana Sýkory, Ireny
Šťastné, Zuzany Sýkorové, Martina Třečáka, Věry Bittnerové, Jaroslava Řezníka, Olgy Sopčákové. Finančně se na jejím
vzniku podílela jak obec Dobroslavice, tak jednotliví dárci z řad občanů. Procházka má délku 2 km a je zde 9 informačních panelů, 4 lavičky a řada dalších věcí jako jsou krmítka, pítka, ptačí budky, hmyzí dům, exponáty hornin, aj. Každoročně je zde zapotřebí pravidelně vyžínat trávu, nahrazovat uhynulé sazenice stromů v aleji a zalévat tyto stromky,
sbírat odpadky a opravovat či doplňovat celý inventář.
		
Spolek Dobro-vize zpracoval v roce 2016 víceletý projektový záměr Oživení zámeckého parku v Dobroslavicích. V jeho rámci inicioval, a to po jednáních s Národním památkovým ústavem, vznik 2 solitérních dřevěných
prvků v centrální části parku. Realizátorem byl sochař Antonín Gavlas z Ostravy-Plesné spolu se svým synem, investorem byla obec Dobroslavice. Zdařilejším artefaktem se stala socha Dobrosaura.
Součástí téhož konceptu byl také vznik veřejně přístupných herních prvků pro děti u restaurace Kuželna
v roce 2016. Autorem kompletní projektové dokumentace je členka spolku, Zuzana Sýkorová. Již v červnu 2015 jsme
při akci Divadlo v parku zapojili místní děti, které na workshopu vybíraly takové herní prvky, které by se jim v budoucím
hřišti nejvíce líbily. Investorem byla i v tomto případě obec Dobroslavice. Jsme velice rádi za podporu naší myšlenky i
její kompletní a rychlou realizaci.
V loňském roce byla nejnáročnějším počinem výsadba Aleje k lipám, a to za obcí ve směru na Jilešovice. Jde
o akci, jež měla za cíl stmelit starousedlíky s novousedlíky i různé generační skupiny, základní a mateřskou školu, jednotlivce i rodiny, což se úspěšně podařilo. Výsadba kultivující krajinu na pozemku obce byla podpořena grantem pražské
Nadace Via v pilotním programu Živá komunita. Péče o toto místo bude samozřejmě pokračovat i v následujících letech,
a to pod vedením Ireny Šťastné a Jana Sýkory. Velice nás těší pozitivní ohlas mnoha občanů i podpora jednotlivých
sponzorů, kteří nám zde pomohli vybudovat například lavičky.
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Závěr loňského roku zpestřilo ještě rozsvícení vánočního stromu. Za spolek je garantem akce Robert Tománek. Těmi z nás, kteří při organizaci výrazně pomohli, byli Irena Juřičková, Patricie Juřičková, Monika Moricová, Růžena
Moricová, Rostislav Moric a Milan Šťastný. Děkujeme rovněž přizvané Janě Jenčové za zpěv koled. I tuto naši myšlenku
podpořila obec Dobroslavice, abychom mohli vše uskutečnit na novém a reprezentativním místě.
Pro rok 2018 připravujeme například Motýlí louku v centrální části parku. Jde o výsev vybraných květin, které
lákají motýly a další hmyz. Autorem nápadu je Vašek Klapetek. Věříme, že se i tato idea Spolku Dobro-vize setká s kladným ohlasem občanů Dobroslavic.
Stejně jako v minulých letech budeme zastřešovat i letos již 6. ročník open-air akce Divadlo v parku, jehož režisérem je Milan Šťastný. Festival proběhne v sobotu 16. června 2018.
Spolupodílíme se také na celorepublikové akci Ukliďme Česko, a to jak na jarním, tak na podzimním úklidu.
Akci tradičně zastřešuje Zuzana Sýkorová, realizace probíhá ve spolupráci s obcí i dobrovolnými hasiči.
Jsou-li mezi vámi lidé, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a chcete-li nám v našem úsilí pomoci,
budeme rádi. Kontaktovat nás můžete na e-mail dobrovize@gmail.com.
Další informace jsou k dispozici na www.dobrovize.cz.
Irena Šťastná

