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1  Vybrané události roku  

Rok 2018 byl jedinečný. Byl to rok 100. výročí založení Československé republiky. 

Obec Dobroslavice jej prožila obzvlášť slavnostně. Díky aktivním občanům se 

uskutečnila řada kulturních, sportovních a společenských akcí. Je dobré, že naše obec 

má tak bohatý život a že zde žije tolik občanů, kteří nelitují svého volného času a 

připravují někdy i velmi náročné akce. 

Dobroslavice přitahují i nadále spoustu turistů, cyklistů a jiných návštěvníků. Nejen 

díky svému jedinečnému parku jsou Dobroslavice trvale cílem oblíbených výletů a 

procházek. 

Říjnové komunální volby patřily k nejdůležitějším událostem obce. PhDr. Hana 

Bližňáková obhájila místo starostky a spolu s ní i osm zastupitelů. Zastupitelstvo 

doplnil jeden nově zvolený člen - Bc. Pavel Bochňák. 

Nejvýznamnější plánovanou akcí roku bylo zahájení výstavby čističky odpadních vod 

a rekonstrukce kanalizace, které se ujala firma Aqualia infraestructuras 

inženýring,s.r.o. Stavba byla naplánována na tři sezóny (2018-2020). 

 

 

Další události roku 2018 

Obec získala na všechny plánované akce dotace, což bylo velkým přínosem. 

19. 5. se konala velmi úspěšná premiéra divadelní hry Perfect Days, kterou uvedlo 

místní ochotnické Dodivadlo v režii Milana Šťastného. 

Pro podporu sportu byla na fotbalovém hřišti nainstalována workoutová sestava 

s informativní tabulí s návodem na cvičení. 

23.6. se konal 1. ročník Dušana Knoppa v kopané. Pořádal TJ Sokol. 

Do mateřské školky byla jmenována nová paní ředitelka Bc. Ivana Břusková. Stávající 

paní ředitelka Kristina Vaculíková odešla do důchodu. 

Místní knihovna získala grant na podporu čtenářské gramotnosti. 

Byla založena Univerzita třetího věku pod vedením Mgr. Šárky Kolkové. 

Byla zavedena služba Mobilní rozhlas, která rozesílá informace z obce e-mailem nebo 

smseskou. 
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16.9. proběhla krásná akce  Běh pro živou vodu. Je to Běh zajíce Ušáka od kuželny 

k zámecké studánce. Děti i dospělí si akci náležitě užili a byli také odměněni. Akci 

připravil TJ Sokol. 

 

Letos se uskutečnil již 8. tenisový turnaj na paměť zemřelého člena oddílu Emila 

Sollicha na krásném historickém kurtu, který je udržován partou asi deseti „dříve 

narozených“ tenisových nadšenců. 

 

27.12. TJ Sokol připravil turnaj ve stolním tenise k ukončení sezóny 2017/18. Ve 

vánoční atmosféře změřilo své síly 9 dětí. 
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2 Statistika  

2.1 Obyvatelstvo  

 

Dobroslavice, Obecná charakteristika - statistika 
Obecná charakteristika 

 

 

 

 

 

 31. 12. 2018 

Typ obce obec 

Obec s rozšířenou působností Hlučín 

Pověřený obecní úřad Hlučín 

Pracoviště finančního úřadu Hlučín 

Katastrální pracoviště Opava 

Matriční úřad Hlučín 

Katastrální plocha (ha) 723,80 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 308 

První písemná zpráva (rok) 1377 

 

 

Ke dni 31.12.2018 bylo k úřednímu pobytu přihlášeno 763 osob. 

 

V roce 2018 se přistěhovalo 27 osob a narodilo se 6 dětí.  

Odstěhovalo se 25 osob a zemřelo 9 osob. 
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 2.2 Druhy pozemků obce 
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3 Zastupitelstvo obce 

 3.1 Složení a činnost zastupitelstva  

 

JMÉNO FUNKCE VOLEBNÍ   STRANA 

Martin Bekárek 

 

člen finančního výboru Starostové a nezávislí 

PhDr.Hana Bližňáková 

 

starostka obce Starostové a nezávislí 

Bc.Pavel Bochňák předseda kulturní komise „Změna pro 

Dobroslavice“ 

MUDr.Michal Lišaník předseda kontrolního výboru Sdružení NK 

Dobroslavice 

Mgr.Pavlína Pěknicová předsedkyně sportovní komise 

členka kontrolního výboru 

Starostové a nezávislí 

Ing.Miroslav Svider místostarosta Starostové a nezávislí 

   

Mgr.Jan Sýkora člen finančního výboru Starostové a nezávislí 

 člen kulturní komise  

   

Mgr Irena Šťastná předsedkyně finančního výboru Starostové a nezávislí 

Zdeněk Bochňák člen kontrolního výboru Starostové a nezávislí 
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Komise 

NÁZEV  

KOMISE 

PŘEDSEDA ČLENOVÉ  (ZO) ČLENOVÉ 

(NEJSOU ZO) 

    

Kulturní a 

sociální 

Bc.Pavel Bochňák Mgr.Jan Sýkora Věra Bittnerová 

Alena Ridlová 

Bianka Klapuchová 

Sportovní Mgr.Pavlína 

Pěknicová 

Ing.Jakub Klekner  

  Štrajtová Ivana  

Životního 

prostředí 

  Ing.arch.Zuzana 

Sýkorová 

    

    

 

Zastupitelstvo obce se v roce 2018 sešlo celkem 7x. 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 13.3.2018 zastupitelé mimo jiné : 

- rozhodli na základě zprávy hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na 

zakázku malého rozsahu na provedení služeb specifikovaných v zadávacích 

podmínkách pro hospodaření v obecním lese na rok 2018-2019 vybrat uchazeče: 

Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodova 782, 725 29 

Ostrava-Petřkovice. Lhůta realizace do konce roku 2019 

Jako 1. náhradník: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., A. Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava-Zábřeh 

- schválili uzavřít smlouvu o dílo v celkové ceně 881 649,50 Kč bez DPH - pěstební a 

těžební činnosti v obecním lese, s vybraným uchazečem Společnost DVOŘÁK LESY, 

SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodova 782/18, 725 29 Ostrava-Petřkovice, 

IČ:26825261., a pověřili starostku obce k podpisu smluv o dílo - pěstební a těžební 

činnosti v obecním lese pro léta 2018-2019 

- schválili rozpočtové opatření č. 7/2018 
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- schválili Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko a pověřili starostku podpisem této 

smlouvy 

 

     - rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč z rozpočtu obce pro TJ Sokol 

Dobroslavice, IČ . 47814675, se sídlem Na Svobodě 39, Dobroslavice, na činnost TJ 

Sokol Dobroslavice na rok 2018, a schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace, která je přílohou tohoto usnesení a pověřili starostku obce k 

podpisu výše uvedené veřejnoprávní smlouvy 

      

-  vzali na vědomí informace ohledně zámeckého mostu a pověřili Mgr. Šťastnou k 

získání dalších informací od odborníků 

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 17.4.2018 zastupitelé mimo jiné: 

 

 

 - vzali na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro 

posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „ Chodníky v obci Dobroslavice I. 

etapa – ul. Přerovská, ul. Slezská“ 

 

- rozhodli vybrat ve veřejné zakázce „Chodníky v obci Dobroslavice I. etapa – ul. 

Přerovská, ul. Slezská“ na základě doporučení výběrové komise o výběru 

nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Václav Michalík s.r.o. 

Nabídková cena: 545 714,66  bez DPH.  Doba realizace: 59 dnů 

 

- vzali na vědomí smlouvu o dílo mezi obcí Dobroslavice a společností Ing. Václav 

Michalík s.r.o.,  

 

- schválili smlouvu o dílo mezi obcí Dobroslavice a společností Ing. Václav Michalík 

s.r.o. a zmocnili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení 

 

 

- rozhodli vybrat ve veřejné zakázce „Revitalizace veřejného osvětlení obce 

Dobroslavice“ na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky 

uchazeče ECO LED SOL s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

Nabídková cena: uznatelné náklady (Kč vč. DPH ) – 1 466 520,54, celkové náklady 

akce z VŘ –(Kč vč. DPH) - 3 352 785,91 

 

- vzali na vědomí smlouvu o dílo mezi obcí Dobroslavice a společností ECO LED SOL 

s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
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- zmocnili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo dle bodu d) tohoto usnesení. 

