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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

dostávám se k psaní posledního Občasníku tohoto volebního období. Když zpětně zhodnotím ty čtyři roky, tak bych řekla, že byly hektické. A když začnu
s rekapitulací, tak na prvním místě uvedu akce, které
se podařily uskutečnit z dotací. Byla to rekonstrukce
kapličky, kulturního domu, výstavba chodníků, revitalizace veřejného osvětlení v celé obci a pořízení kompostérů pro občany a štěpkovače pro obec. Z vlastních
prostředků, aniž by se obec zadlužila, se vybudovalo
hřiště pro děti, workoutové hřiště, nové sociální zařízení v šatnách TJ Sokol, provedla se revitalizace zámeckého parku, oprava cesty Pod Kovárnou a na Rybárně, instaloval se radar pro kontrolu rychlosti jízdy,
zakoupila se nová opona a stoly do kulturního domu.
Mezi novinky patřilo zapojení se do pilotního
projektu Ministerstva vnitra Bezpečnostní dobrovolník, jenž podporoval dobrovolnickou činnost občanů
při zajišťování bezpečnosti např. převádění dětí přes
frekventovanou komunikaci do školy. Dále bych vzpomněla na založení knihovny, která v obci chyběla, na
vznik oficiálně zaregistrovaného obecního tisku a také
na využití nové technologie služby mobilního rozhlasu.
Obnovila se přerušená spolupráce s partnerským městem Přerovem, díky níž máme profesionálně vyrobený film o poválečné pomoci Přerova
zcela zničeným Dobroslavicím s názvem Poválečný
Kmotr. Obec vstoupila do Sdružení obcí Hlučínska,
které nám pomohlo při vyjednávání s Moravskoslezským krajem ohledně financování dopravní obslužnosti, kdy se snížila cena za autobusovou dopravu v naší obci z 330 000,- Kč na 50 000,- Kč za rok.
Díky spolkům se nejen zorganizovalo spoustu kulturních a sportovních akcí, ale také se vysadila alej
ovocných stromů nebo vybudovala naučná stezka.
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Za těmito akcemi se skrývá spoustu hodin
práce, příprav, jednání, studování, argumentace,
atd. Proto bych chtěla poděkovat celému týmu zastupitelů, členům komisí, pracovníkům obecního
úřadu, pedagogům ze školy a školky, všem spolkům, dobrovolníkům, prostě všem, kteří se podíleli na našem společném obecním životě. Díky nim
jsou Dobroslavice opět krásnějším a modernějším
místem pro život.
A jaké jsou plány do dalšího období? Například rekonstrukce hasičské zbrojnice a vybudování
chybějícího venkovního hřiště u základní školy, ve
spolupráci s SmVaKem revitalizování kanalizační
sítě a postavení čističky odpadních vod.
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dní.
		
Starostka obce Dobroslavice

V sobotu dne 13. října 2018 se
uskuteční odvoz velkoobjemového odpadu v
době od 12:00 - 15:00 hodin na technickém
dvoře u hasičské zbrojnice.
Na Obecním úřadě jsou k vyzvednutí
v úřední dny brožury  „Kompostování v
zahradních kompostérech“ (odborné rady,
jak správně kompostovat) pro Ty z Vás, kteří
již mají kompostér.
Nabízíme Vám službu zdarma - Mobilní
rozhlas. Můžete se přihlásit přes internet na
adrese www.dobroslavice.hlasenirozhlasu.
cz, klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a
zaregistrujte se. Můžete také přijít na Obecní
úřad v úřední dny a tady se zaregistrovat.

Dotace a granty podávané obcí Dobroslavice během volebního období 2014 – 2018

stav

účel

2018

revitalizace veřejného osvětlení v Ministerstvo průmyslu ČR
obci Dobroslavice

získáno
2018
získáno
2018
získáno
2017
získáno
2017
získáno
2017
získáno
2016

chodníky v obci Dobroslavice –
I. etapa
kompostéry a štěpkovač

získáno
2016
zamítnuto
2016
získáno
2015

zamítnuto
2015
zamítnuto
2014

hrazeno z
grantu
744 438,- Kč

MS kraj - program Podpora obnovy a
rozvoj venkova

300 000,- Kč

Ministerstva životního prostředí ČR

85% dotováno, 15%
z prostředků obce

série zážitkových čtení s hudbou
SKIP 10 – Sdružení knihovníků a info praa dramatikou pro MŠ a ZŠ na pod- covníků
poru knihovny v obci
rekonstrukce kulturního domu - Státní fond životního prostředí ČR
snížení energetické náročnosti
automatizace výpůjčního protokolu v knihovně
akce Happening v knihovně

získáno
2016

zdroj

projektová dokumentace pro
projekt Úspory energie – Kulturní
dům v obci Dobroslavice“

82% z předpokládané
celkové ceny 3900,Kč
40% z uznatelných
nákladů, tj.