Kulturní a společenské dění
Co bude

Dodivadlo
Druhá Dodivadelní

besídka

Nový rok sice začal, ale aktuální sezóna
2017/2018 stále pokračuje, stejně nabitá, jako ta
minulá. Možná ještě víc.
Co bylo
Do konce října probíhaly stavební úpravy v
kulturním domě a Dodivadlo tak mělo alespoň dost
času věnovat se přípravě Dodivadelní besídky 2017 a
čteným zkouškám nové hry.
Odehráli jsme také dvě představení pohádky
Pavlík je nemocný v Závadě a Krásném Poli.
Dodivadelní besídka 2017 byla už tradičním
rozloučením se se starým rokem. Opět byla nabita
gagy, scénkami, skeči, aktovkami, monology a dialogy a
písničkami.
S aktovkou Zloděj, která měla na Dodivadelní
besídce 2017 premiéru, a ve které se čerstvě objevila
Petra Slaninová, jež rozšířila řady Dodivadla, jsme
se za týden objevili na akci Divadelní nadílka. Tu
v prostorách DDM Korunka v Mariánských Horách
pořádala severomoravská buňka SČDO – Svazu českých
divadelních ochotníků.
Je tu téměř konec března a my máme
v této chvíli za sebou vystoupení pro coworkingové
centrum LoveCoWork v Opavě, ve Slezském Gruntě a
ostravském klubu Atlantik, kde jsme sehráli výběr ze
všech Dodivadelních besídek a Bio pohádku pro RC
Kaštánek v Ostravě.
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Čeká nás toho docela hodně. Mnohá
představení už mají svá data, a ty zde uvádíme. Jiná
jsou ještě ve výhledu.
výběr

28. března – bar Šambala, Ostrava, Dodivadelní

28. duben – účast na otevírání turistické
sezóny Hlučínska
29. duben – Dolní Benešov, Dámský krejčí
19. květen – PREMIÉRA hry Perfect days
16. června - DIVADLO V PARKU 2018
22. červen – divadelní přehlídka Bohumín
Jak jste si všimli, na 19. května plánujeme
premiéru nové hry, kterou právě v této chvíli zkoušíme.
Určitě se těšte, bude to stát za to.
Z dalších akcí, které máme zatím ve výhledu,
jsou Otevírání turistické sezóny, Muzejní noc, soutěžní
přehlídka Dospělí dětem, soutěžní přehlídka dialogů a
monologů a aktovek.
					
Milan Šťastný

www.

Sportovní dění
Dobroslavický běh o Vánočního kapra
Po originální upoutávce paní starostky v Českém
rozhlase Ostrava proběhl v sobotu před 3. (stříbrnou)
adventní neděli již IV. ročník běžeckého závodu
„Dobroslavický běh o vánočního kapra“, jenž je specifický
hlavní cenou, kterou představují živí kapři. Ovšem i další
ceny jsou přizpůsobeny předvánočnímu období (vánočka,
ovoce). Nakonec si každý závodník odnesl na památku
svého vánočního kapříka, i když pouze perníkového.
Počasí nám tentokrát přálo a díky našemu
krásnému zámeckému parku probíhal závod v pěkném
prostředí na jeho chodníčcích. Závodníci byli rozděleni do
čtyř věkových kategorií (do 7- 10 - 15 – 99 let) a dle toho
byly stanoveny i délky tratí, Nejlépe si vedli a zvítězili tito
závodníci: Tadeáš Mamula, Sára Konštacká, Robin Vjačka,
Amálie Stonišová, Maxim Teslík, Patrik Pastor a Petra
Pastorová. Pro všechny umístěné čekaly nejen medaile
a památeční diplomy, ale i zajímavé ceny, obzvlášť pak
živý šupináč. Pro všechny přítomné sportovní zájemce i
rodinné příslušníky byly k dispozici rovněž rybí či zelná
polévka, vánoční závin, grog a jiné dobroty. Závodu se
zúčastnilo 21 běžců, z toho 5 nejmenších a 9 dospělých, kdy
maxim. věkový rozdíl činil 68 let. Poděkování patří všem
sponzorům a pomocníkům, kteří se na této akci podíleli.