- schválili rozpočtové opatření č. 11/2018 

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 12.6.2018 zastupitelé mimo jiné: 

 

- schválili účetní závěrku obce Dobroslavice k 31.12.2017, schválili Závěrečný účet 

obce Dobroslavice za rok 2017 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce 

Dobroslavice za rok 2017 a to bez výhrad 

 

     - vzali na vědomí schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za 

rok 2017 

 

     - vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2017 a Zprávu o 

výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017 

 

     - schválili výběr dodavatele zakázky „Předcházení vzniku textilních a biologicky 

rozložitelných odpadů v obcích Dobroslavice, Děhylov, Darkovice a Píšť“, a to firmu 

SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, Šenov u Nového Jičína za nabídkovou cenu ve 

výši 5 019 860,- Kč bez DPH 

 

     - schválili Kupní smlouvu s firmou SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, Šenov u 

Nového Jičína ohledně pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejneru na textil 

 

   

     - schválili smlouvy o finančním vypořádání s obcemi Děhylov, Píšť a Darkovice 

        

- schválili Strategický dokument podpory sportu v obci 

     

     - stanovili pro další volební období 2018 - 2022 složení obecního zastupitelstva 

v počtu 9 členů 

 

     - schválili rozpočtové opatření č. 17 – 19/2018 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 11.9.2018 zastupitelé mimo jiné 

- vzali na vědomí informace ohledně výstavby čističky odpadních vod a rekonstrukce 

kanalizace 
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- vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od zasedání Zastupitelstva obce ze dne      

12.6.2018 

- schválili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 

pro období 2018-2022, bez připomínek, dle předloženého návrhu 

- schválili rozpočtové opatření č.23/2018 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 29.10.2018 mimo jiné : 

 

- schválili zvolení jednoho místostarosty 

 

- určili, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn 

 

- zvolili do funkce uvolněný starosta obce Dobroslavice  PhDr. Hanu Bližňákovou  

 

 - zvolili místostarostou obce Dobroslavice  Ing. Miroslava Svidera  

 

- zvolili členy komisí: kulturní a sociální komise ve složení: předseda Bc. Pavel 

Bochňák, člen Mgr. Jan Sýkora, paní Alena Ridlová , paní Věra Bittnerová a paní 

Bianka Klapuchová, sportovní komise: předsedkyně Mgr. Pavlína Pěknicová, členové 

Ing. Jakub Klekner a paní Ivana Štrajtová a komise životního prostředí, jejíž členkou 

bude Ing. arch. Zuzana Sýkorová 

 

- určili, že osobou, která bude v rámci projednávání územního plánu obce 

Dobroslavice spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby,  

bude  Ing. Miroslav Svider 

 

-  schválili rozpočtové opatření č. 27/2018 

 

Na schůzi zastupitelstva 11.12.2018 zastupitelé mimo jiné: 

 

- schválili vstup obce Dobroslavice do Euroregionu Silesia a do Spolku pro obnovu 

venkova ČR a pověřili starostku k zajištění náležitostí pro vstup 

 

- schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2019. Příjmy ve výši 16 455 tis. Kč, výdaje ve 

výši 16 455 tis. Kč 

        

     - schválili střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 až 2021  
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- schválili rozpočet Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové organizace, IČ 

71005145, na rok 2019 

 

- schválili střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové 

organizace, IČ 71005145, na období roků 2019 – 2021 

        

       - schválili záměr vytýčení půdorysu bývalé zámecké budovy a polohy zámecké studny 
 

- schválili uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

8014262/1, Dobroslavice, 857/1, ČOV 1, smyčka kNN“ pro umístění podzemního 

kabelového vedení NN a přípojkové skříně na parcelním č. 857/9 v k.ú. Dobroslavice 

 

- schválili podání žádosti o dotaci na MMR ČR, dotační titul Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury prostřednictvím firmy Ing. Jiřího Knoppa za cenovou nabídku ve výši  

15 000,- Kč bez DPH za zpracování a podání žádosti o dotaci pro výstavbu 

víceúčelového hřiště u základní školy a pověřili starostku k podpisu smlouvy s firmou  

Ing. Jiřího Knoppa ohledně náležitostí k podání a vyřízení žádosti o dotaci u výše 

uvedeného dotačního titulu 

 

- schválili cenovou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o., Tišnov ve výši 

191 424,42 Kč (cena je včetně DPH) pro zakoupení a instalaci herního prvku - lanová 

pyramida, která bude umístěna na hřišti TJ Sokol Dobroslavice 

 

     - schválili aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce Dobroslavice   

 

- schválili cenovou nabídku firmy ECO LED SOL s.r. o. ve výši 190 558,06 Kč (s DPH) 

a 150 712,03 Kč (s DPH) na doobjednání svítidel veřejného osvětlení, materiál a práci 

 

- schválili Dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence na 

ochranu osobních údajů 

 

- schválili nabídkovou cenu firmy Ecentre ze dne 6.12.2018 na dodávky elektřiny a 

pověřili starostku k podpisu smlouvy 

 

- schválili přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 5 427,- Kč z Ministerstva vnitra 

na výdaje sborů dobrovolných hasičů za rok 2018 

 

- vzali na vědomí informaci o zachovávání mlčenlivosti členů zastupitelstva, výborů a 

komisí. Určili předsedům výborů a komisí, aby o této skutečnosti informovali členy 

výborů a komisí z řad občanů a zajistili podepsání přiloženého dokumentu. Zároveň 

byl povinen předseda členy poučit, že se jedná o zákonnou povinnost a odmítnutím 
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podpisu prohlášení o mlčenlivosti se člen nemůže zříci zákonné povinnosti, jelikož 

toto prohlášení má pouze informativní charakter 

 

- schválili ceny za odvoz komunálního odpadu na rok 2019 dle přiloženého ceníku 

 

- vzali na vědomí studii lávky, zábradlí a vyhlídkové plošiny v parku u zámeckého 

mostu a pověřili místostarostu Ing. Svidera k zajištění veřejné zakázky na výběr 

zpracovatele projektové dokumentace na zhotovení lávky, zábradlí a vyhlídkové 

plošiny v parku u zámeckého mostu ve variantě bez dřevěné výplně 

 

- schválili vypracování projektové dokumentace na další etapu revitalizace parku a 

pověřili místostarostu Ing. Svidera k zajištění veřejné zakázky na výběr zpracovatele 

této projektové dokumentace  

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 20.12.2018 zastupitelé mimo jiné: 

 

- pověřili starostku obce k samostatnému rozhodování o úhradě nákladů do výše 

max. 200 000,- Kč v jednotlivých případech ve volebním období 2018-2022 a pověřili 

starostku k provádění rozpočtových opatření do výše 200 000,- Kč v daném volebním 

období 2018 - 2022 

 

- schválili rozpočtové opatření č. 28 – 32/2018 provedené starostkou 

 

- vzali na vědomí volbu komisí starostkou. Kulturní a sociální komise ve složení - 

předseda Bc. Pavel Bochňák, člen Mgr. Jan Sýkora, paní Alena Ridlová, paní Věra 

Bittnerová a paní Bianka Klapuchová, sportovní komise - předsedkyně Mgr. Pavlína 

Pěknicová, členové Ing. Jakub Klekner a paní Ivana Štrajtová a komise životního 

prostředí, jejíž členkou je Ing. arch. Zuzana Sýkorová 

 

- schválili rozpočtové opatření č. 33/2018 
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 3.2 Hospodaření obce 

 