1 068 548,- Kč
Ministerstvo kultury ČR
17 000,-Kč z předpokládané celkové ceny
33 356,-Kč
SKIP 10 – Sdružení knihovníků a info pra- 100% z předpoklácovníků
dané celkové ceny
3000,-Kč
MS kraj – program na podporu přípravy 105 000,-Kč (tj. 75%
projektové dokumentace
uznatelných nákladů)

veřejné hřiště pro děti

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

0

stavební úpravy obecního úřadu kaple v Dobroslavicích

Ministerstvo zemědělství ČR - Údržba a
obnova kulturního dědictví venkova

asanační zásahy, ošetření dřevin
a projekt výsadeb v zámeckém
parku

MS kraj – program Podpora obnovy a
rozvoje venkova

510 000,-Kč z předpokládané ceny
920 000,60 Kč bez
DPH
0

oprava sociálních zařízení v šatnách na hřišti TJ Sokol

MS kraje – program Podpora obnovy a
rozvoje venkova

0

bezpečnostní dobrovolník

Ministerstvo vnitra ČR

100% z předpokládané celkové ceny
18.440,-Kč

získáno

Vypracovala Irena Šťastná
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Komplexní odkanalizování a nová čistírna odpadních vod pro Dobroslavice

Na začátku září odstartuje stavba, díky níž budou odpadní vody v obci na Opavsku se 750 obyvateli efektivně odvedeny kanalizací do nové čistírny odpadních vod, odkud se vrátí v odpovídající kvalitě do přírody.
Více než 90 milionů korun investují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava do komplexního odkanalizování a vyčištění odpadních vod v obci na Opavsku ležící nad vyhledávanou rekreační lokalitou Hlučínského jezera (Štěrkovny). Stavba potrvá dva roky a představuje výrazný příspěvek pro zlepšení
životního prostředí a kvality života v lokalitě.
„Jako odpovědná společnost si uvědomujeme, že předčišťování odpadní vody v septicích jednotlivých
nemovitostí není jednak dostatečné s ohledem na životní prostředí, jednak to není řešení, které by umožňovala současná legislativa, podle níž toto povolení vyprší s koncem roku 2020. Rozhodli jsme se proto pro
komplexní přístup, který vyřeší odkanalizování celé obce, kde byla kanalizační síť vybudována před šedesáti,
někdy dokonce více lety, ale také vyčištění těchto vod v nově vybudované čistírně s kapacitou osmi set ekvivalentních obyvatel. Celou stavbu pokryjeme z vlastních zdrojů,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Aktuálně odvádí jednotná kanalizace po individuálním předčištění vodu ze zhruba 70 % nemovitostí
do čtyř kanalizačních výustí a následně do místních vodotečí. Technické řešení, které bude realizováno, se
snaží v maximální možné míře využít stávající kanalizaci tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezování
obyvatel stavební činností. Ne všude to však bude možné. „Některé úseky kanalizace jsou ve špatném stavu
a bude potřeba je zrekonstruovat. Stavebním zásahům se tedy zcela nevyhneme. Navíc současnou síť doplníme o nové úseky, vybudujeme nové revizní šachty, protože ty stávající jsou zastaralé a technicky nevyhovující. Vzhledem k náročným spádovým podmínkám v obci vybudujeme také dvě kanalizační čerpací stanice, odkud budou odpadní vody čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny,“ vysvětluje ředitel
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Nová čistírna bude umístěna v jihozápadní části katastru obce. „V místech napojení stávající kanalizace na výustě budou vybudovány tři odlehčovací komory. Ty budou v případě přívalových dešťů odvádět
naředěné odpadní vody do stávajících výustí tak, aby nedocházelo k zahlcování kanalizace,“ popisuje Tlolka.
Výsledkem projektu bude komplexní odkanalizování obce s využitím stávající kanalizační sítě spočívající v její rekonstrukci, dostavbě splaškové a jednotné kanalizace s odlehčovacími komorami v délce 1 968 metrů, včetně vybudování dvou kanalizačních čerpacích stanic s výtlačnými řady v délce 532 metrů, a výstavbě
nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel.
Z hlediska odvádění odpadních vod se pro současné odběratele v průběhu stavby nic nemění. Přepojování přípojek stávajících odběratelů a připojování těch nových na kanalizační systém proběhne až po
dokončení stavby a její kolaudaci. Tedy podle současného předpokladu v roce 2020. O všech náležitostech
budou lidé ze strany vodárenské společnosti s dostatečným předstihem informováni.
„Uvědomujeme si, že v důsledku stavby můžeme v některých momentech omezovat život obyvatel
v obci. Budeme se ale ve spolupráci se stavební firmou tyto negativní jevy eliminovat a předcházet jim. Jsme
přesvědčeni, že výsledek bude mít neoddiskutovatelný pozitivní dopad na kvalitu života lidí v Dobroslavicích,
jak z estetického, tak environmentálního hlediska,“ uzavírá Pšenička.
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Komise životního prostředí
Odpadní voda je pořád voda
Dnešním článkem za komisi životního prostředí bych
chtěla navázat na tiskovou zprávu společnosti SmVaK a.s.,
která tomuto článku předchází.
Počátkem 90. let minulého století bylo znečištění
povrchových vod vnímáno jako jeden z hlavních problémů
životního prostředí České republiky. Většina významných
vodních toků patřila do kategorií silně či velmi silně znečištěných a objevovaly se i vážné kontaminace vod podzemních. Uplatňováním politiky životního prostředí ČR došlo od
té doby k omezení a modernizaci průmyslové výroby, což
přineslo např. mimořádně rychlý pokles znečištění ropnými
látkami. Náprava starých ekologických škod zahrnující sanace podzemních vod zlepšila jejich kvalitu, v platnost vzešel
nový zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích a
zejména docházelo k plošné výstavbě čistíren odpadních vod
a kanalizačních sítí, které bylo (a je) podporováno ze státního
rozpočtu a z fondů Evropských společenství.
Kvalita povrchových vod se tedy všeobecně zásadně
zlepšila, stále se však v některých řekách vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích, které tyto toky řadí
do páté, tedy nehjorší třídy jakosti vod. Na našem území je
stále mnoho malých obcí bez čistíren odpadních vod, jenž vypouštějí znečištěné vody přímo do vodních toků. Podíl čištěných odpadních vod od r. 1999 stagnuje na úrovni 94–96 %.
Přetrvávajícím problémem je znečišťování plošného
charakteru – nekontrolovatelného a obtížně měřitelného
množství odpadních vod z rozptýlené zástavby (volné kanalizační výusti v obcích, zasakování nečištěných splaškových vod do horninového prostředí) a vod ze zemědělsky
obdělávané půdy (především vymývání hnojiv a přípravků
na ochranu rostlin z intenzivně využívané zemědělské půdy).
Narůstá znečišťování látkami, které se odstraňují hůře (např.
rozpuštěnými anorganickými solemi, fosfáty a anorganickým
dusíkem, které pocházejí jak ze zemědělství, tak i z domácností, zejména z pracích prášků a agresivních čisticích prostředků, antibiotik, antikoncepce a jiných léčiv).

Ke znečištění povrchových vod přispívají také některé
tzv. bodové zdroje, u nichž chybí třetí stupeň čištění odpadních
vod (viz. níže). Mezi hlavní bodové zdroje patří starší čistírny
odpadních vod, průmyslové zdroje, odpadní vody z menších
sídel a další specifické zdroje.
…
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod se rozdělují hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu, mají funkci předčištění. Dočištění pak probíhá v recipientu (přirozený vodní tok). Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická
čistírna.
V rámci samotného čistírenského procesu existují
3 stupně čištění odpadních vod. V prvním stupni čištění odpadních vod se odstraňují mechanické nečistoty pomocí česel
a sedimentace, v druhém stupni pomáhají mikroorganizmy likvidovat biologické látky. Ve třetím stupni čištění odpadních
vod pak dochází k doplňujícím biologickým, fyzikálně-chemickým a jiných procesům vedoucím k odstraňování biologicky
neodbouratelných prvků, zejména dusíku a fosforu. Hlavní
sledované hodnoty u čištění odpadních vod jsou pak hodnoty
BSK a CHSK, které se sledují jak na přítoku, tak na odtoku vody
vyčištěné (přičemž BSK = biologická spotřeba kyslíku během 5
dnů a CHSK= chemická spotřeba kyslíku během 5 dnů).
Vzhledem k tomu, že celý proces čištění povrchových
odpadních vod je obsáhlá disciplína, která je nad rámec mého
prostoru v Občasníku, doporučuji zájemcům prostudovat tyty
odkazy:
http://vodnihospodarstvi.cz/treti-stupen-cisteni/
http://www.koaliceproreky.cz/temata/snizovani-znecisteni
-vod/
Obr. ČOV v obcích Bojanov a Rovensko pod Troskami (se srovnatelnou kapacitou ekvivalentních obyvatel)
Samostatnou kapitolou, která by mohla (a měla) vydat na samostatný článek je pak ochrana vod podzemních.
Na závěr si dovolím ještě uveřejnění části emailu jednoho čtenáře Občasníku, který reagoval na můj minulý článek
o pesticidech. Konec konců volně doplňuje i ten článek dnešní.
Po republice je spousta kontrolních vrtů, díky kterým se hlídá
kvalita vody.  Bylo zjištěno, že cca 60% vrtů je kontaminováno
postřiky, které se používají  na řepku.  Složení postřiků jim totiž
umožňuje proniknout velmi hluboko (postřiky, které se používají na obilí, tuto vlastnost nemají). Závěrem tam bylo řečeno,
že pokud by se postřiky přestaly dnes používat, tak bude trvat ještě 20 let, než se vše uvede do normálu a voda se vyčistí.  Tím pádem se nemůžeme divit, že spodní vody v Dobroslavicích mají zhoršující se kvalitu. Stačí se podívat na pole kolem.
A doplňuji zajímavé odkazy téhož čtenáře:
https://bit.ly/2xIrMqW
nebo https://bit.ly/2PzxVhp
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Děkuji za Váš zájem a podporu.
Ing. arch. Zuzana Sýkorová

Kulturní a společenské dění
Kroužek malých turistů
5. ročník Kroužku malých turistů
Ví vaše děti, kde v okolí Dobroslavic mají lišky doupata, anebo
kde jsou staré břidlicové lomy? Dokáží postavit trpasličí příbytek a přeskočit potok? Znají mluvicí klacek a trénovaly už jógu na louce? Naslouchaly čteným dobrodružným příběhům či pohádkám v lese a zvládly
cestu podle malované mapy?
Kroužek malých turistů je určen dětem ve věku 6 -11 let, které
rády kreslí, tvoří a hýbou se v přírodě. Jde o dobrovolnickou aktivitu,
která zahájila 12. září 2018 svůj 5. ročník. Scházíme se každou středu od
září do června, a to v 17.00 hodin před kulturním domem.
							

Divadlo v parku 2018 -

Irena Šťastná
ukázka z turistických deníků dětí

obrazem

Knihovna Dobroslavice
Knihovna v Dobroslavicích získala i letos
grant na podporu čtenářské gramotnosti od Svazu
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Program
s názvem Pohádka stokrát jinak je určen dětem
z dobroslavické mateřské a základní školy.
V květnu 2018 se děti ze základní školy účastnily
dvou dramatických čtení, tvůrčí literární dílny v kapli
a na závěr navštívily také knihovnu a seznámily se
s jejím provozem i knižními fondy. Během podzimu
2018 proběhnou další dva programy pro mladší děti
z místní mateřské školy.
					Irena Šťastná
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Dobroslavické kosení
Kulturní komise připravila v prostorách
kuželny poslední srpnovou sobotu již 8. ročník
„dobroslavického kosení“. Krásné letní počasí
nás provázelo celé prázdniny a my všichni jsme
si přáli trochu deště, aby se přírodě, všem rostlinám a stromům ulevilo od veder a nedostatku
vody. A přání se splnilo a déšť se spustil právě
v sobotu, kdy se akce „dobroslavické kosení“
měla konat. Při přípravách na tuto akci byly vážné obavy, jak akce dopadne, zda se vůbec bude
soutěžit a zda někdo na akci přijde. Členové kulturní komise včetně dobroslavických hasičů se
deště nezalekli a začali s přípravou. Postavily se
stany, připravilo občerstvení, malá tradiční tombola a ve 14:00 hodin akci zahájily svým vystoupením „Havířovské babky“.
Byli jsme mile překvapeni, že nepřízeň
počasí nevadila naším starým přátelům z Havlovic nad Úpou a opětovně nás navštívili. Do soutěže se rovněž přihlásili soutěžící z obce a blízkého okolí, a také kosníci ze Slovenska. Celkem
se zúčastnilo 18 soutěžících, z toho 5 žen. Na
úvod byla sehrána krátká scénka z filmu „Trhák“.
Krásnou ukázku kosení nám předvedli dva třináctiletí chlapci ze Slovenska. Kosili s neuvěřitelnou
rychlostí, přičemž jeden z nich měl absolutně
nejlepší čas ve srovnání s ostatními soutěžícími.
A proto byli za tak nádherný výkon odměněni
mimo soutěž diplomem a drobnými dárky.
Byl to vydařený osmý ročník, kdy celá
soutěž probíhala v dobré náladě všech přítomných, kteří se nenechali ovlivnit špatným počasím. Putovní pohár – hlavní cena v kategorii
mužů- zůstává opětovně v naší obci. Zasloužil se
o to náš občan Petr Žák, kterému patří velký obdiv a poděkování.
Za kulturní komisi bych chtěla poděkovat
všem, kteří nám přišli pomoct tuto akci uspořádat. Především Kamile Teslíkové, Jaroslavu
Ožanovi, Zuzaně Dedkové a všem účinkujícím,
hraběnkám, porotcům, dobrovolným hasičům,
zaměstnancům obce a těm, kteří přidali ruku
k dílu. Rovněž děkujeme za věcné dary pro soutěžící a dary do tomboly.
							
			
Bianka Klapuchová

www.dobroslavice.cz

DruháDodivadelníbesídka

www.dobroslavice.cz

Sportovní dění
Cyklovýlet
V sobotu 9. 6. 2018 se za krásného slunečného
dne uskutečnil cyklovýlet do Zábřehu ve Slezsku na 36.
ročník Slezských kopaček = mezinárodních parašutistické
soutěže v přesnosti na přistání (slovo parašutismus pochází
z francouzského slova para = chránit a chute = pád). Návrh
padáku vytvořil již ve středověku Leonardo da Vinci roku
1480. Mezi průkopníky lze počítat i slovenského konstruktéra
a vynálezce Štefana Baniče ze Smolenice (1870-1941),
který se svým patentem vylepšeným padákem 25. 8. 1914
úspěšně seskočil z letadla. Parašutisty do výšin vyvážel
jednomotorový vzpěrový hornoplošník, čtyřmístný L60S
Brigadýr OK-MTH s dvoulistou vrtulí.
Výletu se zúčastnili 4 občané na kole a 3 zájemci
se taky přijeli na tuto soutěž, kde skákalo 124 soutěžících,
podívat autem. Vítězem se stalo polské družstvo POPS, v
jednotlivcích pak Andrej Nalepa z Polska.
Tematická zajímavost: Proč je na českých letadlech OK?
V dnešní době, kdy je všechno „oukej“, nám tuto
zkratku závidí na celém světě.
Na mezinárodním setkání, na kterém se mělo
rozhodnout, jaké označení letadel si přisvojí jednotlivé
země, dorazila československá delegace později. Chtěla
logicky požádat o zkratku CS. Jenže CS už si mezitím zabrali
Španělé na počest svého krále Carlose. Takže se narychlo
vymyslela zkratka OK dle iniciál vedoucího naší delegace
Otakara Koudelky (O.K.)
Ing. Holuša Jaromír, předseda sportovní komise

Zpráva kuželkářského oddílu TJ SOKOL Dobroslavice, z.s.

Do nového ročníku 2018/2019 podzimní části soutěže krajského přeboru MS (vloni jsme se umístili na 7.
místě) jsme nastoupili v tomto složení:Karel Kuchař, Ivo Kovářík, Karel Ridl, Petr Číž, Lumír Kocián, Libor Veselý,
Zdeněk Štefek, Martin Třečák.
TERMÍN
15.09.2018
22.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
03.11.2018
10.11.2018
17.11.2018
24.11.2018
01.12.2018

ČAS
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

MÍSTO 				
TJ Sokol Sedlnice ˝B˝ 		
Dobroslavice		
KK Lipník nad Bečvou ˝A˝
Dobroslavice			
KK Minerva Opava ˝B˝ 		
Dobroslavice			
Dobroslavice			
Kuželky Horní Benešov		
Dobroslavice 		
Dobroslavice			
TJ VOKD Poruba ˝B˝ 		

Třečák Martin, předseda kuželkářského oddílu

www.dobroslavice.cz

SOUPEŘ
- Dobroslavice
- TJ Unie Hlubina˝B˝
- Dobroslavice
- TJ VOKD Poruba ˝A˝
- Dobroslavice
- TJ Nový Jičín ˝A˝
- TJ Sokol Bohumín˝C˝
- Dobroslavice
- TJ Horní Benešov ˝D˝
- TJ Spartak Bílovec ˝A˝
- Dobroslavice		

Zpráva fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobroslavice, z.s.
V jarní části opavského Okresního přeboru se nám výsledkově příliš nedařilo, ale díky
posledním třem zápasům jsme se nakonec v soutěži dokázali udržet. Fotbalisté skončili s 31
body na 8. příčce. Nejlepším střelcem Dobroslavic se v tomto ročníku stal Václav Chromečka (15
branek), dále Tomáš Voves (14), David Rathouský (5), Jakub Klekner (4), Patrik Čaja (4), Milan
Lišaník (3), Jan Stupka (3). Přebor vyhrál tým hráčů Spartaku z Budišova nad Budišovkou.
Konečné umístění jednotlivých týmů v sezóně 2017/2018
      KLUB
  1. TJ Spartak Budišov n/Budišovkou
  2. FK Jakartovice
  3. TJ Sokol Stěbořice
  4. FK Slavia Opava
  5. TJ Vřesina
  6. TJ Vítěz Březová
  7. TJ Sokol Litultovice
  8. TJ Sokol Dobroslavice
  9. TJ Sokol Kobeřice B
10. Družba Hlavnice
11. TJ Tatran Štítina
  
12. TJ Otice
13. FK Dolní Životice
14. TJ Sokol Hněvošice

V
22
18
18
16
11
12
12
  9
  9
  8
  8
  7
  6
  1

R
2
4
1
4
6
3
3
4
3
5
3
4
4
4

P      SKÓRE       BODY
  2      120:31
68
  4
78:35
58
  7
79:43
55
  6
64:38
52
  9
72:53
39
11
45:41
39
11
47:63
39
13
56:72
31
14
36:53
30
13
57:70
29
15
32:66
27
15
38:56
25
16
42:78
22
21
27:94
  7

   

V novém ročníku 2018/2019 okresního přeboru náš čekají zápasy hned se čtyřmi novými
týmy jako jsou Vávrovice, Těškovice, Služovice nebo Píšť. Tým povedou opět trenéři Martin Knopp
a Patrik Dundr.
Modrožluté barvy budou v novém ročníku hájit tito hráči:
Dalibor Vujtík, Daniel Tůma, David Rathouský, Jakub Klekner, Jan Jaskula,
Jan Stupka, Marek Vajda, Martin Vujtík, Miroslav Knopp, Patrik Čaja, Patrik Lukáš, Patrik Tůma,
Tomáš Krejčí, Tomáš Voves, Václav Chromečka,
Jan Osmančík, Tomáš Boček, David Pavelek, Jiří Mroviec a nováčci Filip Gřunděl, Jan a Marek
Novákovi, David Bochňák a Aleš Salomon.

www.dobroslavice.cz

     TERMÍN   
čas
  11.8.2018 | sobota 17:00
  18.8.2018 | sobota 17:00
  25.8.2018 | sobota 17:00
    2.9.2018 | neděle 15:00
    8.9.2018 | sobota 16:00
  15.9.2018 | sobota 16:00
  22.9.2018 | sobota 16:00
  29.9.2018 | sobota 15:30
  6.10.2018 | sobota 15:00
13.10.2018 | sobota 15:00
20.10.2018 | sobota 14:00
27.10.2018 | sobota 14:00
  3.11.2018 | sobota 14:00

zápas
DOBRO – Vávrovice    
Březová – DOBRO       
DOBRO – Slavia Opava
Vřesina – DOBRO
Stěbořice – DOBRO
DOBRO – Těškovice
Štítina – DOBRO
DOBRO – Služovice
Hlavnice – DOBRO
DOBRO – Litultovice
Kobeřice „B“ – DOBRO
DOBRO – Píšť
Jakartovice - DOBRO

                výsledek       BODY   pořadí
2:1
3
4
1:3
6
2
2:3
6
4

V krásný letní den jsme zahájili sezónu domácí výhrou 2:1 s postoupivšími Vávrovicemi.
Formu jsme potvrdili venkovní výhrou 1:3 nad Březovou a se silnou Opavou jsme jen těsně
prohráli.
Přeji současnému týmu v naší 31. sezóně i nadále hodně sportovního štěstí v soutěži a ať
v okresním přeboru ještě dlouho setrvá.
Fanoušci dobroslavického fotbalu mohou sledovat aktuální dění a perfektní výsledkový
servis na webových stránkách www.dobro-fotbal.cz. Stránky nabízí pravidelné předzápasové
přehledy, pozápasové reporty nebo přehledné hráčské statistiky.
Fanouškem se můžete stát také na facebookové stránce TJ Sokol Dobroslavice – fotbal.
Naši žáci se po jarní části umístili s 12 body (4 výhry) na konečném 5. místě (skóre 38:47),
před Hájem ve Slezsku a Bohuslavicemi. Soutěž vyhráli žáci z Bolatic. V tomto ročníků nás čeká
těchto 7 soutěžních týmů: Bohuslavice, Malé Hoštice, Oldřišov, Píšť, Pustá Polom, Strahovice,
Šilheřovice.
Rozpis utkání 2018 E1A – Starší žáci 1 +7 sk.A
  30.8. čtvrtek
17:00 Dobroslavice- Malé Hoštice
    8.9. sobota
14:00 Bohuslavice - Dobroslavice
  13.9. čtvrtek
16:30 Dobroslavice - Pustá Polom
  23.9. neděle
14:00 Strahovice - Dobroslavice
  29.9. sobota
13:30 Píšť - Dobroslavice
  6.10. sobota
13:00 Oldřišov - Dobroslavice
11.10. čtvrtek
15:30 Dobroslavice - Šilheřovice

www.dobroslavice.cz

www.dobroslavice.cz

Blahopřání

Recept babičky Růženky
Sojová tatarka

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

1 kostka sojové tofu bílé přírodní
1 kelimek zakysané smetany 180-200g

Červenec

1ks kyselý okurek středně velký
1/2 cibule menší

Stoniš Čeněk
Mlýnková Olga
Novotný Vlastimil

1lžička hořčice
2 lžíce oleje (slunečnicový, řepkový, olivový)
mixujeme

Srpen

špetka soli, trochu pepře(nemusí být)

MUDr. Prokopová Zdeňka

Píše se o Dobroslavicích
Deník

2

7. srpna 2018

www.denik.cz

ZPRÁVY | Z regionu
Kam vyrazit v našem kraji
za zábavou?
Tipy Deníku
čtěte na straně 13

Akvizice Bredy přinese novinky
Opava – Skupina Mint Investments dokončila převzetí obchodního centra (OC) Breda&Weinstein
od společnosti Avestus Capital Partners. Partner
skupiny Mint Investments Radim Bajgar byl u vybudování centra od samého počátku a zákazníkům
slibuje další vylepšení. „Dočkají se otevření mnoha
nových obchodů a na jaře příštího roku je
v nejvyšším patře uvítáme úplně novou podobou
restaurací, služeb a rychlého občerstvení,“ přibližuje
Radim Bajgar chystané novinky. Obchodní centrum
Breda&Weinstein je architektonicky unikátní dílo,
které v roce 2013 získalo titul Stavba roku, Čestné
uznání v Grand Prix architektů, Cenu laické veřejnosti a Čestné uznání ve Stavbě Moravskoslezského
kraje i třetí místo v soutěži Best of Realty. (jih)

Krátce

Tipy
deníku

Závěrečné korektury
Odry – Do finišese blíží malba oderského zámku na
štítové zdi domu v Zámecké ulici v Odrách. Malba
se oproti předpokladům trochu protáhla, neboť, jak
uvedla její autorka Karin Herzmanská, vadily přílišné horko i deště. K malbě použila silikátové barvy, které se používají na historické a památkové
objekty. Malba je součástí projektu Nemožné je
otázka volby a bude oficiálně představena 1. září na
Oderském dni nemožného. (ipa) Foto: Deník/Ivan Pavelek

O osudu sovětského vojáka ze sestřeleného letadla,
které roku 1945 havarovalo v Jilešovicích, se dlouho
nic nevědělo. Před několika dny se ale podařilo
vypátrat jeho rodinu
a v neděli proběhl pietní
akt u pomníku letcům.

chuti.

ELIŠKA PAVLÍKOVÁ

https://opavsky.denik.cz/

Do infocentra kontrola přišla
jako běžný turista
Krnov – „Kontrola očima zákazníků“, i tak by se
dal označit takzvaný mystery shopping. Jde o metodu založenou na simulovaném nákupu. Ten má
odhalit případné nedostatky v prodeji či v komunikaci se zákazníkem. A právě taková kontrola se
uskutečnila v polovině července v Turistickém informačním centru Krnov. „Přihlásili jsme se do
mystery shoppingu zadaného agenturou CzechTourism, jejímž základním cílem je propagace České republiky u nás i v zahraničí,“ vysvětlila vedoucí
odboru strategického rozvoje Monika Vyležíková
s tím, že výsledkem kontroly byla úspěšnost 97,62
procenta. „Mám radost, že nová pracovnice, která
v tu dobu v TIC byla, a která nastoupila teprve
1. června, vše zvládla na jedničku,“ dodala. „Tajná
agentka“ do informačního centra zavítala 17. července po 11. hodině. „Z pobočky mám velmi dobrý
pocit. Pracovník se mi snažil najít vhodný, zajímavý program. Doporučil mi místa, kam by se v dešti
dalo zajít,“ uvádí ve svém hodnocení. Kontrola zaznamenala i to, že personál infocentra předal také
brožury a názorně ukázal cestu. „Centrum disponuje množstvím materiálů i k zakoupení, rozhodně
bych si vybrala,“ uvedla kontrolorka a svůj zápis
uzavřela slovy: „Pobočku bych rozhodně doporučila. Známí by dostali vyčerpávající informace, mohli
by si odnést materiály zdarma.“
V loňském roce služby TIC Krnov využilo 51 tisíc
lidí a zájem o ně každoročně stoupá. Kromě informací či prodeje propagačních předmětů nabízí také
výpůjčky sportovního a jiného vybavení nebo prohlídky radniční věže. (frk)

Bod zlomu. Příběh ve válce
sestřeleného letce byl poodhalen

Hlučín – Pomník v Jilešovicích nad osadou Rybárna
připomínající sestřelené letadlo A20b Boston je kompletní. V neděli se zde uskutečnil pietní akt, kterého se
zúčastnila i rodina jednoho
z padlých vojáků. Na pomníku dosud byly jen fotografie dvou ze čtyř členů
posádky. Snímky dvou přeživších tragédie byly nyní
doplněny. Jednalo se o seržanta Poběrežného a šturmana pluku Ivana Petroviče
Ganžu, jehož fotografii dodali jeho vnuci. Zásluhu na
tom mají amatérští letečtí
archeologové. Prostřednictvím ruského serveru Trizna,
kde mezi sebou hledači komunikují, se zkontaktovali
s Češkou Janou Görčöšovou,
která učila v ruské Samaře
češtinu. Tam se setkala s
vnuky majora Ganži, kteří
pátrali po svém dědečkovi.
Věděli jen, že padl někde na
Moravě. Teď přijeli uctít jeho
památku s dalšími vnučkami

UCTÍT PAMÁTKU padlého vojáka přišli vojáci a starostka Dobroslavic. Přicestovali i vnuci a vnučky majora Ganži s rodinami.

a jejich rodinami.
O osudu gardového majora Ganži se dlouho nic nevědělo. Ze čtyř členů posádky dva zahynuli. Zbylí dva,
mezi nimi i major, vyskočili
z letadla a přežili. Hned po
seskoku ale zřejmě padli do
zajetí Němců. Podle výpovědi jednoho pamětníka měl
pak být major Ganža zastřelen v hlučínské pískovně.
„Čekáme, jestli se neozve
další pamětník. Je totiž
zvláštní, že by zajali dva piloty, obyčejného vojáka nechali naživu a majora zastřelili,“ konstatoval jeden
z hledačů, Jaromír Prokeš.
„Ivan Petrovič Ganža byl
údajně odvezen autem na

výslech a polský tlumočník
tvrdí, že tam byl ubit,“ řekla
České televizi Jana
Görčöšová.
Pietního aktu se zúčastnili
i starostka a radní z Dobroslavic. Po pietních proslovech předal Jaromír Prokeš
vnukovi majora Ganži nalezené artefakty z letadla. Rodina si prohlédla místo
tragédie, symbolicky si nabrala prsť a pár úlomků z
letadla. Ty chtějí věnovat
muzeu v Samaře. Po skončení ceremoniálu se přítomní přesunuli na vojenský
hřbitov do Hlučína, kde u
hrobů letců pronesl řeč starosta Hlučína Pavel Paschek.
Následovala prohlídka vo-

ZÁHADNÝ osud letce Ivana
Petroviče Ganži ze sestřeleného letadla začíná být jasnější.
Na pietní akci se díky rodině
majora Ganži umístila jeho fotografie na památník v Jilešovicích. Snímky: archiv Jaromíra Prokeše

jenského bunkru v areálu
Darkovičky a návštěva muzea v Hrabyni.
Amatérští letečtí archeologové už odhalili desítky
zajímavých osudů.
„Opravdu jsme zajásali, že
se nám podařilo získat fotografii majora. Nyní jeho rodina přijela přímo na místo
a společně jsme pomník doplnili. Na informační tabuli
bude i podrobnější popis letadla, posádky i samotné
havárie,“ uvedl Jaromír Prokeš.

SmartWings končí s linkou Ostrava – Dubaj
JAN SŮRA

Ostrava – Letecká společnost Travel Service letos na
podzim neobnoví provoz
linky SmartWings mezi Ostravou a Dubají. Konec spojení potvrdila webu zdopravy.cz mluvčí Travel Service
Vlaďka Dufková i moravskoslezský náměstek pro
dopravu Jakub Unucka.
„Linku Ostrava – Dubaj
během zimního letového
řádu neplánujeme provozovat,“ řekla Dufková. SmartWings naopak navyšují počty letů do Dubaje z Prahy
na sedm týdně.
SmartWing začaly z Ostravy do Dubaje létat od září

2016. Start podpořil významně Moravskoslezský
kraj, ještě za dob minulého
vedení v čele se sociálnědemokratickým hejtmanem
Miroslavem Novákem.
SmartWings létaly první zimu dvakrát týdně, od loňska jednou týdně.
Současný náměstek
hejtmana označuje zděděnou smlouvu po svém
předchůdci za atypickou a
nelogickou, a pro zrušení
linky vidí hned několik důvodů.
Linku podle něj využívali
fakticky pouze Češi na cestu
do Perského zálivu, ačkoliv
primárním cílem bylo nalákat arabské hosty na sever

Moravy. Analýza kraji navíc
ukázala velkou citlivost na
cenu letenek. „Pokud letenka stála pět tisíc korun, tak
letadlo bylo plné, když šest
tisíc, tak to bylo horší a při
sedmi tisících už létalo
téměř prázdné,“ uvedl
Unucka. Ten ještě v roce
2016 ale smlouvu hájil.
Travel Service navíc podle
něj neměl v Ostravě bázované letadlo, což byl další
důvod velké ztrátovosti linky, neboť dopravce musel
stroj přesouvat z jiných letišť. Posledním hřebíčkem
do rakve pak byla skutečnost, že Travel Service nedostal v Dubaji kvůli rekonstrukci tamního letiště

vhodný slot. Kraj proto s
dopravcem nyní jedná o
způsobu ukončení smlouvy.
Jednou z možností je, že po
určitý čas (za už zaplacené
peníze) zůstane na letounu
Travel Servisu reklama na
kraj.
Podle smlouvy měl Moravskoslezský kraj zaplatit
za provoz linky během pěti
let přes padesát milionů
korun. Výše finanční dotace
se měla postupně snižovat.
Zákazníci letiště Leoše Janáčka Ostrava mohou letět
do Dubaje přímo z nedalekých letišť. Flydubai letos
spustil linku z polského
Krakova, Wizz Air létá
z Katovic.

Exekutor zpronevěřil jedenáct milionů korun
Vrchní soud zamítl
odvolání obžalovaného
i státního zástupce.
Verdikt je pravomocný.

Stodola ukrývala válečnou munici

JAROSLAV PERDOCH

Bernartice nad Odrou – Pořádné překvapení zažila v minulých dnech sedmašedesátiletá žena
v obci Bernartice nad Odrou na Novojičínsku. Při
vyklízení hospodářské stodoly totiž objevila kartonovou krabici a v ní uloženou válečnou munici
z druhé světové války. Na nic proto nečekala
a nález ihned ohlásila policii. „Policisté po příjezdu
zjistili, že se jedná o dělostřeleckou minu a velkorážové náboje. Na místo byl poté přivolán policejní
pyrotechnik, který si munici převzal k následné likvidaci,“ informovala včera o případu mluvčí novojičínské policie Darina Knižátková. (ire)

Ostrava, Olomouc – Sedm
roků stráví ze mřížemi bývalý ostravský exekutor Ivo
N. S definitivní platností
o tom včera rozhodl Vrchní
soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání proti
sedmiletému verdiktu Krajského soudu v Ostravě
z konce loňského roku.
Podle státního zástupce Ivo
N. v letech 2004 až 2014

Dáme vařit do osolené vody na cca 10min.
tofu. Mezitím si rozmixujeme cibuli, okurek,
hořčici a olej. Když je tofu uvařené, přídáme ho
k rozmixované směsi a znovu mixujeme. Tofu
musíme mixovat hned po vytažení z vařící vody,
jinak by se nerozmixovalo do hladka. Nakonec
dochutíme soli, pepřem a zamícháme zakysanou
smetanu.

použil pro svou potřebu peníze vymožené od dlužníků.
Hotovost měl odevzdat
společnosti poskytující spotřebitelské úvěry. Celkem šlo
o jedenáct milionů korun.
Exekutor se nakonec
sám ocitl v exekuci a v říjnu 2015 byl odvolán
z funkce.
Ivo N. vinu odmítl. Prý se
na jednotlivých exekucích
aktivně nepodílel, měla to
být práce jeho podřízených.
Proto se včera u olomouckého vrchního soudu domáhal osvobození. Se svými
argumenty ale neuspěl.
„Odvolání jsme zamítli jako

nedůvodné. Vina byla prokázána nade vši pochybnost,“ řekl Deníku mluvčí
vrchního soudu Stanislav
Cik.
Proti verdiktu ostravského krajského soudu se odvolal i žalobce, který naopak
požadoval přísnější rozsudek. I jeho odvolání soud
zamítl. „Trest ve výměře
sedmi let je mírný, ale ne
nepřiměřeně mírný,“ uvedl
Cik.
Ivo N. dostal také sedmiletý zákaz činnosti, nemůže
působit v advokacii ani jako
exekutor. Rozsudek je pravomocný.

DALŠÍ PŘÍPAD
Před soudem nedávno stanul i jiný exekutor z Moravskoslezského kraje, Čeněk B.
z Bruntálska. Byl obžalován
ze zpronevěry sedmi milionů korun. Exekutor prohlásil, že pochybení je na straně někoho jiného. Prý přenesl část pravomocí na exekuční kandidátku, mluvil
také o účetních a dalších
zaměstnancích. Krajský soud
mu vloni v červnu vyměřil
šest let. Odvolací vrchní
soud ale trest zrušil a nařídil
nové projednávání. Termín
jednání není zatím znám.

DENÍK V SEVEROMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Moravskoslezský deník, Opavský a hlučínský deník, Frýdecko-místecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník, Novojičínský deník, Bruntálský a krnovský deník. Vychází pondělí – sobota.
VYDÁVÁ VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ: 01440578. CENTRÁLNÍ REDAKCE: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, tel. 221 999 111, šéfredaktor: Ing. Tomáš Skřivánek. Předplatné: Objednávky, informace: tel. 272
015 020, e-mail: denik@mojepredplatne.cz, reklamace: tel. 272 015 015, e-mail: reklamace@denik.cz, Centrum zákaznické péče: 272 015 015, více: www.mojepredplatne.cz.
REGION SEVERNÍ MORAVA: Mlýnská 10, 702 00 Moravská Ostrava. Šéfredaktor: Martin Pleva, tel.: 596 176 311, e-mail: moravskoslezsky@denik.cz. Sport: tel.: 596 176 602, e-mail: sport.moravskoslezsky@denik.cz. Manažer obchodního týmu: Jiří Eichler, tel: 596 176 371.
OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ DENÍK: Na Rybníčku 56, 746 01 Opava. Tel.: 553 608 010, e-mail: opavsky@denik.cz. Šéfredaktor: Roman Brhel, tel.: 553 608 010, mobil: 606 666 503. Zpravodajství: tel.: 553 624 010. Sport: tel.: 553 608 010. Inzerce: tel.: 553 608 010. Inspektorka
distribuční sítě: Kamila Kotuličová 724 412 016, kamila.kotulicova@denik.cz. Od 1. 10. 2011 je platný ceník inzerce č. 13. www.opavskydenik.cz
Ročník: XVII. ISSN 1801-0156. MK ČR E16949. Tiskne: VLM a.s., tiskárna Novotisk Olomouc. Předplatné doručuje Mediaservis, s.r.o. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Regionální Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android.

Můžete přidat i trochu cukru, záleži na Vaší

V lednici Vám vydrží až týden. Je to zdravá
náhrada tatarské omáčky hlavně pro děti,které ji
mají tak rády.
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