www.
Foto k článku kuželkářského oddílu

www.dobroslavice.cz

Pozoruhodné a rovněž všeobecným přínosem je,
že roste počet vodních ploch a na opavsku jich za 20 let
přibylo o 128 ha, takže jich je již 1 888 ha a v našem kraji
11 613 ha, v nichž žijí nejen kapři, o které jsme závodili,
ale i amuři, jeseteři, tolstolobici, candáti, štiky, sumci, líni,
karasi či pstruzi. V ČR dle Českého úřadu katastrálního a
zeměměřičského pak vzrostl počet vodních ploch o 6500
ha na 165 876 ha (v 16. století za dob Jakuba Krčína však
bylo 180 000 ha vodních ploch). Budování vodních ploch
napomáhá zadržovat vodu v krajině a zabraňuje tak suchu,
které je rok od roku větší hrozbou. (Poštovní rybník,
nacházející se na našem katastru (u nádraží Děhylov), který
provozuje Rybářství Hodonín, s.r.o. se střediskem v Dolním
Benešově, slouží jako násadový rybník k chovu násad kapra).
Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

Fotbalový oddíl

TROJBOJ zvířátek ze zámeckého parku a blízkého lesa

Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL
Dobroslavice, z.s.
Po podzimní části jsme v okresním přeboru se 6
vítěznými zápasy a s 18 body skončili na 8. místě
tabulky. Na jaře nás v soutěži čeká těchto 13
mistrovských zápasů:
Rozpis utkání: jaro 2018: muži okresního přeboru A1A
Termín		
sobota 24.3.2018 15:00
sobota 31.3.2018 15:30
sobota 07.4.2018 15:30
sobota 14.4.2018 16:00
sobota 21.4.2018 16:00
Budišovkou
sobota 28.4.2018 16:30
sobota 05.5.2018 16:30
sobota 12.5.2018 16:30
sobota 19.5.2018 17:00
sobota 26.5.2018 17:00
sobota 02.6.2018 17:00
sobota 09.6.2018 17:00
sobota 16.6.2018 17:00

Z á p a s			
Dobroslavice
- Stěbořice
Březová - Dobroslavice
Dobroslavice
- Litultovice
Slavia Opava - Dobroslavice
Dobroslavice
- Budišov nad
Štítina		
Dobroslavice
Dobroslavice
Jakartovice
Dobroslavice
Kobeřice „B“
Dolní Životice Dobroslavice

- Dobroslavice
- Hněvošice
- Hlavnice
- Dobroslavice
- Otice
- Dobroslavice
- Dobroslavice
- Vřesina

Naši žáci přezimovali uprostřed tabulky na 4. místě s 9 body.
Rozpis utkání: jaro 2018: E2A - Starší žáci 1+7 sk.A - RABIO
Opava
Termín
		
pondělí 23.4.2018
sobota 28.4.2018
sobota 05.5.2018
Slezsku
sobota 12.5.2018
sobota 19.5.2018
sobota 02.6.2018

Z á p a s				
16:30 Pustá Polom - Dobroslavice
14:30 Dobroslavice
- Bolatice
14:30 Dobroslavice
- Háj ve
16:30
15:00
15:00