 OBEC  DOBROSLAVICE      

 HOSPODAŘENÍ k 31.12.2018 - PŘÍJMY  Kč   

                 Schválený rozpočet                 Skutečnost 

                            po úpravách  

paragraf-položka       
1111 Daň z příjmu FO placená plátci                    1 950 000,00                       2 255 786,90     
1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky                         60 000,00                            53 134,45     
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                       180 000,00                          209 921,40     
1121 Daň z příjmu PO                      2 000 000,00                       1 927 483,14     
1122 Daň z příjmu PO - obec                        142 310,00                          142 310,00     
1211 Daň z přidané hodnoty                     3 700 000,00                       4 743 973,22     
1334 Odvod za odnětí ze ZPF                                 792,68     
1341 Poplatek ze psů                           27 000,00                            25 745,00     
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství                            2 000,00      
1361 Správní poplatky                           12 000,00                               5 680,00     
1381 Daň z hazardních her                          34 000,00                            55 276,37     
1382 Zrušený odvod z loterií                                   35,60     
1511 Daň z nemovitých věcí                        335 000,00                          337 944,05     
4111 NI transfery ze SR-volby                          64 545,00                            64 545,00     
4112 NI transfery ze SR-na výkon st.správy                       151 000,00                          151 000,00     
4116 NI transfery ze SR-ostatní                     4 892 383,45                       4 892 383,45     
4121 NI transfery od obcí                         714 902,50                          714 902,50     
4216 Ostatní invest.transfery ze SR                     2 431 863,50                       2 419 912,30     
4221 Investiční transfery od obcí                        104 181,00                          104 181,00     
4222 Invest. transfery od krajů                        320 000,00                          320 000,00     

 Daňové příjmy celkem                  17 121 185,45                    18 425 007,06     
1031 Les-prodej dřeva                         200 000,00                            38 756,00     
2142 Nájem restaurací                         185 000,00                          192 933,00     
2219 Chodníky                                   795,00     
3113 Nájem ZUŠ                           12 000,00                            12 060,00     
3314 Knihovna-čtenářské poplatky, dotace                            3 200,00                               4 500,00     
3392 Kulturní dům -nájmy                          26 000,00                            36 654,00     
3399 Ostatní záležitosti kultury                          11 000,00                            11 306,00     
3612 Nájmy bytů a zálohy na služby+dopl.                       235 000,00                          242 884,00     
3613 Nájem zahradnictví                           61 000,00                            60 600,00     
 Nájem - šatny hřiště                             4 000,00                               3 552,00     
 Nájem bytové domu-střechy                             8 000,00                               7 909,00     
 Nájem bývalé vodárny                             3 000,00                               2 526,00     
 Příspěvek na energie - kaple                               1 000,00     
3639 Nájmy pozemků, prodej pozemků                       249 000,00                          266 469,00     
3722 Příjmy za komunální odpad                        494 000,00                          510 131,00     
3725 Příjmy za třídění odpadu                        100 000,00                          102 571,50     
3745 Příjmy z prodeje pal. dřeva-veřejná zeleň                         10 940,00     
6171 Příjmy OÚ-kopírování,prodej foto                            1 000,00                               2 375,00     
6310 Příjmy z úroků                              2 000,00                               3 184,17     

 Nedaňové příjmy celkem                    1 594 200,00                      1 511 145,67     
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 PŘÍJMY CELKEM Kč    18 715 385,45    19 936 152,73   

        
 Hotovost k 31.12.2018       9 253 855,86 Kč   

 

 

 OBEC  DOBROSLAVICE      

 HOSPODAŘENÍ k 31.12.2018 - VÝDAJE  Kč   

      Schválený rozpočet             Skutečnost 

                  po změnách  

paragraf-položka       
1014 Veterinární péče-očkování psů                 8 000,00                     5 122,00     
1031 Lesní hospodářství               563 645,00                  84 655,00     
1036 Správa v lesním hospodářství                55 000,00                  55 000,00     
1037 Příspěvek Myslivec.spolku                  2 000,00                     2 000,00     
2143 Cestovní ruch                 64 000,00                  51 467,19     
2212 Místní komunikace                 85 000,00                  57 551,00     
2219 Chodníky            1 820 000,00                744 828,49     
2292 Dopravní obslužnost                70 000,00                  64 988,00     
2321 Odvádění a čištění odpadních vod             100 000,00      
3111 Mateřská škola - provoz              321 500,00                321 192,50     
   dotace SR             123 361,60                123 361,60     
               nájem              140 500,00                136 452,00     
3113 Základní škola provoz              375 000,00                374 537,00     
   hřiště                 95 000,00      
3311 Divadelní činnost                 11 000,00                  10 500,00     
3314 Knihovna                  23 200,00                  20 777,01     
3319 Kronikář                    7 000,00      
3341 Místní rozhlas                  21 000,00                  20 305,20     
3349 Místní zpravodaj                 16 000,00                  13 083,00     
3392 Kulturní dům - běžný provoz,ostatní             445 000,00                385 403,51     
3399 Ostatní kulturní akce                 66 000,00                  65 286,00     

   jubilanti, narození dětí, Vítaní jara, Kosení, Vánoční výstava ad.  

3412 Sportovní zařízení provoz              155 000,00                141 250,57     

  zateplení kuželny, hřiště,sport.prvky   
3419 Dotace - Sokol + ostatní              113 000,00                100 177,00     
3421 Využití volného času dětí                  5 000,00                     2 000,00     
3429 Zájmová činnost - Klub seniorů               15 000,00                  14 824,00     
3612 Bytové hospodářství                65 000,00                  49 488,58     
3613 Nebytové prostory-kaple, ostatní               25 000,00                  10 353,48     
3631 Veřejné osvětlení-energie, údržba             200 000,00                121 875,33     
   nové osvětlení         4 244 438,00             3 232 024,00     
3632 Hřbitov - příspěvek na údržbu                15 000,00                  15 000,00     
3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem              30 000,00      
3722 Komunální odpad               860 000,00                693 194,00     
3726 Využití ost.odpadů-kompostery         5 606 503,50             5 491 601,00     
3745 Veřejná zeleň provoz,           1 361 766,35                895 482,00     
4349 Pečovatelská služba ( Charita )                 5 000,00      
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4376 Služby následné péče ( Roska )                 2 000,00                     2 000,00     
5512 Hasiči-výjezdová jednotka provoz             195 427,00                134 565,45     
    investice             200 000,00                  19 000,00     
  příspěvek na činnost mládeže               25 000,00                  25 000,00     
5522 Činnost integr.záchr.systému                  2 000,00      
6112 Zastupitelstvo - odměny          1 250 000,00             1 226 600,00     
6114 Volby -prezident, zastupitelstvo               64 545,00                  35 774,80     
6171 Místní správa ( provoz OÚ, ostatní v obci )        1 779 189,00             1 705 365,35     
6310 Výdaje z finančních operací                  7 000,00                     5 974,54     
6320 Pojištění majetku obce                56 000,00                  55 816,00     
6399 Daň z příjmu-odvod obec              142 310,00                142 310,00     
 DPH z prodeje dřeva, nájmů, ostatní             380 000,00                  92 364,00     
 Rezervy kapitálových výdajů          2 460 000,00      
6402 Vratka nečerpané dotace - volby               14 000,00                  13 366,00     
6409 Členské příspěvky-SOMH, SMS, MAS Hlučínsko              25 000,00                  24 435,00     
        

 VÝDAJE CELKEM Kč          23 715 385,45  16 786 350,60  

 

 

4 Školství  

4.1 Základní škola 

Základní škola Děhylov je školou poskytující základní vzdělání převážně žákům 

z Děhylova a z Dobroslavic, ale také z Hlučína, Ostravy-Plesné, Ostravy-Poruby a 

Ostravy-Martinova. Školu zřídila Obec Děhylov jako příspěvkovou organizaci s právní 

subjektivitou k 1. 1. 2003.  

Jedná se o školu malotřídní – ve školním roce 2017/2018 školou čtyřtřídní. 
Vyučování probíhalo na dvou školních budovách – ve školní budově v Děhylově 
(výuka 1., 2. a 5. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 3. a 4. 
ročníku).  