Šilheřovice - Dobroslavice
Dobroslavice
- Píšť
Dobroslavice – Bohuslavice

Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

Trojboj

Ve více než stoletém parku, kde rostou mohutné
duby, lípy, buky, jírovce, akáty, břízy, platany či borovice, žilo
od nepaměti mnoho rozličné zvěře, ale pouze malé a čiperné
veverky, které byly vždy ozdobou tohoto parku, přežily až do
dnešních dní. K jedné takové malé čiperce se váže i starobylá
pověst, kterou jste si přečetli již v prosincovém občasníku.
Tentokrát využijeme tohoto malého hlodavce k tomu, abyste i
vy, děti, zazávodily a ukázaly tak trvalému obyvateli parku, že
dovedeme nejen běhat a skákat, ale rovněž házet a koulet. A
víte, že hustá zimní veverčí kožešina bývala na Sibiři platidlem.
Říkalo se jí běla, z čehož vzniklo rčení „Stojí za starou belu“,
tedy za opelichanou veverčí kožku.
Vyhlašujeme již třetí ročník trojboje, tentokrát na
téma „Zvířátka v parku“. Jelikož jednotlivé sportovní disciplíny
budou tematicky zachovány, budou mít pravidelní účastníci
trojboje malinkou výhodu, neboť již vědí, co si mohou
natrénovat, aby dosáhli co nejlepších výsledků.
Vše se bude již tradičním způsobem samostatně
ohodnocovat dle umístění počtem bodů 10-7-5-3-2-1 a součet
bodů ze 3 disciplín pak určí celkového vítěze sportovního
odpoledne. Během celého trojboje se budou dětem body
sčítat a na samotný závěr budou nejlepší sportovci ještě taky
odměněni. Jednotlivé sportovní disciplíny budou zasvěceny
zvířátkům, která známe z našeho zámeckého parku či
přilehlých lesů.
21.4. proběhne první disciplína „BĚH“, která bude
věnována sudokopytníkovi divočákovi Vaškovi, chytré lišce
Bystroušce, vychytralé šelmě, která svou lstivostí doběhne
nejednoho lesního obyvatele a z čeledi jelenovitých srnečkovi
Robátkovi. Sportovat se bude v běhu po vytyčené trase,
trojskoku snožném a člunkovém běhu v 10 m koridoru.
12.5. se uskuteční druhá disciplína „HOD“ , která
bude věnována vychytralé šelmě, chytré lišce Bystroušce, která
svou lstivostí doběhne nejednoho lesního obyvatele, ale také
lasicovité šelmě kuně lesní či datlovitému šplhavci, doktorovi
strakapoudovi velkému. Opět se bude soutěžit ve 3. sportech:
hod na cíl golfovým míčkem, basketbalovým míčem hod do
koše a hod do dálky granátem.
26.5. proběhne závěrečná, třetí disciplína „KOULENÍ“.
Připomene nám nejenom kulaté oříšky, oblíbenou pochoutku
naší veverky Terky, ale i pichlavé klubíčko hmyzožravého
savce ježečka Kulíška, jehož 3 cm dlouhé bodliny již popíchaly
nejednoho z vás, ale i největší lasicovitou šelmu, ploskonožce
jezevce Dobráčka. Sportovat se bude venku v přeskocích přes
švihadlo a ruských kuželkách a na kuželkářské dráze v místní
kuželně.
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.
Ing. Holuša Jaromír, předseda
sportovní komise

www.dobroslavice.cz

Kuželkářský oddíl

					
		
Do jarní části krajského přeboru MS soutěže jsme vstoupili ze 7. místa tabulky. Ten nám nevyšel dle
našich představ a prohráli jsme doma s lídrem TJ Odry 1,5: 6,5 (skóre 2305:2368, náš nejlepší hráč: Martin Třečák
= 403 kuželek), rovněž v Bílovci nás domácí přehráli 6:2 (2585:2491, Ivo Kovářík = 443 k.). První jarní vítězství nás
čekalo v 15. soutěžním kole doma s Porubou, kde jsme vyhráli 6:2 (2372:2212, Karel Ridl = 424 k.) a s vyrovnaným skórem 56:56 se
držíme v polovině tabulky se 14. body na 6. místě. Na VOKD jsme s vedoucím celkem Poruba „A“ sehráli vyrovnaný zápas a prohráli
jen o skóre 5:3 (2535:2450, Karel Ridl = 449 k.).
Následně jsme doma vyhráli nad Horním Benešovem 6:2 (2428:2375, Karel Ridl = 422 k.)
Přeji všem hráčům hodně štěstí do dalších kol.
Rozpis a výsledky utkání – jarní část
přebor MS-kraje		
			
kolo místo utkání - soupeř
12. Dobroslavice - TJ Odry B
13. Spartak Bílovec – Dobroslavice
14. Dobroslavice - Poruba C
15. VOKD Poruba A – Dobroslavice
16. Dobroslavice - Horní Benešov

			
bodové hodnocení

body umístění

1,5:6,5
2:6
6:2
5:3
6:2

celkem
12
12
14
14
16

celkem

7
6
6
6
6

čekají nás další utkání
kolo místo utkání - soupeř
18. TJ Sokol Dobroslavice - TJ Sokol Bohumín C
19. KK Hranice - TJ Sokol Dobroslavice
20. TJ Sokol Dobroslavice - TJ Sokol Sedlnice B
17. Unie Hlubina B – Dobroslavice
21. KK Minerva Opava B - TJ Sokol Dobroslavice
22. TJ Sokol Dobroslavice - TJ Opava C

datum
03.03.2018
10.03.2018
17.03.2018
22.03.2018
07.04.2018
14.04.2018

čas
09:00
09:00
09:00
16:00
09:00
09:00

so
so
so
čt
so
so

Třečák Martin, předseda kuželkářského oddílu

Stolní tenis
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2017

V posledním čtvrtečním odpoledni roku 2017 byl uspořádán turnaj, který začal 2. ročníkem v žákovské kategorii, jehož
se zúčastnilo 9 žáků našeho oddílu. Nejlépe si vedli a zvítězili Matyáš Pjontek a Magdaléna Hájková. Ocenění obdrželi z rukou
paní starostky diplomy a všechny děti rovněž dostaly věcné dary.
1. Matyáš Pjontek		
2. Sebastián Brežný		
3. Magdaléna Hájková		

4. Patrik Vjačka		
5. Víťa Klapuch		
6. Robin Vjačka		

7. Jan Bližňák
8. Markéta Nováková
9. Michaela Mamulová

Poté proběhl turnaj jak mezi ženami, tak mezi muži. V kategorii žen vyhrála Martina Pjontková před Hanou Bližňákovou
a Janou Šlesingerovou. Mezi muži se již tradičně losem vytvořily 4 skupiny, ze kterých se hráči probojovali na patřičné místo v
rozpisu a na základě výsledků postupovali ve „vylučovacím pavoukovi“ směrem k celkovému umístění.
Hlavní ceremoniář akce František Dušák pak vyhlásil umístění jednotlivých hráčů.
1. Vítězslav Sedlák		
2. Derek Chocenský		
3. Vítězslav Holuša		
4. Antonín Palkovič		
5. Neuwirth Lukáš 		

6. Dalibor Grománek 		
7. Jaromír Holuša		
8. Karel Hájek			
9. Jiří Zavadil			
10. Tomáš Pjontek 		

11.
12.
13.
14.
15.

Miroslav Svider
Karel Klapuch
Jiří Plura
Jiří Šťastný
p. Šmíd

Děkuji všem organizátorům za zajištění hladkého průběhu turnaje a všem sponzorům za poskytnutí hodnotných cen.
Tematická zajímavost: česká reprezentantka Hana Matelová se v prosinci zúčastnila jako první Češka prestižního turnaje
International Table Tennis Federation: ITTF World Tour Grand Finals v Astaně (obdoba tenisového Turnaje mistryň) a v deblech
vypadla až ve čtvrtfinále se světovými jedničkami, japonkami Hina Hayata a Mima Itova.
Ing. Holuša Jaromír, vedoucí sportovní komise

www.dobroslavice.cz

Nedávné úspěchy občanů Dobroslavic
•

Amálie Moricová /11 let/ úspěšně reprezentuje
naši obec i zemi na mezinárodní úrovni, a to v
basketbalu za tým Sportovní basketbalová škola
Ostrava. Jejím nejcennějším loňským úspěchem
je získání titulu Vicemistryně České republiky v
kategorii U11.

•

Max Teslík /12 let/ se stal v roce 2018 v kategorii
žáků mistrem Moravy v běhu na 300 metrů a ve
štafetě na 200 metrů v hale.

•

Lucie Čejková /12 let/ hraje aktivně basketbal.
V minulé sezóně její tým získal druhé místo v oblastním přeboru.

•

Matyáš Walder /13 let/ je členem Dětského
operního studia při Národním divadle
Moravskoslezském. Aktuálně účinkuje v Prodané nevěstě v divadle Antonína Dvořáka. Dále
hraje roli pejska v představení Pejsek a Kočička
a v představení Zob, Zob, Zoban má roli malého Vaška. Největším Matyášovým dosavadním
úspěchem bylo loňské natáčení pro Českou Televizi v Praze - hrál hlavní a jedinou dětskou roli v
miniopeře Čím lidé žijí Bohuslava Martinů (režie
Jiří Nekvasil, kamera Miroslav Gábor).