K 30. 6. 2018 měla škola 68 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 29 žáků. Ve 
školní budově Děhylov jsou dvě učebny, prostory školní družiny a tělocvična. Výdejna 
stravy se nachází v prostorách Obecního úřadu Děhylov, kam žáci docházejí. Ve 
školní budově Dobroslavice jsou dvě učebny, tělocvična, výdejna stravy a učebna pro 
výuku hry na hudební nástroje (pobočka Základní umělecké školy Háj ve Slezsku). V 
obou školních budovách jsou učebny světlé, prostorné, vybavené výškově 
stavitelným nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní tabule). Obě školní 
budovy mají školní zahradu. 

 
1. - 5. ročník se vyučoval podle školního vzdělávacího programu Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání: „Škola, která nás všechny baví“. 

Od 3. ročníku se žáci vyučovali anglickému jazyku. 

Ve 4. a 5. ročníku probíhala výuka předmětu Informatika. 
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      Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje taktéž 

na aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města.  

I v letošním školním roce byli zapojeni do unikátního projektu „Zelená škola“, který 

významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. 

Zároveň byla škola zařazena do sítě škol pod značkou Rodiče vítáni, kde se jako škola 

cíleně zaměřovala na spolupráci s rodiči.  

Vybavení školy: 

       Školní budovy Děhylov i Dobroslavice mají velké a prostorné učebny vybavené 

vhodným nábytkem, který se obnovuje. Obě školní budovy mají tělocvičny. Oběma 

školním budovám stále chybí hřiště, obě mají pouze školní zahrady.        

       Obě budovy disponují interaktivní tabulí, včetně klasických tabulí. Na výuku 

s interaktivními tabulemi kladly učitelky velký důraz, neboť ji považovaly za vysoce 

moderní, multimediální, s přímým připojením na internet, navíc velmi zajímavou jak 

pro žáky, tak pro ně. Tato skutečnost přispívá k rychlému rozvoji dovedností pro 

práci s moderními technologiemi a k rozvoji žádoucích kompetencí žáků v souladu 

s požadavky rámcového vzdělávacího programu a zákona.  

Prevence a environmentální výchova: 

Projekt MSK Příroda na dosah 

Akce 72 hodin – Sázení stromů na zahradě v Děhylově 

Beseda s Hasiči – Hasík 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Cestovatelsko-geografický program MOTANI 

Veselé zoubky 

Projekt Jsem laskavec 

Zdravá svačinka 

Výchovné programy Školská etiketa 

Prima pokusy, pokusy v rámci vyučování 

Spolupráce s Mysliveckým spolkem Děhylov – vánoční nadílka pro zvířátka 

Seminář pro rodiče Šikana 

Vycházky, naučná stezka 

Sázení lipové aleje v Dobroslavicích 
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V roce 2018 bylo ve škole v pracovním poměru 8 zaměstnanců, z toho 5 učitelek, 1 

vychovatelka ve školní družině, 2 pracovníci výdeje stravy a zároveň školníci. 

Další pracovníci ZŠ: 

Petr Dědoch – školník, pracovník výdeje stravy 

Libuše Schmuchová – školnice a pracovnice výdeje stravy (DPP) od 1. 3. 2018 

Martina Šrubařová – účetní - do 25. 2. 2018 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Simona Kovaříková – ředitelka učitelství pro 1. st. ZŠ/TV 

Mgr. Jana Plurová – učitelka  učitelství pro 1. st. ZŠ 

Mgr. Kateřina Vlčková – učitelka učitelství pro 1. st. ZŠ, speciální pedagogika 

Mgr. Lenka Pospíšilová – učitelka učitelství pro 2. st. ZŠ (JČ/JN)  

      rozšiřující studium učitelství pro 1. st. ZŠ 

Mgr. Lucie Paterová – učitelka speciální pedagogika, vychovatelství, 

 učitelství pro 1. st. ZŠ 

Mgr. Pavla Dědochová – učitelka učitelství pro 1. st. ZŠ 

Pavlína Stonišová – vychovatelka           vychovatelství 

 

Soutěže 

 Sběr víček z PET- lahví  
 

 Soutěž ve sběru kaštanů   
 

 Výtvarná soutěž MŠMT „Namaluj svou učitelku nebo učitele“ 

(4 práce žáků 1. ročníku) 

 

 Krajská literární soutěž „Moje rodina“ 

(4 práce žáků 3. a 4. ročníku) 
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 Matematický Klokan: kategorie Cvrček – celostátní matematická soutěž (školní 
kolo) Matematický Klokan: kategorie Klokánek – celostátní matematická 
soutěž (školní kolo) 

 

 

 4.2 Mateřská škola 

V tomto školním roce bylo v mateřské škole Dobroslavice zapsáno 28 dětí, z toho 15 

chlapců a 13 děvčat. 

Ředitelkou MŠ Dobroslavice byla Kristina Vaculíková. V Dobroslavicích vyučovaly                   

Bc. Kamila Knoppová a Bc. Alena Musialová. Jako školnice a pracovnice výdejny 

stravy pracovala Blanka Svidrová.   

Mateřská škola požádala o dotaci projektu s názvem MŠ Dobroslavice 22. Je 

spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání 

pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost, 

prevenci logopedických vad a komunikačních schopností u dětí a na posílení týmu o 

chůvu v mateřské škole pečující o dvouleté děti.  

Dlouhodobým záměrem mateřské školy je vytvořit moderní, děti nestresující 

mateřskou školu, která respektuje individualitu dětí, zaměřuje se na výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, vytváří podmínky dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami i dětem talentovaným, prohlubuje spolupráci se základní školou. 

Kromě každodenního vzdělávacího programu s názvem „Svět kolem nás“ nabízí 

mateřská škola dětem další doplňkové činnosti – např. výuku angličtiny, plavecký 

kurz, počáteční nácvik hry na zobcovou flétnu (veselé pískání, zdravé dýchání). Dále 

pak probíhá Hudební kroužek, kroužek Pohybem ke zdraví, kroužek Hláskař (nejen 

pro děti s vadou řeči a špatnou výslovností), kroužek Sovička (pro předškoláky 

s odloženou školní docházkou) a práce s předškolními dětmi „Už se těším do školy“. 

V mateřské škole se také uskutečnily akce pro rodiče a další hosty, besídky k 

nejrůznějším příležitostem, dílničky pro rodiče, slavnostní ukončení školního roku, pro 

děti pak tematické vycházky, výlety, divadelní představení apod. 

V letošním školním roce byly děti z MŠ Dobroslavice úspěšné v pěvecké soutěži 

Hlučínský slavíček (získaly dvě první místa). 

 

 

 



 21 

4.3 Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku 

               - pobočka Dobroslavice 

Leden – červen 2018  

 vedoucí pobočky Alena Klapetková (vyučující klavír, keyboard, Tajemství 

hudby) 

 Jana Odrihocká – klavír, keyboard 
 Lubomír Bartusek – zobcová flétna 

 Počet žáků ve školním roce 2017/2018 na pobočce Dobroslavice 23  

 Koncert ke Dni matek v Dobroslavicích 14. 5. 2018 

 Vystoupení žáků pobočky Dobroslavice v Knihovně Ostrava-Poruba (16. 5. 
2018) 

Září – prosinec 2018 

 Vedoucí pobočky Jana Odrihocká (klavír, keyboard) 

 Lubomír Bartusek (zobcová flétna) 
 Věra Plurová (klavír, Tajemství hudby) 

 Počet žáků ve školním roce 2018/2019 na pobočce Dobroslavice 23 
 Vanessa Kubicová ze třídy Jany Odrihocké získala Zlaté pásmo v 6. ročníku 

krajské soutěže Múzy Ilji Hurníka 17. 10. 2018 
 Vánoční koncerty v KD a ZŠ Dobroslavice - 8.12. a 11.12. 

 

5 Kultura a spolková činnost v obci 

 
5.1  Činnost kulturní komise 
 
V lednu 2018 vznikl v Dobroslavicích Kytarový kroužek. Důvodem byla poptávka po 
výuce hry na kytaru bez not z řad dětí i rodičů. 
 