•

Markéta Knoppová /16 let/ tancuje v Tanečním
klubu AKCENT OSTRAVA - TJ Sokol Vítkovice od
roku 2005, od roku 2010 pak jako extraligová
tanečnice v Disco dance a Art show. V uplynulé sezóně 2016/2017 získala například 3. místo
v Mistrovství ČR a 11. místo v Mistrovství světa
v Art show – duo. V Disco dance formacích se
umístili na 2. pozici v Mistrovství ČR a dále se stali 2. vicemistry světa v kategorii junioři. Nynější
sezóna 2017/2018 přinesla vítězství ve Světovém poháru 2017 v Disco dance malých skupin a
2. místo ve Světovém poháru 2017 v Disco dance
duo, opět v kategorii junioři.

•

Jan Osmančík aktivně běhá a účastní se půlmaratonů, běhů v délce 21km. Loni své síly vyzkoušel u štěrkovny v Hlučíně, letos se mimo jiné připravuje na červnový závod v Olomouci.

•

Pavlína Pěknicová se také zaměřuje na půlmaratony. Loni závodila v Olomouci a na akci Craft
Runfest Ostrava.

•

Šárka Kolková se aktivně věnuje běhu, nejčastěji
závodním tratím v délce 10 km. Účastnila se však
také například půlmaratonu v Olomouci, kde
byla nejstarší závodnicí.

www.dobroslavice.cz

Tomáš Matera závodí především v těchto disciplínách - triatlon, adventure racing a extrémní multisporty. Mezi největší úspěchy za loňský rok patří
například 3. místo absolutně na Xterra Norway, Světovém poháru v terénním triatlonu Xterra v Norsku,
3. místo absolutně na ARWS Huairasinchi, Světovém poháru v adventure racingu v Ekvádoru či 15.
místo absolutně na ARWC Cameco Cowboy Tough
- Mistrovství světa v adventure racingu ve Wyomingu, USA a také 1. místo na Rájeckém triatlonu, Mistrovství Slovenska v terénním triatlonu.

•

•

Nataša Novotná, rodačka z Dobroslavic a velice
úspěšná tanečnice i choreografka, založila v loňském roce v Praze Kyliánův nadační fond (www.
kylianfund.cz). Fond podporuje rozvoj tance. Jde
o organizaci s mezinárodním působením, která reprezentuje a staví na odkazu světově významného
choreografa Jiřího Kyliána.
• Irena Šťastná se
věnuje literatuře.
Poezii publikovala
v anglických i německých
překladech. V lednu 2018
vyšel její text v překladu do hindštiny v
časopise Saar Sansaar v Indii - http://saarsansaar.com/.
• Václav Klapetek
byl nedávno osloven školou z Nepálu,
zda by pro ni pomohl
navrhnout solární elektrárnu. Už v roce 2012 totiž
připravil projektovou dokumentaci a provedl i
realizaci a dokončení solární elektrárny pro školu
v Himálaji v indické vesnici Kargyak. Více si o tomto projektu můžete přečíst na webu - http://www.
blueland.cz.
Rádi bychom v této rubrice průběžně pokračovali. Víte o úspěších dalších lidí z Dobroslavic? Pošlete nám své tipy!

Společenská rubrika
Vítání občánků
Dne 25. února 2018 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobroslavicích slavnostní přivítání dětí mezi
občany Dobroslavice. Do „Pamětní knihy“ byly zapsány
a paní starostkou přijaty do svazku obce dvě děvčátka a
jeden chlapeček a to:
Timon Dušák
Elen Tvarůžková
Anna Budíková
Netradiční na této akci bylo setkání dvou sourozenců
z naší obce se svými dětmi.
Dětem přejeme, aby šťastně vykročily do života plného
lásky a péče v kruhu svých rodičů.
Za sociální komisi Bianka Klapuchová