Kroužek navštěvovalo 12 dětí – 9 kytar, 4 ukulele. Děti jsou nejen z Dobroslavic, ale i 
z Děhylova a z Ostravy.  
 
 
25. 2. 2018 
Slavnostní přivítání dětí mezi občany Dobroslavic. Do „Pamětní knihy“ byly zapsány a 
paní starostkou přijaty do svazku obce dvě děvčátka a jeden chlapeček. 
Program zajišťovaly děti ZŠ a ZUŠ 
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6. 3. 2018 
 
Beseda o Austrálii – besedu zprostředkovala paní Radmila Kotterbová, která tam žila 
5 let. 
 
24. 3. 2018 
 
Vítání jara. Sál kulturního domu byl vyzdoben jarními a velikonočními motivy. Na této 
výzdobě se svými výrobky podílely také děti ZŠ a MŠ.  
 
30. 4. 2018 
Kulturní komise připravila již 13. tradiční akci Pálení čarodějnic, která proběhla v 
zámeckém parku u Pizzerie Kuželna společně se stavěním májky, kterou již druhým 
rokem stavějí hasiči z naší obce. 
 
13. 5. 2018 Den matek – tento rok v Děhylově 
 
Obec a kulturní komise 
 
Zájezd do družebních Havlovic 
 
2. 6. 2018 
Kosení Havlovice  
 
Obec a kulturní komise 
 
25. 8. 2018 
 
Kosení Dobroslavice 
 
Ani nepřízeň počasí nevadila našim 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.  
 
 
Putovní pohár – hlavní cena v kategorii mužů- zůstává opětovně v naší obci. Zasloužil 
se o to náš občan Petr Žák.  
 

Podzim 2018  
 
 

Univerzita 3. věku 
 

Dvacet sedm dobroslavických, dva senioři částečně z Opavy a částečně z Dobroslavic 
a jedna seniorka z Děhylova se na podzim letošního roku začali scházet jednou 
měsíčně, aby si přednáškami rozšířili své vědomosti z různých oborů, které jsou 
nejen zajímavé, ale i poučné a přinášejí také radost, vzpomínky i zamyšlení.  
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Akce kulturní komise 
 
13. 10. 2018 Den seniorů – vystoupení Evy Zbrožkové a Petera Svetlika – Podzimní 
operetní koncert 
 
 
Obecní akce spolu s kulturní komisí 
 
27. 10. 2018 
 
U příležitosti 100. výročí dne vzniku samostatného Československého státu a uctění 
památky obětem 1. světové války byl položen věnec u pomníku 1. světové války a 
rozsvíceno 100 kusů svíček. Lampionový průvod s uspáváním broučků si všichni 
opravdu užili. 
 
Na OÚ proběhla vernisáž Jaroslava Ožany. 
 
 
 
1. 12. 2018 
Adventní setkání s tvořením věnců, svícnů… 
 
 
 
8. - 9. 12. 2018  
 
Vánoční výstava 
 
Spojena již každoročně s koncertem ZUŠ pod vedením paní Aleny Klapetkové. 
 
 
4. ročník fotografické soutěže Dobroslavické oko. 
 
 
15. 12. 2018 
Proběhl již IV. ročník běžeckého závodu „Dobroslavický běh o vánočního kapra“. 

 

5.2 Klub seniorů  

Senioři jsou nedílnou součástí naší obce a nezůstávají stranou. Scházejí se na 

pravidelných schůzkách, kde si povídají o všech možných věcech a těší se ze setkání. 

Mnohdy jim společné vzpomínky dávají chuť do života. Pokud je k tomu i pěkný 

zábavný program, pak je to o to lepší. 
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V roce 2018 se na jaře rozhodli pomáhat druhým. Vlastní nápad něco uplést přinesla 

paní Božena Kusýnová. 

Několik žen se rozhodlo uplést bačkůrky pro miminka v inkubátorech. Nakoupily vlnu 

a pletení začalo.  

Pletly je paní Božena Kusýnová, Jiřina Maciášová a paní Bianka Klapuchová. V zimě a 

na jaře upletly přes 100 rozkošných různobarevných bačkůrek pro novorozeneckou 

JIP FN Ostrava.  

Bačkůrky předaly a rozhodly se pokračovat příští zimu. 

V květnu byl uspořádán velice pěkný zájezd. Účastníci jeli autobusem do Čech pod 

Košířem a Olomouce. Nejdříve navštívili opravený zámek v Čechách pod Košířem. Po 

menší procházce přešli do Muzea kočárů, kde je nadšeně provázel pan Obr, který 

muzeum založil. 

Další zastávka byla historická Olomouc. Navštívili Arcibiskupský palác, který je 

opravdovým skvostem. Všichni byli nadmíru spokojeni, k čemuž přispělo i krásné 

počasí. 

V září se konaly Kluby klubům, což je každoroční akce města Hlučína. 

Z Klubu seniorů v Dobroslavicích se akce zúčastnilo šest členek.  

Konalo se tam vyhodnocení soutěže o nejlepší likér nebo víno. Hodnotila se nejen 

chuť, ale i obal. Všichni si užili legrace, hudby i tance. 

17.10. navštívili senioři HZS v Ostravě-Porubě. Seznámili se s činností sboru, prohlédli 

si vybavení hasičů i hasičských aut. Vyslechli si také informace o akcích, kterých se 

hasiči zúčastnili.  

Velmi poučnou částí exkurze bylo i zdůraznění prevence. 

Vánoční čas je velmi příhodný k přátelskému posezení, což mile přispělo k očekávání 

Vánoc. 

 

5.3  Dodivadlo a divadelní kroužek 

 

Dodivadlo 2018 

          Představení v roce  2018 

25. leden – Opava, Dodivadelní výběr 
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 27. leden– Slezský Grunt – Dodivadelní výběr 

         13. únor – RC Hrabyně, Dodivadelní výběr 

 14. únor – Chacharkovo doupě – Dodivadelní výběr 

 23. únor – RC Kaštánek, Ostrava, Bio pohádka 

 15. březen – klub Atlantik, Ostrava, Dodivadelní výběr 

 28. březen – bar Šambala, Ostrava, Dodivadelní výběr 

 28. duben – účast na otevírání turistické sezóny Hlučínska 

 29. duben – Dolní Benešov, Dámský krejčí 

 19. květen – PREMIÉRA hry Perfect days 

 16. červen - DIVADLO V PARKU 2018 

          22.červen – divadelní přehlídka Bohumín 

22. září – Doubrava – Perfect Days 
 

          27. září – KD Hlučín – Dámský krejčí 

          13. říjen – Krásné Pole – Perfect Days 

            3. listopad – KD Dobroslavice, repríza Perfect Days 

          18. listopad – Dolní Benešov – Perfect days 

          14. prosinec – Dodivadelní besídka 

 

Členové:  

Milan Šťastný, režisér, vedoucí souboru a herec  

Markéta Kočí 

Olga Vávrová 

Vladimíra Hagenová 

Alena Ridlová 

Jana Hradílková 

Zdeňka Kulová 
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Zuzana Dedková 

Eliška Krejčí 

Pavel Vávra 

Robert Tománek 

Marcel Stejskal 

Veřejné zkoušky se konaly každý pátek v KD Dobroslavice. 

 



 27 

Dramatický kroužek 2018 

V roce 2018 měl dramatický kroužek 20 členů. 

Členové nebyli jen z Dobroslavic, ale také z Děhylova, Ostravy a Krásného Pole. 

Schůzky probíhaly každé pondělí. 

Pracovalo se na dvou představeních, autorské hře Úplně nemožný výlet, a upravené 

klasické pohádce Šípková Růženka aneb o prospěšnosti spánku. 

Všechny hry se odehrály v rámci Divadla v parku 2018. 

Kroužek zaštiťuje Spolek Dobrovize 

Hlavní vedoucí: Milan Šťastný 

Spoluvedoucí: Robert Tománek 

 

 

5.4 Dobrovize  

Akce pořádané spolkem v roce 2018 

Duben 

Jarní práce v Aleji k lipám 

22. duben  

Každý věnoval dvě hodiny svého volného času tomu, aby sazenici kontroloval, 

vytvořil závlahovou jamku a zaléval. Celá alej má díky společné práci dobrovolníků 

také ohrazení z kůlů. V úvodní části aleje navíc zorali půdu a zaseli zde travní směs 

lučních květin. Zásadní je, že všechny ovocné stromy v Aleji k lipám zdárně přežily 

zimu. Je důležité pečovat o dostatečnou zálivku. Spolek Dobrovize proto vždy 

koncem měsíce připomene všem zapojeným dobrovolníkům, že právě jejich strom 

potřebuje vodu, ideálně deset litrů. 

Červen 

Spolupořádání akce Divadlo v parku – šestý ročník open-air festivalu, který se 

konal v sobotu 16.6.2018. Byly dvě scény a program zahrnoval řadu dětských 

divadelních souborů, improvizační divadlo, hudbu, výstavu a další doprovodné akce. 
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          Srpen 

Kosení trávy v Naučné procházce z Dobroslavic do Děhylova 

Září 

Kroužek malých turistů zahájil svou 5. sezónu. 

První setkání proběhlo 12.9.2018 

Kosení Motýlí louky 

Začátek práce s myšlenkou pro vytýčení a vyznačení půdorysu zámku v parku 

Říjen 

Účast v celostátní akci Ukliďme Česko - 13.10. 

Čištění jímky studánky v Naučné procházce 

Podzimní setkání v Aleji k lipám-14.10. 

Listopad 

Umístění velkého krmítka v parku 

Prosinec 

Organizace akce Rozsvícení vánočního stromu 

-zpěv Jana Jenčová 

-novinka - sběr přání pro Ježíška 

Rada spolku v roce 2018 

Rostislav Moric, Milan Šťastný, Robert Tománek, Zuzana Sýkorová, Irena       

Šťastná , Václav Klapetek 

 

5.5 Sbor dobrovolných hasičů 

Rok 2018 byl jako obvykle naplněn mnoha akcemi.  

Výjezdová jednotka, která je zařazena do JPO III, měla 17 členů. Pravidelně se 

scházela první a přes léto i třetí pondělí v měsíci v hasičské zbrojnici, kde členové 

prováděli teoretickou i praktickou výuku. Učili se, jak zacházet s přidělenou 

technikou.  
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Velitelé se zúčastnili jednodenního školení na stanici HZS Hlučín. Na závěr absolvovali 

písemný test pro obnovu pětileté funkce velitel výjezdové jednotky. 

Na jaře byli dva členové vysláni na dvoudenní kurz dýchací techniky do Jánských 

koupelí. Kurz také zakončili písemným testem a praktickým výcvikem s dýchacím 

přístrojem. 

Dva strojníci se zúčastnili rovněž dvoudenního školení v Jánských koupelích, aby si 

obnovili strojnický průkaz. I oni absolvovali písemný test. 

Vždy na podzim se musí strojníci zúčastnit zkoušek čerpadel, které pořádá OSH 

Opava. V tomto roce se zkoušky konaly v Dobroslavicích. 

Potěšující zprávou je, že vozidlo SDH v Dobroslavicích CAS25 RTHP (TRAMBUS) bylo 

jediné v okrese, které nasálo z jakéhokoliv zdroje vody bez zavodnění čerpadla. 

V měsíci září výjezdová jednotka provedla taktické cvičení na požár černé skládky 

v místní části za bývalým JZD. 

Zásahy a ZOČ 

Zalévání stromů v parku 

Kácení stromu (májka) 

Pálení čarodějnic 

Spadlý strom na rybárně 

Spadlý strom směr Háj ve Slezsku 

Mytí cesty v Děhylově 

Zalévání stromů v parku 

Překopnutá přípojka plynu 

Zalévání stromů v parku  

Asistence Dobroslavického kosení 

Spadlý strom U žáby 

Taktické cvičení požár černé skládky 

Požár lesa směr Plesná 

Požár lesa na Rybárně (planý poplach) 
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Sbor se také reprezentoval na ukázkách se starou i novou technikou. V měsíci červnu 

se SDH s koňskou stříkačkou zúčastnil oslav 120 let SDH Děhylov. V červenci se  

s CAS 25 RTHP zúčastnil oslav 90 let SDH Bohumín-Šunychl. 

Sbor byl také přítomen při Pálení čarodějnic, Dobroslavickém kosení a vypomáhal 

obci při jarních a podzimních kontejnerech. 

V rámci údržby výstroje, výzbroje, vodních zdrojů, údržby hasičské zbrojnice 

odpracovali členové 252 hodin. 

Sbor se pilně věnoval mládeži. Zde je výčet soutěží opravdu velký.  Díky dotacím 

z obecního úřadu Dobroslavice, Okresního sdružení Opava a Ministerstva školství a 

tělovýchovy se práce dařila. Za všechny úspěchy jmenujme Hlučínskou ligu mládeže 

v květnu, kdy se mladší žáci umístili na 4. místě celkového pořadí ligy a již počtvrté 

v řadě postoupili do Poháru starosty OSH Opava. 

Základnu dorostu tvořilo 40 dětí. Trénovali dvakrát až třikrát týdně 2-3 hodiny, 

soboty a neděle trávili na závodech. 

 

5.6 Kroužek malých turistů 

 

Kroužek malých turistů se těšil velkému zájmu. Je určen pro děti ve věku 5-12 let, 

kteří chtějí rozvinout své tábornické a turistické dovednosti, naučit se pracovat ve 

skupině, ale také sám za sebe. Nedílnou součástí jsou nejen správné zásady, ale také 

hry, soutěže, sportovní aktivity a poznávání okolí Dobroslavic. 

Děti si musely samy na schůzku připravit batůžek a vybavit si ho pitím, šátkem, 

kapesníky, zápisníkem a tužkou. Jídlo, sladkosti a mobil nebyly žádoucí. Co však bylo 

potřebné, byly dobré boty a vhodné oblečení pro pohyb venku. 

Patnáct dětí se setkávalo každou středu od 17.00-19.00 hodin. Vedly si turistické 

zápisníky, kde si kreslily, vlepovaly a obtiskovaly. 

Pochodovaly po okolí obce a zábavnou formou se učily o přírodě, a její ochraně pod 

vedením Ireny a Milana Šťastných. 

 

5.7 Knihovna 

Veřejná knihovna v Dobroslavicích sídlí v kapli na ulici Slezská v bývalé kanceláři 

obecního úřadu. 

Knihovna je registrována u Ministerstva České republiky. 
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Obsluha je zajištěna třemi seniorkami - dobrovolnicemi pod vedením Karly Čašové. 

Pracují bez nároku na mzdu. 

Knihovna komunikuje s Knihovnou P. Bezruče v Opavě, jež dováží nové knihy. Fond 

obsahuje výhradně nově zakoupené knihy-beletrii i naučnou literaturu, a to jak pro 

děti, tak pro dospělé. 

 

Za rok 2018 se uskutečnilo 937 návštěv. Z toho bylo 54 čtenářů do 15 let. 

 

Knihovna poskytovala komunitní prostor pro občany a podporovala kulturní rozvoj 

obyvatel obce. 

 

Projekty v knihovně v roce 2018 

 

Projekt „Pohádka stokrát jinak“ byl prioritně zaměřen na podporu čtenářské 

gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku v obci Dobroslavice, a to s 

cílem přiblížit jim principy pohádky, tvorbu autorského textu a umožnit jim také 

kreativní práci s textem. Na příkladech klasických pohádek - Otesánek, Pohádka o 

neposlušných kůzlátkách, Tři prasátka - si děti vytvořily vlastní verzi pohádky, do 

které vnesly své zkušenosti, dále variovaly literární formy jako zprávu z tisku, 

básničku, horor, fejeton. Závěrem děti domýšlely zcela neznámou pohádku a 

naslouchaly scénickému čtení literárního textu. Děti svá díla rovněž prezentovaly (šlo 

o dobrovolný úkol) a upevnily si tak i vlastní řečnické dovednosti. Závěrem došlo ke 

zhudebnění některých autorských děl dětí a k exkurzi do knihovny, kde se děti 

seznámily se stavěním fondu a provozem knihovny. 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

6 Sport 

 

6.1 TJ SOKOL Dobroslavice 

Předseda Jiří Klapetek 

Tajemník Jiří Osmančík 

Pokladní Eliška Krejčí 

Fotbal muži Zdeněk Bochňák 

 Martin Knopp 

Fotbal žáci Martin Hrubý 

Kuželky Martin Třečák 

Stolní tenis žáci Vítězslav Sedlák 

Sport pro všechny Hana Kočí 

Tenis Jiří Kolek 

Nezařazená Zuzana Dedková 

Revizní komise Pavel Jindra 

 Jana Sobčáková 

 Jarmila Struhalová 

 

Výbor TJ se sešel v r. 2018  4 x s průměrnou 70% účastí členů výboru. 

Na svých zasedáních řešil rozdělení, způsob evidence a vyúčtování dotace z MŠMT, 

organizaci Pochodu kolem Dobroslavic a průběžnou kontrolu působení oddílu 

v soutěžích. Připravoval valnou hromadu a vyúčtování dotace z obce Dobroslavice. 

Tělovýchovná jednota pro činnost svých oddílů využívala sportovní zařízení pronajatá 

od obce Dobroslavice - kulturní dům, kuželnu, fotbalové hřiště včetně sociální budovy 

a tenisový kurt.  

Tělovýchovná jednota měla 187 registrovaných členů v 7 oddílech. 

90% členů byli aktivní hráči, cvičenci, nebo členové přípravných týmů. 

Tři oddíly, z toho jeden žákovský, byly registrovány v okresních a krajských 

soutěžích.   

 

Výrazným příspěvkem pro činnost s mládeží byla dotace z MŠMT, kterou dostali 

v roce 2018 podruhé. Tato dotace posunula práci s mládeží v  TJ na vyšší úroveň.   
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Popis oddílů TJ Sokol Dobroslavice 

Aerobic  (protahovací, posilovací cvičení ) 

Registrováno 10 cvičenek, cvičení vedla Martina Pjontková. 

Cvičení probíhalo vždy ve středu v 19 hod. v kulturním domě. 

 

Fotbal žáci 

Registrováno 15 hráčů, oddíl trénoval Miroslav Musial a Martin Hrubý. 

Oddíl hrál okresní soutěž žáků  1+7 skA  AVAPO realitní kancelář. 

Družstvo navázalo spolupráci s fotbalovým oddílem žáků Háj ve Slezsku. 

Žáci trénovali  přes  zimu v úterý a pátek, na jaře a na podzim v úterý a ve čtvrtek.  

V sezóně 2017/2018 skončili na 4. místě, po podzimní části sezóny 2018/2019  na 

5.místě. 

Fotbal muži 

Registrováno 23 hráčů a členů podpůrného týmu, oddíl vedl Zdeněk Bochňák.  Hráče 

trénoval Martin Knopp a Patrik Dundr. Oddíl hrál  - přebor muži – PIZZA DAMIKA. 

V sezóně 2017/2018 skončili na 8. místě tabulky a po podzimní části sezóny 

2018/2019 byli na 7. místě. 

Jóga 

Registrováno 24 cvičenek a cvičenců, cvičení vedla Hana Bližňáková. 

Cvičení probíhalo vždy v pondělí od 1900 v kulturním domě. 

 

Kuželky 

Registrováno 20 hráčů a členů podpůrného týmu, oddíl vedl a trénoval Martin Třečák.  

Oddíl skončil v sezóně 2017/2018 na 4. místě, nyní hraje Krajský přebor a v sezóně 

2018/2019  po podzimní části byl na 4. místě. 

Sport pro všechny 

Registrováno 14 členů. Zde byli členové výboru TJ a stálí účastníci Pochodu kolem 

Dobroslavic a jiných akcí. 

 

Pochod kolem Dobroslavic 19. ročník (2018) 

V neděli 23. září se uskutečnil 19. ročník Pochodu kolem Dobroslavic. Trasa pochodu 

byla dlouhá asi 8 km a vedla po pěšinách kolem naší obce. Sešlo se 28 turistů z 

Dobroslavic a okolí. Počasí nepřálo, foukal silný vítr a bylo chladno. Na poli u 

Kaděrova čekala p. Jarmila Bogomová se svými dvěma papoušky aratinga. Ukázala  

všem volné létání papoušků  a odpověděla na dotazy o chovu a výcviku papoušků.  

Pochod netradičně neskončil u kuželny opékáním buřtů, protože vítr nedovolil 

rozdělat oheň.. 
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Stolní tenis žáci 

Registrováno 16 hráčů a členů podpůrného týmu.  Oddíl vedl a hráče trénoval 

Vítězslav Sedlák. 

Oddíl trénoval 2x týdně v úterý a čtvrtek.  Dva nejlepší hráči odešli do Děhylova a 

budou hrát soutěž. 

Tenis 

Registrováno 28 hráčů.  Oddíl vedl Jiří Kolek.  

Oddíl uspořádal dva turnaje a svépomocí prováděl údržbu kurtu, klubovny, skladu 

antuky a oplocení. 

 

       Program MŮJ KLUB 

Projekt byl zaměřen na rozvoj pravidelných a systematicky řízených sportovních     

aktivit dětí a mládeže, které byly členy  sportovních družstev. Konkrétně šlo o 

fotbalové oddíly (muži, žáci) a oddíl stolního tenisu (žáci). 

V roce 2018 působily v TJ celkem 3 sportovní oddíly s hráči do 23 let: 

- fotbalový oddíl muži (25 hráčů, z toho 9 v kategorii do 23 let) 

- fotbalový oddíl žáci (14 hráčů v kategorii do 15 let) 

- stolní tenis žáci (15 hráčů v kategorii do 15 let) 

Uvedená sportovní družstva celoročně vykonávala pravidelnou sportovní činnost 

formou tréninků, soustředění a účastí na soutěžích. 

Trenérskou činnost v těchto oddílech vykonávalo 7 trenérů. 

K zajištění sportovní činnosti využívali: 

fotbalové hřiště, včetně šaten a sál kulturního domu. Tato zařízení měli v pronájmu 

od OÚ Dobroslavice. V zimních měsících si pro tréninky mužů a žáků pronajímali 

tělocvičny v  Plesné.  

Cíl projektu:  

Cílem projektu byla především podpora sportovních aktivit pro mládež a děti 

zařazené ve sportovních družstvech.  Sportovní areál na fotbal, košíkovou, odbíjenou 

a florbal byl přístupný všem zájemcům bez časového omezení a byly zde také volně 

přístupné míče na fotbal, košíkovou a odbíjenou.  
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Fotbalové družstvo  

Družstvo fotbal žáci  

V roce 2018 spolupracovalo s TJ Háj ve Slezsku a drželo se ve středu tabulky.   

Družstvo fotbal muži 

V roce 2017 postoupilo do vyšší soutěže a drželi se ve středu tabulky. 

Družstvo stolního tenisu 

Dva nejlepší hráči přešli do TJ Sokol Děhylov a hráli soutěž. Po prázdninách byl oddíl 

doplněn o nové hráče.  

Oddíl se dovybavil sportovními potřebami. 

 

Rozsah aktivit, pravidelná sportovní činnost 

 

Cílovou skupinou projektu byly děti ve věku  6 – 15 let a mládež do 23 let. 

Cílovou skupinou tohoto projektu byli také trenéři a realizační personál, který  

pravidelnou sportovní činnost s dětmi a mládeží v roce 2018 zajišťoval  personálně.  

V roce 2018 vedli sportovní družstva tito trenéři:   

fotbal žáci –  Miroslav Musial,  Martin Hrubý, Stanislav Kurovský 

fotbal muži –  Martin Knopp, Patrik Dundr 

stolní tenis žáci – Vítězslav Sedlák, Karel Hájek 

 

    Dobroženy 

Spolek je součástí TJ Sokol Dobroslavice. 

Spolek žen vznikl v r. 1993 v souvislosti s konáním Sokolských sletů. Vedle nácviků 
skladeb pro veřejná vystoupení členky pravidelně organizovaly maškarní ples, který 
je pořádán vždy v jiném stylu. Zejména pro svou neopakovatelnou atmosféru a 
zábavu bývá hojně navštěvován i občany z okolních obcí. Mezi další činnost spolku 
patří každoroční konání Dětského dne společně s oddílem kopané TJ Sokol 
Dobroslavice. Akce, která se koná na hřišti v Dobroslavicích, je tradičně plná her, 
soutěží a zábavy, kterých si užijí děti i jejich rodiče. Členky spolku každoročně 
organizují také výstavky s vánoční tématikou. 

V roce 2018  se  ples Dobrožen konal 27.1. a měl název Ples jako z pohádky. Byla to 
další velmi úspěšná společenská událost v Dobroslavicích. 

Dobroženy nechyběly ani při krásné akci Divadlo v parku, kde se angažovaly v mnoha 
činnostech. 
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Tradiční Den dětí byl připraven Dobroženami, fotbalisty a hasiči. Konal se 9.6. a děti 
měly velkou radost ze všech připravených aktivit. 

Dobroženy se podílely na přípravě rozsvěcení vánočního stromu u autobusové 
zastávky. U koled a s dobrůtkami babičky Růženky chutnal horký čaj i vánoční punč. 

 

6.2 Sportovní komise 

 

Sportovní komise připravila v roce 2018 řadu hodnotných akcí. 

8.3.  

Bruslení Buly Aréna Kravaře pro děti i dospělé 

21.4.  

Trojboj - 1.disciplína „Běh“ 

Zúčastnilo se 27 závodníků - 12 dívek, 15 chlapců 

12.5.   

Trojboj – 2. disciplína „Hod“ 

-hod na cíl golfovým míčkem 

-hod na cíl basketbalovým míčem 

-hod do dálky granátem 

26.5. 

Trojboj – 3. disciplína „Koulení“ 

Sportovalo se venku v přeskocích přes švihadlo, v kuželkách a na kuželkářské dráze 

v místní kuželně 

9.6. 

Cyklovýlet na letiště v Zábřehu ve Slezsku, kde probíhal 36. ročník Slezských 

kopaček, což je mezinárodní parašutistická soutěž v přesnosti na přistání 

16.9.  

Běh po stopách zajíce Ušáka k zámecké studánce pro živou vodu 
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Běh pro živou vodu 

 

V roce, kdy si celá ČR připomínala 100 let od vzniku 

Československé republiky v roce 1918, v den, kdy si 

rovněž připomínáme první českou svatou, svatou 

Ludmilu, babičku sv. Václava, hlavního patrona Čech a 

Moravy a symbol české státnosti, hlavně však týden před 

ukončením extrémně teplého léta a tři týdny před volbami do nového zastupitelstva 

obce, proběhla krásného nedělního odpoledne, dne 16.9.2018  poslední sportovní 

akce bývalé sportovní komise ve složení Ing. Holuša Jaromír, pan Vítězslav Sedlák a 

paní Bittnerová Věra: Běh po stopách zajíce Ušáka k zámecké studánce pro 

živou vodu. 

Tento III. ročník běhu opět probíhal od kuželny po osvědčené trase naučné 

procházky k zámecké studánce. Bohužel za slabší účasti: tentokrát se sešlo pouze 12 

běžců (1-3-4-4), kteří  v cíli přinesenou „živou vodou“ zavlažili usychající stromeček. 

S ohledem na věkové kategorie byla pro menší děti zvolena varianta od počátku 

naučné procházky ke 150 m vzdálenému cíli u kuželny, kterou zaběhl v dobrém čase 

Tadeáš Mamula. 

U menších žáků, jejichž trasa (750 m) vedla až k ruině mostu a od třetího zastavení 

NP (podpora ptactva) zpět k cíli se nejlépe umístili Marisa Exnerová a Matěj Skořupa. 

Starší žáci do 15 let již absolvovali trasu až ke klátu (čtvrté zastavení NP-včely) a zpět 

ke kuželně v délce 1200 m. Tady se nejlépe vedli Michaela Mamulová a František 

Skořupa, který jen mírně překročil čas 5 minut.  

V dospělé kategorii nejrychleji do cíle dorazili a živou vodu přinesli  Ivana Štrajtová a 

Jakub Skořupa, jenž zaběhl celou trasu těsně pod 11 minut. Ve všech kategoriích byli 

závodníci na stupních vítězů zaslouženě odměněni věcnými cenami a všichni pak 

obdrželi z rukou organizátorů krásné, památeční diplomy podepsané paní starostkou. 

 

7 Počasí  

Počasí v České republice v roce 2018 

Průměrná teplota v roce 2018 byla 9,6 °C, což jej činí nejen mimořádně 

nadnormálním, ale také nejteplejším v historii, neboť překonal i roky 2014 a 2015 

s průměrnou teplotou 9,4 °C! Nejteplejším měsícem byl srpen, i když jeho odchylka 

od normálu +3,3 °C nebyla ani zdaleka tak vysoká jako odchylka v dubnu činící +4,8 

°C! Chladnými měsíci byly naopak únor a březen, které byly více než 2 °C pod 
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průměrem a které byly oba dokonce chladnější než leden 2019! Je tedy zřejmé, že 

extrémní zima rozhodně nebyla, což je vidět i na absolutním minimu -28,8 

°C naměřeném 28. 2. 2018 na stanici Jelení. Porovnáme-li tuto hodnotu s 

historickým minimem -42,2 °C z roku 1929, lze ji ještě optimisticky nazývat 

příjemným teplíčkem.Tropů naproti tomu bylo dost a první tropický den (denní 

maximum nad 30 °C) byl zaznamenán hned 3. května a poslední až 21. září. 

Významná pak byla horká vlna trvající od 14. 7. do 10. 8., během které byla také 

naměřena nejvyšší teplota v roce 2018 činící 38,0 °C (1. 8. 2018 bylo na stanici 

Husinec-Řež). To už má k absolutnímu maximu 40,4 °C ze srpna 2012 přece jen 

trochu blíž. 

Srážek v roce 2018 spadlo v průměru 517 mm, což je silně podprůměrné 

množství. Nejvíce tomu přispěly měsíce únor a listopad, kdy napršelo jen 37 % 

dlouhodobého průměru. Díky tomu u nás sílilo sucho, které se průběžně kumuluje 

už od roku 2015. Dokonce ani nebyl pozorován klasický posun výskytu 

hydrologického a půdního sucha oproti meteorologickému (normálně nejdřív málo 

srážek a teprve později málo vody v tocích a suchá půda; teď všechno naráz). 

Pozitivní ale bylo, že nás prakticky netrápily povodně, neboť i 3. SPA byl dosažen jen 

čtyřikrát. 
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8  Přílohy 

 

Běh pro živou vodu 2018 

 

Běh pro živou vodu 2018 
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Běh pro živou vodu 2018 
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Bruslení 2018 

 

Bruslení 2018 
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Bruslení 2018 
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Den seniorů  2018 

 

Den seniorů  2018 
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Den seniorů  2018 
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Kosení  2018 

 

Kosení  2018 
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Kosení  2018 

 

Kosení  2018 
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Pálení čarodejnic  2018 
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Pálení čarodejnic  2018 
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Loučení páťáků  2018 
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Loučení páťáků  2018 
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Pohádka stokrát jinak  2018 
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Trojboj 2018 

 

Trojboj 2018 
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Trojboj 2018 

 

Trojboj 2018 
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Turnaj ve stolním tenise – děti  2018 

 

Turnaj ve stolním tenise – děti  2018 



 55 

 

Vítání jara  2018 
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Vítání jara  2018 
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Vítání občánků  2018 
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Vítání občánků  2018 
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