Recept babičky Růženky
Polévka - Zeleninový krém s jarními bylinkami
Použijeme zeleninu, kterou zrovna máme doma,
nebo i takovou, která už nevypadá moc vábně. Já si také
odkládám košťály od zelí, brokolice, květáků a zelenou
nať pórku do mrazáku a ty pak použiji. Cibule a brambor
tam dáme vždy, kvůli zahuštění. Jinak by měla být zelenina
barevná.
Zeleninu pokrájejte na kousky (mohou být i větší,
budeme mixovat), přidejte trochu oleje nebo kousek másla a
zeleninu orestujte. Zalijte vodou jen tolik, aby byla zelenina
ponořená, osolte a vařte do změknutí. Rozmixujte a hustotu
si upravte podle sebe přidáním vody. Znovu polévku přiveďte
k varu a zašlehejte zakysanou smetanu. Na 1litr polévky stačí
polévková lžíce. Zdobíme jarními bylinkami jako třeba pažitka,
medvědí česnek, mladé lístky pampelišky, popencem, květy
sedmikrásky, spařenými kopřivami. Pro děti dáme polévku
do hrníčku bez zdobení, aby si ji mohly jen tak posrkávat a
popíjet. Bude to pro ně změna a hrníčkovou polévku jen tak
někde nedostanou. A i ty děti, které odmítají zeleninu si ji
určitě s chutí dají.
A ještě omluva a oprava v minulém receptu na
domácí čokoládu – kakaa má být 50 až 70 g.

www.dobroslavice.cz

Okénko paní Věry Práškové

Spreje

Se sprejama i když ich potřebuju, něsem eš
tak dobry kamarad. Dycky jak robim ordunk tak se
ich fajně poukladam a potem se v nich absolutně
něvyznam. Raz sem se na vlasy nastřikala uměly
snih na stromek, a raz dokonca jakyši masny sajrajt
na řetězy kola. To sem se potem mušela palicu drhnuč pracim praškem by to švinstvo šlo nadul. Od tej
doby mam všecky spreje na vlasy poukladane indě.
Vrcholem všeckeho bylo jak sem se do střevicu namisto likvidatora smradu nastřikala emailovou barvu. Potem jak sem se u dochtorky zezula, měla sem
na každe ponožce přilepenu vložku z buta. Tuž sem
ich poodtrhavala , ale moc mi to nebylo platne bo
jak sem šla tuž se mi nožiska přilepovaly ku dlažce.
Pai dochtorka aj sestra měly ze mě jundu ale ja byla
na trefeni šlaka.
Nědavno sem chčela v kuchyni poumyvač
okno, tuž sem se postřikavača namišala takovy připravek a postavila sem se to na kredenc. Enemže v
tym samym postřikavaču tam stal olej co s nim střikam na panvičku. No, zaměna byla stoprocentni.
Něch se kery vyzkuša myč skla od oleja. To eše neni
zdaleka všeko, teho by se ešče našlo, ale němožu
všecko na sebe nabonzovač. Spreje su fajni pomocnici ale pro mě doživotni problem.

Informace pro občany
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

Knihovna Dobroslavice

Zveme všechny budoucí prvňáčky na

Knihovna v Dobroslavicích bude od
března otevřena v pátek od 15.00
do 18.00 hodin, aby tak více vyhovovala potřebám občanů.

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. třídy školního roku 2018/2019
pátek 13. dubna 2018
od 14 do 17 hodin
v budově ZŠ Děhylov.
Zapsány budou děti , které do 31. 8.
2018 dovrší šesti let.
Přineste s sebou rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce .

Blahopřání
Hodně zdraví a životní pohody
přejeme jubilantům, kteří již oslavili nebo
v nejbližším období oslaví své narozeniny.

Leden

Tvařůžka František
Třečák Alfréd
Gracová Marie
Únor
Boháč Ladislav
Březen
Sýkora Jan
Ing. Plura Miloslav
Staskevič Rudolf
Kozubová Květoslava
Šesták Jaromír
Mikolajková Vilemína
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. 5. 2018
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Soukromou a firemní inzerci v Dobroslavickém občasníku
lze podávat prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice.
Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný, Mgr. Pavlína Pěknicová
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku

