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 1 Vybrané události roku  

Život v Dobroslavicích plyne dál a máme za sebou další rok. Byl dobrý a pro někoho i 

špatný, jak už to na světě bývá. S nadějí vždy vzhlížíme k tomu dalšímu a těšíme se, 

že potíže, nemoci a neúspěchy se nám vyhnou a my budeme prožívat jen to hezké.  

Víme, že tomu tak vždy není, ale věříme.  

Aby naše obec prošla jen těmi pěknými dny, musíme se k tomu také postavit. 

Naštěstí to není nemožné. Valná většina našich občanů „žije Dobroslavicemi“ a jsou 

ochotni věnovat ze svého volného času a pohodlí hodně. Sám název Dobroslavice je 

přece optimistický! Mělo by se tu asi slavit dobro. Budeme se tedy o to snažit. 

V roce 2019 se k nám přistěhovalo 20 občanů a narodili se 4 noví občánci. 

Odstěhovalo se 24 občanů a zemřelo bohužel 7 občanů. 

 

 

Dobroslavice byly po šesti letech díky podpoře obce Dobroslavice zpátky ve 

Vesnických sportovních hrách. Jednalo se o již 24. ročník celoroční soutěže v různých 

disciplínách individuálních i kolektivních sportů. Pořadatelem byl TJ Sokol Plesná. 

Byla nainstalována pyramida pro děti v blízkosti fotbalového hřiště a cvičební fitness 

prvky. 

Veřejné osvětlení bylo doplněno o deset nových světel a jeden sloup. Celková 

revitalizace veřejného osvětlení byla dokončena. Nové LED osvětlení celé obce přináší 

úsporu energie více než 60 %. 

Byla opravena betonová plocha před kuželnou. 

Byla nainstalována nová informační cedule s panoramatickým snímkem okolí. 

Uskutečnila se oslava Dne matek v kulturním domě. Celý program připravily děti ze 

ZŠ v Děhylově a Dobroslavicích. 

Byla vyasfaltována místní komunikace na Přerovské a Na výsluní. 

V kulturním domě se pořídily nové dveře. 

Byly pořízeny dva posedy s cyklomapou z dotace Sdružení obcí Hlučínska. 

Na cyklomapách jsou uvedeny i nové cyklostezky na Hlučínsku. 

V parku skupina dobrovolníků částečně odhalila pozůstatky zámku. 
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Byla dokončena akce zateplení kuželny. 

Z bezpečnostních důvodů byly v blízkosti zahrady mateřské školy vykáceny vysoké 

jehličnany. 

Byl vyřešen problém s vlhkostí zdiva v kapli tím, že bylo nainstalováno vysoušení a 

trvalá hydroizolace zdiva. 

Obec nově zajišťovala sběr a odvoz rostlinných tuků a olejů. 

Byly vysázeny nové aleje. Zprostředkovala je nadace Sázíme stromy. Výsadba byla 

nadací hrazena. Dobrovolníci zasadili svépomocí celkem 90 stromů do tří alejí. 

Zrealizoval se bezúplatný převod dvou aut Policie ČR. První auto Lada Niva bude 

sloužit pro obecní účely a druhé Wolswagen Transporter bude zařazeno do 

integrovaného záchranného systému pro JSDH v Dobroslavicích. 

Paní Zuzana Blažková získala od Červeného kříže Zlatý kříž III. třídy pro dárce krve 

za 80 bezpříspěvkových odběrů. Paní starostka jí  pogratulovala a vyjádřila uznání za 

nezištnou pomoc. 

Byla dokončena projektová dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště v areálu 

základní školy. 

Byla postavena nová plechová garáž v blízkosti Hasičské zbrojnice, která bude sloužit 

pro garážování nového traktoru s příslušenstvím. 

Na tenisovém kurtu proběhla svépomocí oprava historických schodů. Náročná práce 

se projevila na jejich novém vzhledu. 

V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. Na 1. místě se umístila ODS s 

23% hlasů. 

Univerzita 3. věku uzavřela v červnu svůj první rok. Studentům byly předány z rukou 

paní starostky absolventské listy. 

Slavnostní otevření druhého ročníku Univerzity 3. věku se uskutečnilo 18. října 

v kulturním domě. 
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2  Statistika  

2.1 Obyvatelstvo  

 

Dobroslavice, Stav obyvatel – statistika 
 
 

Stav obyvatel 

 

 

Období 31. 12. 2019 

 

 

 Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 749 357 392 

v tom ve věku (let) 

0-14 105 51 54 

15-64 482 237 245 

65 a více 162 69 93 

Průměrný věk (let) 43,9 43,2 44,5 
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          2.2 Druhy pozemků obce 

 

 

 

 

 

 



 7 
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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 Barbora Konštacká 

  Štrajtová Ivana  

Životního 

prostředí 

  Ing.arch.Zuzana 

Sýkorová 

    

    

 

 
Na schůzi zastupitelstva obce 19.3. 2019 zastupitelé mimo jiné: 
 
-rozhodli o zakoupení malotraktoru TYM 273HST s kabinou a příslušenstvím a 
zakoupení montované plechové garáže 
 
-schválili uzavření smlouvy o partnerství se Sdružením obcí Hlučínska s určeným 
finančním podílem obce Dobroslavice ve výši 15 140,-Kč a pověřili starostku 
k podpisu této smlouvy 
 
-vzali na vědomí informace o dotaci na výstavbu hřiště u základní školy 
 
-schválili cenovou nabídku od Ing. Jany Kristové pro vyhotovení Projektové 
dokumentace pro projekt Stavební úpravy hasičské  zbrojnice 
 
-schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Dobroslavice 
sestavenou k 31.12.2018 a převedení přebytku hospodaření do jejího rezervního 
fondu 
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-schválili cenovou nabídku od Ing.Lubomíra Rychtara, B. Němcové 39, 746 O1 Opava 
na projekt sanačních zásahů, ošetření dřevin a projekt výsadeb v zámeckém parku 
Dobroslavice 
 
-schválili kroniku obce za rok 2017 
 

 
Na schůzi zastupitelstva obce 18.6. 2019 zastupitelé mimo jiné: 
 
-vzali na vědomí schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za 
rok 2018 
 
-vzali na vědomí inventarizační zprávu obce Dobroslavice za rok 2018 
 
-schválili účetní uzávěrku obce Dobroslavice k 31.12.2018, schválili Závěrečný účet 
obce Dobroslavice za rok 2018 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce 
Dobroslavice za rok 2018 
 
-schválili Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 
Hlučínsko na přechodné období od 9.6.2019 – do 13.6.2020 a pověřili starostku obce 
podpisem uvedené smlouvy s výší  příspěvku 53 186,-Kč 
 
-schválili nákup 4 kusů venkovních fitness strojů pro seniory s montáží a dopravou 
 
-schválili cenovou nabídku na vyhotovení nových dveří v sále kulturního domu od 
Truhlářství Pavel Lazar, U kaple 2, Háj ve Slezsku 
 

 

Na schůzi zastupitelstva obce 10.9. 2019 zastupitelé mimo jiné: 
 
-schválili Dodatek č.4 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního 
plynu ze dne 29.3. 2016 s Pražskou plynárenskou, a.s. a pověřili starostku k podpisu 
tohoto dodatku 
 
-schválili nabídkovou cenu firmy Pražská plynárenská, a.s. na dodávky elektřiny na 
rok 2020 a pověřili starostku k podpisu Smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny ze sítí nízkého napětí s touto firmou 
 
-vzali na vědomí informace ohledně výsadby stromů prostřednictvím nadace Sázíme 
stromy 
 
-zrušili výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu lávky u 
kamenného mostu v Dobroslavicích z důvodů předložení pouze jedné nabídky 
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-vzali na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro otevírání obálek a pro 
posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce Zateplení objektu kuželny v obci 
Dobroslavice 
 
-rozhodli vybrat ve veřejné zakázce Zateplení objektu v obci Dobroslavice na základě 
doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: HLUCHNÍK 
s.r.o. Vřesina, Revoluční 456/52 za nabídkovou cenu 741 648,-Kč bez DPH, doba 
realizace : 55dnů 
 
-vzali na vědomí smlouvu o dílo mezi obcí Dobroslavice a společností HLUCHNÍK 
s.r.o. 
 
-schválili smlouvu o dílo mezi obcí Dobroslavice a společností HLUCHNÍK s.r.o. 
 
-zmocnili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo  
 

Na schůzi zastupielstva obce 7.5.2019 zastupitelé mimo jiné: 

 

-schválili podání žádosti o bezúročnou půjčku na Státní fond životního prostředí 

prostřednictvím firmy  PROENVAS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava a 

poskytování poradenských a konzultačních služeb na zpracování žádosti o finanční 

prostředky na zajištění „kotlíkových půjček“ 

 

-schválili rekonstrukci kanalizace na ulici U Lesa za nabídkovou cenu firmy STASPO 

(2 382 813,99 Kč bez DPH), která byla vysoutěžena při výběrovém řízení SmVaKu pro 

realizaci rekonstrukce kanalizace a výstavbě ČOV v obci Dobroslavice a schválili 

smlouvu o darování zrekonstruované kanalizace na ulici U Lesa SmVaKu a pověřili 

starostku k podpisu této smlouvy     

 

-schválili bezúplatný převod 3 kusů automobilů Policie ČR pro obec Dobroslavice - 

automobil VW Transportér 1,9 Tdi 77 Kw, r.v. 2004, , B – 71717, dále automobil VAZ 

21214 Niva 1,7 59 Kw, r.v. 2001, B 69586 a automobil VW Multivan T5 

 

     -schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci 

Dobroslavice prostřednictvím firmy Ing. Jiřího Knoppa, Zámecká 500, 747 31 Velké 

Hoštice a pověřili starostku k podpisu smlouvy s výše uvedenou firmou 

 

-schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště v areálu Základní 

školy v Dobroslavicích, prostřednictvím firmy JK GRANT s.r.o., zastoupené Ing. Jiřím 

Knoppem, Ratibořská 169, Opava a pověřili starostku k podpisu smlouvy s výše 

uvedenou firmou 
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-schválili podání žádosti o dotaci na revitalizaci parku v Dobroslavicích 

prostřednictvím JK GRANT s.r.o., zastoupené Ing. Jiřím Knoppem, Ratibořská 169, 

Opava a pověřili starostku k podpisu smlouvy s výše uvedenou firmou 

 

-schválili rozpočtové opatření č. 6/2019 

 

-schválili poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč nadačnímu fondu Pavla 

Novotného 

 
Na schůzi zastupitelstva obce 28.5.2019 zastupitelé mimo jiné: 
 
 
-schválili cenovou nabídku firmy STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, Ostrava-
Radvanice na opravu komunikací na ulici Přerovská, Osvobození a Zauličí za celkovou 
částku – 551 598,88 Kč bez DPH ( s DPH 667 434,64 Kč) 
 
-schválili rozpočtové opatření č. 8/2019 – 9/2019 
 
 
 Na schůzi zastupitelstva obce 12.11.2019 zastupitelé mimo jiné: 

 

-vzali na vědomí Rozhodnutí č. 03481961 o poskytnutí finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Podpora výměny kotlů v obci 

Dobroslavice, okr. Opava“ ve výši 530 000,- Kč a schválili  Smlouvu č. 03481961 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřili starostku obce 

podpisem této Smlouvy 

 

-schválili dodatek č. 1 k ceníku č. 1/2018 od firmy OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 

1/1083, 702 00 Ostrava, IČ: 62300920 na odvoz a likvidaci biologicky rozložitelného 

odpadu pro občany a schválili ceník za svoz použitých jedlých olejů a tuků v obci 

Dobroslavice 

 

-vzali na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2020 

 

     -vzali na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 až 

2022 

 

- schválili cenovou nabídku firmy Elektrofyzika s.r.o., Vavřinec 89, 679 13 Sloup, IČ: 

03054721 ve výši 31 830 Kč bez DPH ( 38 514,- Kč s DPH) a schválili aplikaci 

systému DryPolR do kaple 
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-vzali na vědomí informace ohledně končící smlouvy sjednaných prací v obecním lese 

a pověřili místostarostu Ing. Svidera k přípravě výběrového řízení na pěstební a 

těžební práce v obecním lese na léta 2020 – 2023 

 

 
     - schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020. Příjmy ve výši 19 521 tis. Kč, výdaje ve 

výši 19 521 tis. Kč 
 
        

  Na schůzi zastupitelstva obce10.12.2019 zastupitelé mimo jiné: 

-schválili střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 až 2022 
 
-schválili rozpočet Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové organizace, IČ 
71005145, na rok 2020 
 

     -schválili střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové 
organizace, IČ 71005145, na období 2020 – 2022 

 
-schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 2/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
 
-schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 4/2019, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území obce Dobroslavice, včetně nakládání se 
stavebním odpadem 
 
-schválili Ceník za odvoz komunálního odpadu v roce 2020 doplněný o změnu názvu 
tarifu a ceny za svoz bioodpadu pro zimní období 
 
- rozhodli o vyhlášení Programu na poskytování návratných finančních výpomocí na 
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za 
nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ 
 
-vzali na vědomí informace o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště u základní školy 

v Dobroslavicích a schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště 

na Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím firmy jk grant s.r.o., Ratibořská 169, 

747 05 Opava, IČ: 03098761 

 
-vzali na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 

 
-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 2020-2023 vybrat uchazeče: 
Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodová 782, 725 29 
Ostrava-Petřkovice, IČ:26825261, za nabídkovou cenu 1 646 805,- Kč bez DPH a 
lhůtu realizace do konce roku 2023 
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-schválili uzavřít smlouvu o dílo v celkové ceně 1 646 805,- Kč bez DPH - pěstební a 
těžební činnosti v obecním lese, s vybraným uchazečem Společnost DVOŘÁK LESY, 
SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodová 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 2020-2023 
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         3.2 Hospodaření obce 

OBEC  DOBROSLAVICE 

HOSPODAŘENÍ k 31.12.2019 - PŘÍJMY  Kč

Schválený rozpočet Skutečnost

po úpravách

paragraf-položka

1111 Daň z příjmu FO placená plátci 2 000 000,00                2 492 309,77                

1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 60 000,00                     69 303,27                     

1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 180 000,00                   233 680,88                   

1121 Daň z příjmu PO 2 000 000,00                2 176 862,94                

1122 Daň z příjmu PO - obec 200 000,00                   135 090,00                   

1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00                4 901 422,88                

1334 Odvod za odnětí ze ZPF 2 340,90                       

1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 98,60                             

1341 Poplatek ze psů 26 000,00                     24 544,00                     

1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 2 000,00                       

1361 Správní poplatky 6 000,00                       7 870,00                       

1381 Daň z hazardních her 45 000,00                     58 345,48                     

1382 Zrušený odvod z loterií 293,61                           

1511 Daň z nemovitých věcí 338 000,00                   338 303,80                   

4111 NI transfery ze státního rozpočtu-volby 29 000,00                     29 000,00                     

4112 NI transfery ze státního rozpočtu-na výkon st.správy 163 300,00                   163 300,00                   

4113 NI transefery ze státních fondů 20 000,00                     20 000,00                     

4116 NI transfery ze státního rozpočtu-ostatní 691 255,00                   691 255,00                   

4122 NI transfery od krajů 70 000,00                     70 000,00                     

4213 I transfery ze SF 350 000,00                   

Daňové příjmy + transfery celkem 9 830 555,00               11 764 021,13            

1031 Les-prodej dřeva 50 000,00                     156 202,00                   

2142 Nájem restaurací 184 000,00                   183 191,00                   

2219 Chodníky 657,00                           

3113 Nájem ZUŠ 12 000,00                     12 120,00                     

3314 Knihovna-čtenářské poplatky, dotace 4 000,00                       4 930,00                       

3392 Kulturní dům -nájmy 28 000,00                     36 364,00                     

3399 Ostaní záležitosti kultury 12 674,00                     

3612 Nájmy bytů a zálohy na služby+dopl. 242 000,00                   249 292,00                   

3613 Nájem zahradnictví 62 000,00                     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 4 000,00                       2 526,00                       

3639 Nájmy pozemků, příjmy věcné břemena 255 000,00                   284 360,00                   

3722 Příjmy za komunální odpad 495 000,00                   511 648,00                   

3725 Příjmy za třídění odpadu 100 000,00                   103 630,50                   

3745 Příjmy z prodeje pal. dřeva-veřejná zeleň, ostatní 10 000,00                     35 759,46                     

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 000,00                       

6171 Příjmy OÚ-kopírování,prodej foto, kalendáře,ost. 1 000,00                       1 122,00                       

6310 Příjmy z úroků, dividendy 2 000,00                       25 493,99                     

Nedaňové příjmy celkem 1 461 000,00               1 694 030,95               

PŘÍJMY  CELKEM 11 291 555,00 Kč 13 458 052,08 Kč            

Konsolidace příjmů 280 000,00 Kč                  

Hotovost  BÚ k 31.12.2019 10 264 857,77 Kč

Hotovost pokladna  k 31.12.2019 1 496,00 Kč  
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OBEC  DOBROSLAVICE 

HOSPODAŘENÍ k 31.12.2019 - VÝDAJE  Kč

Schválený rozpočet Skutečnost

po úpravách

paragraf-položka

1014 Veterinární péče-očkování psů 8 000,00                       3 900,00                       

1031 Lesní hospodářství 668 580,00                   487 904,50                   

1036 Správa v lesním hospodářství 60 000,00                     55 000,00                     

1037 Příspěvek Myslivec.spolku 5 000,00                       2 000,00                       

2142 Ubytování a stravování 25 000,00                     21 454,00                     

2143 Cestovní ruch 80 000,00                     77 447,80                     

2212 Místní komunikace 997 000,00                   987 891,29                   

2219 Chodníky 110 000,00                   103 388,15                   

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 000,00                   

2292 Dopravní obslužnost 70 000,00                     52 609,00                     

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 000,00                118 580,00                   

3111 Mateřská škola provoz, ostatní 331 000,00                   331 000,00                   

dotace SR 494 561,00                   494 561,00                   

            nájem, ostatní 139 000,00                   139 320,00                   

3113 Základní škola provoz 370 000,00                   370 000,00                   

hřiště 115 000,00                   89 520,00                     

3311 Divadelní činnost 11 000,00                     10 500,00                     

3314 Knihovna 34 000,00                     19 398,56                     

3319 Kronikář 7 000,00                       

3326 Pořízení, zachování a obnova histor. hodnot 40 000,00                     38 514,00                     

3341 Místní rozhlas 50 000,00                     10 164,00                     

3349 Místní zpravodaj 22 000,00                     17 444,00                     

3392 Kulturní dům - běžný provoz,ostatní 430 000,00                   127 305,57                   

3399 Ostatní kulturní akce 100 000,00                   78 725,00                     

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

3412 Sportovní zařízení provoz, DDHM 137 000,00                   132 051,62                   

zateplení kuželny,sport.prvky, oprava terasy u kuželny 1 778 000,00                1 776 384,70                

3419 Dotace - Sokol + ostatní 140 000,00                   127 895,00                   

3421 Využití volného času dětí 15 000,00                     3 000,00                       

3429 Zájmová činnost - Klub seniorů 20 000,00                     17 224,10                     

3612 Bytové hospodářství 150 000,00                   123 639,41                   

3613 Nebytové prostory-kaple, ostatní 25 000,00                     18 378,20                     

3631 Veřejné osvětlení-energie, údržba 200 000,00                   65 246,40                     

nové osvětlení 550 000,00                   485 992,00                   

3632 Hřbitov - příspěvek na údržbu 20 000,00                     15 000,00                     

3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem 30 000,00                     3 033,00                       

3713 Změny technologii vytápění 49 000,00                     48 400,00                     

3722 Komunální odpad 523 000,00                   448 129,16                   

3723 Sběr papíru, skla, plastů 110 000,00                   100 566,60                   

3726 Využití ost.odpadů-bioodpad 87 000,00                     78 071,62                     

3745 Veřejná zeleň 400 000,00                   309 910,60                   

4349 Pečovatelská služba ( Charita ) 6 000,00                       5 000,00                       

4376 Služby následné péče ( Roska ) 2 000,00                       2 000,00                       

5512 Hasiči-výjezdová jednotka provoz 259 400,00                   248 653,10                   

investice 160 000,00                   160 000,00                   

příspěvek na činnost mládeže 25 000,00                     25 000,00                     

5522 Činnost integr.záchr.systému 2 000,00                        
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4 Školství  

4.1 Základní škola    

   
 Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace 
Sídlo školy: Porubská 66 
                   747 94 Děhylov 
Zřizovatel: Obec Děhylov 
Vedení školy: ředitelka školy – Mgr. Simona Kovaříková 
                                                
Charakteristika  

 
Jedná se o školu malotřídní – ve školním roce 2018/2019 školou čtyřtřídní. 

Vyučování probíhalo na dvou školních budovách – ve školní budově v Děhylově 
(výuka 1., 2. a 3. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 4. a 5. 
ročníku).  

K 30. 6. 2019 měla škola 73 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 30 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).  

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 učili anglickému jazyku. 

V 5. ročníku probíhala výuka předmětu Informatika. 
I v tomto školním roce byla škola zapojena 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 zaměřovali na spolupráci s rodiči.  
 
Školská rada má 6 členů – 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů.  
 
Předsedkyně školské rady: Mgr. Jana Plurová (zástupce pedagogických pracovníků) 
 
Členové školské rady: 
Mgr. Jarmila Kozubíková (zástupce zřizovatele) 
Ing. Miroslav Honěk (starosta, zástupce zřizovatele) 
Mgr. Kateřina Vlčková (zástupce pedagogických pracovníků) 
pí Zuzana Kuperová (zástupce rodičů)  
pí Nikola Dědochová (zástupce rodičů)  
 
 
Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla dvakrát. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

K 30. 6. 2019 bylo ve škole v pracovním poměru 8 zaměstnanců, z toho 5 učitelek, 1 
vychovatelka ve školní družině, 2 pracovníci výdeje stravy a zároveň školníci. 
pedagogických pracovníků. 

 
Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ: 
 
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. Pavlína Jurečková – učitelka  učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pavlína Stonišová – vychovatelka vychovatelství 
 
Počet pedagogů celkem: 6  Nekvalifikovaných: 0 

 
Další pracovníci ZŠ: 
 
Petr Dědoch – školník (0,75), pracovník výdeje stravy (0,38) 
Libuše Schmuchová – školnice (0,75),  
Ludmila Chylová - pracovnice výdeje stravy (DPP) od 1. 9. 2018 

 

 
Přestup žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ a střední školy: 
 
ZŠ I. Sekaniny, Ostrava – Poruba - 5 žáků 
ZŠ J. Valčíka, Ostrava-Poruba  – 1 žák 
ZŠ A. Hrdličky, Ostrava – Poruba  – 4 žákyně 
ZŠ Háj ve Slezsku – 3 žáci 
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba – 2 žáci 
 
Celkem ukončilo 5. třídu v ZŠ Děhylov 15 žáků. 

 
Hlavním cílem bylo vést žáky k sebevědomí, sebehodnocení, ke zdravému 

životnímu stylu, vytváření zodpovědnosti za své zdraví, k boji proti alkoholu, drogám, 
zvládání stresu atd. 

Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla začleněna za 
pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: přírodověda, 
vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova. 

Zde byla vybraná témata nenásilně zařazena do výuky. Jejich obsah žákům 
prezentovali třídní učitelé. Převážná část preventivního programu byla v loňském 
školním roce věnována rozvíjením schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit 
problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním kruhu třídy.  
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V rámci nespecifické primární prevence škola dbala na pravidelnou nabídku 
plaveckého výcviku, exkurzí, vycházek a školních výletů. 

 
Preventivní akce v rámci prevence a environmentální výchovy: 
 
Beseda s Hasiči – Hasík 
Ukliďme svět, ukliďme Česko 
Cestovatelsko-geografický program MOTANI 
Veselé zoubky 
Zdravá svačinka 
Prima pokusy, pokusy v rámci vyučování 
Spolupráce s Mysliveckým spolkem Děhylov – vánoční nadílka pro zvířátka 
Den s ISZ na Štěrkovně 
Návštěva psího útulku v  Ostravě -Třebovicích 
Strom Svobody - Obecní úřad v Děhylově 
Dopravní výchova - dopravní hřiště v Hlučíně 
72 hodin 
Rozchodník 
Vědecký den - ZŠ Hornická Hlučín 
Vánoce na dědině 
Poklady Landeku 
Semináře pro rodiče  
Vycházky, naučná stezka 
 
Volný čas žáků   

– školní družina: pro žáky od 1. do 3. třídy, zajišťovala dostatečné rozvíjení 
všestranných schopností žáků (pomoc při práci na domácích úkolech, přípravy 
na druh den školy, pomoc při problémech ve výuce, zajištění sportovních, 
výtvarných a hudebních aktivit) 

-    exkurze, vycházky a výlety 
- interaktivní tabule: ve škole jsou dvě interaktivní tabule, žáci měli možnost 

několikrát v týdnu s touto tabulí pracovat během vyučování a zároveň i ve 
svém volném času po vyučování pod dozorem vyučujícího 

 
Účast na olympiádách a soutěžích:  
 

 Soutěž ve sběru víček z PET- lahví  
 

 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 
 

 Výtvarná soutěž „Barevný podzim“ 
 

 Celostátní výtvarná soutěž „Namaluj, co ti chutná“  
 

 Celostátní výtvarná soutěž „Komenský a my“ 
 

 Matematický Klokan: kategorie Cvrček – celostátní matematická soutěž (školní 
kolo) 
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 Matematický Klokan: kategorie Klokánek – celostátní matematická soutěž 

(školní kolo) 
 
 Matematická soutěž  Pythagoriáda 
 
 Okresní kolo Matematické olympiády 

 
 Hello Games 

 
 Dětská scéna 2019 recitace – okrskové kolo 

 
 

 4.2 Mateřská škola 

Ředitelkou školy je paní Bc. Ivana Břusková 

Paní učitelky v Dobroslavicích:   Bc. Alena Musialová, ředitelka Bc. Ivana Břusková 

Školní asistent: Kristina Vaculíková 

Školnice a výdej stravy měla na starost paní Blanka Svidrová, která byla na 

dlouhodobé nemocenské, zastupovala jí paní Anežka Homová. 

 

Ředitelka Bc. Ivana Břusková zpracovala nový ŠVP: HRAJEME SI S VČELÍMI 

MEDVÍDKY, tříletý výchovně-vzdělávací program. V průběhu výchovně – vzdělávacích 

činností naše děti provázeli kamarádi ČMELDA A BRUMDA a budou provázet ještě dva 

následující školní roky.                                    

 

Aktivita ve škole (program, kroužky, účast na mimoškolních akcích, soutěžích apod.) 

 

Akce, činnosti a dílčí program 

- Tematické a poznávací vycházky-okolí Dobroslavic v rámci environmentální 

výchovy 

- Hudebně edukační programy-návštěvy paní učitelky Stoklasové ze ZUŠ Hlučín 

- Mobilní divadélko Beruška-návštěva divadla v MŠ, interaktivní pohádky 

tematicky zaměřené 

- Uspáván broučků ve spolupráci s obcí Dobroslavice 

- Edukační program „Zdravá pětka“ – program zaměřený na zdravý životní styl a 

správné návyky stravování – spolupráce s obchodním řetězcem Albert 

- Příprava na zápis do ZŠ - návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ Děhylov 

    Zamykání studánky - tematické dopoledne, vycházka do okolní přírody 

 

- Vystoupení dětí u příležitosti „Rozsvěcení vánočního stromu“ v Dobroslavicích 

ve spolupráci s obcí  
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- Mikulášská nadílka – žáci 4. a 5. tříd ze ZŠ Dobroslavice navštívili děti 

v převlečení MIKULÁŠE, ČERTA  A  ANDĚLA s programem pro naše děti 

- Lyžařský kurz v Horní Lhotě na Vaňkově kopci 

- Karneval s Hopsalínem na téma ŽIVOT NA LOUCE – společná akce s MŠ 

Děhylov 

- Plavecký kurz-Bospor Bohumín  

-  

Příprava dětí s povinnou předškolní docházkou na vstup do 1. třídy ZŠ: 

METODA DOBRÉHO STARTU (pod vedením paní ředitelky Bc. Ivany Břuskové). Je to 

osvědčená metoda jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Cílem této metody je 

zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění 

psaní a čtení. 

 

 

4.3 Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku 

       Pobočka Dobroslavice 

Leden – červen 2019 

 27. 3. 2019 koncert žáků pobočky Dobroslavice v Knihovně Ostrava – Poruba 

 4. 3. 2019 se žákyně Klára Baďurová a Vanessa Kubicová ze třídy Jany 

Odrihocké účastnili okresní klavírní přehlídky v Opavě 

 12. 4. 2019 se žákyně Vanessa Kubicová ze třídy Jany Odrihocké účastnila 

Krajské klavírní přehlídky v Ostravě 

 28. 5. 2019 se žákyně Vanessa Kubicová ze třídy Jany Odrihocké účastnila 

krajské přehlídky Talenty regionu 

 14. 5. Koncert ke Dni matek v KD Dobroslavice 

Září – prosinec 2019 

 Vedoucí pobočky Jana Odrihocká (klavír, keyboard) 

 Lubomír Bartusek (zobcová flétna) 

 Jana Jenčová (Pěvecký sbor, Tajemství hudby) 

 Počet žáků ve školním roce na pobočce Dobroslavice – 23 

 7. 12. 2019 Vánoční koncert v KD v Dobroslavicích 
 

 

5 Kultura a spolková činnost v obci 

          5.1 Činnost kulturní komise 

Naše obec je známa svým vztahem ke kulturnímu dění. Kulturní komise nezahálela a 

snažila se občanům nabídnout co nejvíce. 
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27.3. 

Poutavá přednáška o cestování po Madagaskaru, kterou slovem, fotografiemi i 

předměty uvedla Ing Lachetová. 

30.3. 

Přednáška pro řidiče, kterou atraktivní formou s humorným podtextem provedl 

Bc.Vlasimil Kupka 

30.3. 

Obec 

Proběhlo vítání nových občánků naší vesnice. Uskutečnil se také slavnostní zápis do 

pamětní knihy a byla vyhotovena pamětní fotografie. 

6.4. 

Divadlo Grunt předvedlo komedii “Světáci“, která se divákům moc líbila. 

 

Vítání jara, kdy děti probudily spící broučky a hledaly v parku skrytá velikonoční 
vajíčka. Proběhlo také zdobení a malování vajíček, z vesnice byla  vyprovozena paní 
zima a do obce přišlo jaro. Pro zahřátí byl svařák a pro posilnění chléb se sádlem. 
 

30.4.   

U kuželny se konalo Pálení čarodějnic s vyhodnocením nejstrašnější a také nejhezčí 

čarodějnice. Opékaly se špekáčky a tančilo se kolem ohně. 

12.5.  

V kulturním domě se uskutečnil Den matek, kdy děti předvedly poutavý kulturní 

program. Účinkující děti byly odměněny a maminky dostaly kytičky. 

2.6. 

Ve spolupráci s místními hasiči se u kuželny uskutečnilo kácení máje. Pokácená 

májka byla vydražena během sehrané humorné scénky. Přítomní si také pochutnali 

na vaječině. 

24.8.  

9. ročník Dobroslavického kosení. Proběhl za krásného počasí a mezinárodní účasti. 

Celou akci zpříjemnilo pěvecké sdružení Slezan. Někteří jeho členové se dokonce 

zúčastnili samotného kosení. 
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Přes veškeré úsilí našich borců se putovní pohár nakonec přece jen přestěhoval do 

Slovenské republiky. 

 

21.9. 

První ročník Posezení u vína a cimbálu. K poslechu a tanci hrála cimbálová muzika 

SLIFKA. Řízený košt vína s odborným komentářem provedl Ing Mikulčík, který 

prezentoval bio víno z vinohradů- oblast Mutěnice. 

12.10.  

V kulturním domě proběhlo setkání seniorů, kdy byl pro ně uspořádán zábavný 

program na téma „Buď láskou a změníš svět“, který se všem líbil. Po pohoštění a 

přípitku dobrým vínem zahrála cimbálová muzika SLIFKA. Zpívalo se a tančilo. 

19.10. 

Na stráni Lysého vrchu se uskutečnila drakiáda. Větrné podmínky nebyly sice ideální, 

ale majitelé draků se snažili. Po předvedení draků v letu vyhodnotila porota 

nejkrásnější a nejlépe létající draky a jejich majitele ohodnotila. 

Závěrem modelář Martin Mikolajek předvedl akrobacii s vrtulníkem a modelem 

letadla. Děti byly z této ukázky nadšeny. 

27.10.  

Tento den byly položeny věnce k památníku 1. světové války. Uctila se takto 

památka padlých vojáků a zároveň byl připomenut Den vzniku samostatného 

československého státu. Následoval lampionový průvod a v parku děti uspaly 

broučky, aby dobře přečkaly zimu. 

23.11. 

V kulturním domě se uskutečnilo vánoční tvoření. Děti i dospělí si pod odborným 

dohledem mohli sami vyhotovit různé vánoční ozdoby a adventní věnce. 

7.12. 

V odpoledních hodinách se v kulturním domě uskutečnila akce pod názvem Vánoční 

tvoření, kdy si přítomní mohli prohlédnout výstavku prací dětí MŠ a ZŠ. Mohli si také 

vyrobit různé ozdoby.  

V 16.30 vystoupily děti se svými učitelkami ze základní umělecké školy v Háji  ve 

Slezsku. Děti zazpívaly vánoční písně a koledy, a tak navodily kouzlo vánoc. 
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5.2 Klub seniorů 

 

Senioři v Dobroslavicích se sešli na několika setkáních. Probírali události nejen v obci, 

ale také v rodinách a byli rádi, že jsou pospolu. Mnohdy si i zazpívali. Takové chvíle 

patří k těm pěkným a senioři je potřebují více než kdo jiný.  

Proběhlo také několik přednášek. 

Schůzky se konaly vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dnů v kulturním domě. 

Senioři také popřáli jubilantům k významným výročím. 

V roce 2019 se stala předsedkyní klubu paní Dorota Hegerová. Klub měl 22 členů. 

Obec Dobroslavice projevuje o seniory zájem a nejinak tomu bylo i v roce 2019.  

Jmenujme alespoň jednu z velmi úspěšných akcí, která se uskutečnila 12.10. 2019. 
Proběhlo setkání seniorů v kulturním domě, kde byl pro ně uspořádán zábavný pořad 
Buď láskou a změníš svět, který se velice líbil. Po pohoštění zahrála seniorům  
k poslechu i tanci cimbálová muzika SLIFKA, kdy si přítomní s chutí zazpívali a 
zatančili 

 

5.3 Dodivadlo a divadelní kroužek 

 

 
Představení: 
 

 24. ledna – Dodivadelní výber – Chlebičov 
   9. února – Dodivadelní výber – Slezský Grunt 

 27. únor – Dodivadelní výběr – Frýdek-Místek, D.N.A. 
 18. března – veřejná generálka Perfect Days, Dobroslavice 
 28. březen – Perfect Days – Michlkovice, přehlídka Ostravské buchary 
 17. květen – dialog Ona a on, Ostrava Mariákské Hory, přehlídka dialogů a 

monologů 

 15. červan – organizace Divadla v parku, Dobroslavice 
 18. června – Dodivadelní výběr, Bohumín, náměstí 
   4. října – Perfect Days – Horní Datyně 

   9. listopadu – Dodivadelní výběr, Krásné Pole 
 27. listopadu – dialog Ona a On, Cooltour, pro Knihovnu města Ostravy 

 
Členové:  
Milan Šťastný, režisér, herec a vedoucí souboru, spoluvedoucí Robert Tománek 
 
Markéta Kočí 
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Olga Vávrová 
Vladimíra Hagenová 
Alena Ridlová 
Jana Hradílková 
Zdeňka Kulová 
Zuzana Dedková 
 
Pavel Vávra 
Robert Tománek 
Marcel Stejskal 
 
Veřejné zkoušky každý pátek v KD Dobroslavice, nájemné 6000,- za rok. 
Dotace z rozpočtu obce Dobroslavice: 4000,- Kč na celoroční činnost souboru. 
 
 
Ocenění: Olga Vávrová - čestné uznání za roli Sade v Perfect Days - Ostravské 
buchary 2019 
 
 
Dramatický kroužek 2019 
 
V první polovině roku 2019 měl dramatický kroužek 14 členů. 
Členové nebyli jen z Dobroslavic, ale také z Děhylova, Ostravy a Krásného Pole. 
Pracovalo se na dvě skupiny – starší a mladší. 
Schůzky probíhaly každé pondělí. 
Vytvořili se dvě autorské hry – Sígr a Nový žák, na kterých všichni kolektivně 
pracovali přímo na schůzkách. 
Všechny hry se odehrály v rámci Divadla v parku 2019. 
 
V druhé polovině roku 2019, tedy od září 2019, byl počet členů 10. 
 
Dotace z rozpočtu obce Dobroslavice: 1500,- na celoroční provoz kroužku 
 
Kroužek zaštiťuje Spolek Dobro-vize 
Hlavní vedoucí: Milan Šťastný 
 

 

5.4 Dobrovize 

Souhrn akcí pořádaných spolkem v roce  2019 
 
LEDEN 
Termín výroční schůze 10/1/2019, 19.00, KD klubovna 
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DUBEN 
Jarní setkání v Aleji k lipám; neděle 28. dubna od 14.00. Bylo třeba zjistit, zda 
všechny sazenice zvládly zimu a postarat se o to, aby mohly zdárně pokračovat i ve 
druhém roce svého života. 
Akce byla určena všem, kteří měli v této aleji svou sazenici, jejich kamarádům a 
rodinám. 
 
Slavnostní odhalení panoramatické tabule 
Fota realizoval pan Karel Struhala starší; Irena Šťastná a Jan Sýkora. 
 
V neděli 7.dubna dopoledne vyrazilo všech 17 členů spolku na Naučnou procházku z 
Dobroslavic do Děhylova.  Cílem byla výsadba 17 trnek do stávající aleje, jež vede 
od studánky směrem k Děhylovu. 
 
 
ČERVEN 
Spolupořádání akce Divadlo v parku dne 15. 6. od 9:00 v zámeckém parku 
v Dobroslavicích   
Milan Šťastný 
 
 
ZÁŘÍ 
Kroužek malých turistů zahájil již 6. sezónu ve středu 11. září.  
Irena Šťastná a Milan Šťastný 
 
 
ŘÍJEN 
Podzimní setkání v Aleji k lipám- 6. října 2019; kosení trávy; sběr odpadků v okolí, 
nátěr laviček, mulčování 
Irena Šťastná a Jan Sýkora 
 
 
PROSINEC 
Organizace akce Rozsvícení vánočního stromu, včetně zpěvu a občerstvení 
Rostislav Moric 
 
Rada spolku v roce 2019 
 
Rostislav Moric, Milan Šťastný, Václav Klapetek, Zuzana Sýkorová, Irena Šťastná, Jan 
Osmančík  

 

 

5.5 Sbor dobrovolných hasičů 

Členové SDH byli aktivní po celý rok. 
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Během roku se muži doplnění o dorostence zúčastnili několika soutěží v Plesné, 

Kozmicích, Smolkově, Štěpánkovicích a dalších sborech. 

Výjezdová jednotka, která je zařazena do JPO III, měla 16 členů. 

Pravidelně se scházela první a přes léto i třetí pondělí v měsíci v hasičské zbrojnici, 

kde prováděli teoretickou i praktickou výuku. 

V dubnu provedla taktické cvičení se záchranou osoby, na kterou spadl strom. 

V březnu se jednotka podrobila kontrole připravenosti s HZS MSK okresu Opava. Při 

kontrole nebyly zjištěny žádné závady. Připravenost jednotky byla na velmi dobré 

úrovni.   

Na podzim se jednotka zúčastnila jednodenního školení dýchací techniky na HZS 

Ostrava-Fifejdy. 

Zásahy a ZOČ 

4.2. Technická pomoc – nalomená borovice u Crhové 

 

16.2. Technická pomoc- mytí cesty ulice Osvobození 

 

11.3. Technická pomoc- nalomený strom v parku 

 

12.4. Taktické cvičení s ČSČK  (zranění osoby) 

 

30.4. Pálení čarodějnic- technická pomoc 

 

7.6. Technická pomoc - mytí cesty - ulice Na nové 
 

9.6. Technická pomoc- odchyt srnčete v bývalém JZD 
            Technická pomoc- - strom přes cestu do Háje ve Slezsku 

             Zalévání stromů v parku 

9.7. Rybárna – kouř z lesa (planý poplach) 
 

6.9. Technická pomoc- spadlý strom u Rybárny 

 

30.9. Technická pomoc– spadlý  strom u hasičské zbrojnice  
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26.10. Technická pomoc- zalévání nové aleje ulice Osvobození 

 

9.11.     Technická pomoc- zalévání nové aleje za bývalým JZD 

 

Práce s mládeží 

 

V roce 2019 se sbor zúčastnil s mladými hasiči mnoha soutěží-družstev i jednotlivců.  

Byly také připraveny i další akce. 

V lednu jeli na exkurzi do Integrovaného bezpečnostního centra-operačního střediska 

a hasičské stanice v Ostravě-Přívoze. 

V březnu děti odevzdaly básničku a obrázky do celostátní soutěže Požární ochrana 

očima dětí, kde se umístil v okresním kole nejlépe Tobiáš Fusek, který získal druhé 

místo. 

V měsíci květnu začala jarní část Hlučínské ligy mládeže. Díky skvělým výsledkům se 

mladší žáci umístili na 2. místě celkového pořadí ligy a starší žáci na 3.místě. 

Obě družstva si zajistila postup do soutěže O pohár starosty OSH Opava, který se 

konal na hřišti v Kyjovicích. Tam se mladší družstvo umístilo na 12. místě a staršímu 

družstvu se podařilo vyhrát tuto soutěž a postoupit do soutěže O pohár starosty KSH, 

která se konala ve Velkých Hošticích. Umístili na 12. místě. 

V jarní části postupové soutěže hry Plamen se družstvům také dařilo. 

Na okresním kole v Hněvošicích se mladší umístili na 8. místě a starší na 6. místě. 

Na začátku dubna proběhlo společné soustředění mladých hasičů z Dobroslavic 

s dětmi SDH Hněvošice v Ústřední hasičské škole v Jánských koupelích. 

8.9. začal další ročník Hlučínské ligy. Každou neděli se konal jeden závod. 

Mimo soutěže zařazené v Hlučínské lize mládeže se mladí členové zúčastnili i dvou 

nočních pohárových soutěží v Děhylově a Kravařích. 

V okrskovém kole v Závadě, kde se běžel závod požární všestrannosti, se družstvo 

mladších žáků umístilo na 1. místě a starší žáci na 3. místě. 

Žáci se zúčastnili 27 závodů v běhu. 

Dorostenci odběhli 20 závodů. 
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Naplno cvičila dvě družstva dorostu. Dosáhla několika úspěchů.  

Zúčastnili se všech osmi kol Opavské ligy. 

V podzimním kole závodu požární všestrannosti ve Zlatníkách se dorostenky umístily 

na 2. místě a dorostenci na 1. místě. 

Pro děti byly také připraveny dva jednodenní výlety. 19.7. na Ostravici a 12.10. na 

Bílou Opavu v Jeseníkách. 

Členové sboru se zapojili do celorepublikové akce Čistíme česko, při které sbírali 

s dětmi odpad kolem Opavice. 

Na závěr roku byly pro děti a dorostence přichystány kuželky a Mikuláš v místní 

kuželně. 

Sbor uspořádal dvě soutěže - 9.ročník O putovní pohár starosty SDH Dobroslavice a 

8. ročník TFA- Železný mladý hasič. 

V kolektivu měli 32 dětí a 10 vedoucích. 

Tréninky byly 2-3x týdně, soboty a neděle trávili na závodech. 

 

5.6 Kroužek malých turistů 

Je určen pro děti ve věku 6-11 let. Členové se scházeli  ve středy v 
 
17.00 hodin před kulturním domem v Dobroslavicích. Pobývali v lese a 
 
poznávali okolí Dobroslavic-to, co objevili na výpravách, kreslili do 
 
zápisníku. Hráli si, četli a sportovali v přírodě, a to pod vedením 
 
dobrovolníků s pedagogickým vzděláním.  
 
Irena Šťastná a Milan Šťastný 
 

 

5.7 Knihovna 

 

Veřejná knihovna v obci Dobroslavice sídlí v kapli na ulici Slezská. Knihovna je 

registrovaná u Ministerstva kultury České republiky a je rovněž členem SKIP, 

Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR (od roku 2016).  V obsluze 

čtenářů se zde bez nároku na mzdu střídali tři ochotní dobrovolníci.  
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Informace o aktuálním knihovním fondu je k dispozici v on-line katalogu. Fond 

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

děti, tak pro dospělé čtenáře. Pravidelný dovoz nových knih do knihovny a také jejich 

zpracování, obalení, včetně metodiky i tiskopisů zajišťovala pověřená Knihovna Petra 

Bezruče v Opavě. Dělo se tak díky zapojení obce do celostátního grantového 

programu podporovaného Moravskoslezským krajem, který zajišťuje tzv. regionální 

funkce knihoven. Projekt koordinovala Irena Šťastná.  

 
V roce 2019 bylo zaznamenáno 779 návštěv a 49 registrovaných čtenářů. 
 
Z toho bylo 21 čtenářů do 15 let. 
 
Projekt v roce 2019 
 
Projekt „Poezie čtená i zpívaná“ byl prioritně zaměřen na podporu čtenářské 
gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku. Realizovány byly celkem 4 
besedy, každá v délce 60 minut, a to v termínech 15. dubna a 3. května 2019. 
 
Děti z místní mateřské školy (rozděleny na 2 skupiny), děti ze 4. a 5. třídy základní 
školy se kreativní formou seznámily s tvorbou českých i světových básníků a 
obeznámily se i se základními principy poezie (verš, rým, rytmus, metafora). 
 
V pořadech zazněly čtené i zpívané verše těchto autorů - P. Šrut, V. Fischerová, J. 
Žáček, J. Dědeček, E. Lear, Ch. Morgenstern). Účastníci si následně při tvůrčí dílně 
vyzkoušeli tvorbu vlastních básniček, ty zdařilé byly na místě zhudebněny. 
 
Koncept projektu vycházel z potřeb základních a mateřských škol (doporučená 
četba), podpořil vazbu dětí k místní knihovně a přitáhl pozornost k jejímu knižnímu 
fondu, který je určen dětskému čtenáři. Po besedách následovala vždy prohlídka 
knihovny, obeznámení se s principy půjčování knih. 
Realizací projektu byla splněna i další jeho ambice, a to podpora 
komunitního života v malé obci (756 obyvatel) na Opavsku, kde byla knihovna 
zřízena teprve před 4 lety. 
Kladná zpětná vazba jak od pedagogů, tak od dětí je důkazem, že podobné projekty 
mají v malých obcích smysl.  
Projektu se zúčastnilo celkem 63 dětí, jeho realizátorem byl pan Milan Šťastný.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.okpb.cz:666/Opava/cs/library/dobroslavice
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6 Sport 

6.1 TJ Sokol Dobroslavice 

 

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol Dobroslavice, z.s. 
                                                          

Výbor TJ 

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. 2019  4 x  s průměrnou 70% účastí  členů výboru. 

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

MŠMT, organizaci Pochodu kolem Dobroslavic a průběžnou kontrolu působení oddílu 

v soutěžích. Připravoval valnou hromadu, volby do výboru TJ 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 178 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 soutěžích. 

 

Výrazným příspěvkem na  činnost naší TJ  byla dotace z MSK, kterou dostali členové  

v roce 2019 poprvé. Tato dotace byla využita na zakoupení zvukové aparatury pro 

cvičení aerobiku a jógy. Pro kuželkářský oddíl byly zakoupeny dvě sady nových 

kuželek. 
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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 17 hráčů, oddíl trénovali Martin Hrubý a Miroslav Musial. 

Oddíl hrál okresní soutěž žáků  1+7 skA. 

Žáci trénovali přes  zimu v  pátek, na jaře a na podzim v pondělí, středu a v pátek.  

V sezóně 2018/2019 skončili 5. místě ze 7 družstev. Střelec Ondra Sleczka dal 17 

gólů a stal se nejlepším střelcem podzimu v celé soutěži 1+7 skA. 

29. 11. – 1. 12. 2019 byli hráči a trenéři na soustředění ve sportovním centru 

Smilovice. 

Fotbal muži 

Registrováno 36 hráčů, oddíl vedl Zdeněk Bochňák. Hráče trénoval  Martin Knopp a 

Patrik Dundr. Oddíl hrál - III. třídu skupinu A. V sezóně 2018/2019 skončili na 

posledním místě tabulky a sestoupili do nejnižší soutěže. 

Jóga 

Registrováno 24 cvičenek a cvičenců, cvičení vedla Hana Bližňáková. 

Cvičení probíhalo vždy v pondělí  v 1900 v kulturním  domě. 

 

Kuželky 

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

Přes léto probíhala v kuželně rekonstrukce automatických stavěčů. Z důvodu již 

nevyhovujících kuželek bylo nutné stávající stavěče rozebrat, nechat přesoustružit a 

opětovně namontovat, protože nové kuželky mají jiný rozměr. Bylo odpracováno 

mnoho brigádnických hodin. Ze sponzorského daru se zakoupily do kuželny žaluzie a 

v objektu kuželny došlo k rekonstrukci zastaralých zářivek za nové, úsporné LED 

zářivky. Došlo i k přidání dvou radiátorů do zadní části kuželny, kde docházelo k 

plesnivění stěn. 

V nové sezóně 2019-2020 byl hned prvním zápasem na domácím hřišti vytvořen nový 

rekord kuželny -2569 kuželek.  

Stolní tenis žáci 

Registrováno 9 hráčů a členů podpůrného týmu.  Oddíl vedl a hráče trénoval 

Vítězslav Sedlák. 

Oddíl trénoval 1x týdně ve  čtvrtek.  Po odchodu hráčů do soutěžního družstva 

v Děhylově se nedařilo doplnit nové hráče a na podzim se netrénovalo pravidelně. 
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Tenis 

Registrováno 28 hráčů. Oddíl vedl Jiří Kolek.  

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

antuky a oplocení. 

Sport pro všechny 

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

Dobroslavic a jiných akcí. 

 

Pochod kolem Dobroslavic 20. ročník (2019) 

V neděli 22. září se uskutečnil 20. ročník Pochodu kolem Dobroslavic. Trasa pochodu 

byla dlouhá asi 8 km a vedla po pěšinách kolem obce. Sešlo se 23 turistů z 

Dobroslavic a okolí.   Na poli u Kaděrova čekala skupina, která hledala v okolí 

Dobroslavic pozůstatky z II. světové války. V letošním roce našli pozůstatky dvou 

německých a jednoho ruského vojáka. Ukázka vykopaných předmětů a beseda byla 

zajímavá. 

 

 
MŮJ KLUB 2019   
TJ Sokol Dobroslavice 

 

Projekt byl zaměřen na rozvoj pravidelných a systematicky řízených sportovních 
aktivit dětí a mládeže, kteří jsou členy našich sportovních družstev. Konkrétně jde o 
fotbalové oddíly (muži, žáci) a oddíl stolního tenisu (žáci). 

V roce 2019 působily v TJ celkem 3 sportovní oddíly s hráči do 23 let: 

- fotbalový oddíl muži (35 hráčů, z toho 9 v kategorii do 23 let) 

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

- stolní tenis žáci (5 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 6 trenérů. 

K zajištění sportovní činnosti využívali fotbalové hřiště včetně šaten a sál kulturního 
domu. Tato zařízení byla v pronájmu od OÚ Dobroslavice. V zimních měsících pro 
tréninky mužů a žáků byly pronajímány 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 také volně 
přístupné míče na fotbal, košíkovou a odbíjenou.  
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Cílem nebylo vychovávat špičkové sportovce, ale zajistit lepší fyzickou kondici a 
sportovního ducha hráčů. 
 
 
  
Dosažené  cíle 
 
Fotbal žáci 
Registrováno 17 hráčů, oddíl trénovali Martin Hrubý a Miroslav Musial. 
Oddíl hrál okresní soutěž žáků 1+7 skA. 
Žáci trénovali přes  zimu v  pátek, na jaře a na podzim v pondělí, středu a v pátek.  
V sezóně 2018/2019 skončili na 5. místě ze 7 družstev, po podzimní části sezóny 
2019/2020 byli na 4. místě s kladným skóre 44: 14.  
29. 11. – 1. 12. 2019 byli hráči a trenéři na soustředění ve sportovním centru 
Smilovice. 

Fotbal muži 
Registrováno 36 hráčů, oddíl vedl Zdeněk Bochňák.  Hráče trénovali Martin Knopp a 
Patrik Dundr.  Oddíl hrál III. třídu skupinu A. V sezóně 2018/2019 skončili na 
posledním místě tabulky a sestoupili do nejnižší soutěže.  Po podzimní části sezóny 
2019/2020 byli na 8.místě se 16 body. 

Stolní tenis 
Registrováno 9 hráčů a členů podpůrného týmu.  Oddíl vedl a hráče trénoval 
Vítězslav Sedlák. 
Oddíl trénoval 1x týdně ve  čtvrtek.  Po odchodu hráčů do soutěžního družstva 
v Děhylově se nedařilo doplnit nové hráče a na podzim se netrénovalo pravidelně. 

Rozsah aktivit, pravidelná sportovní činnost: 

1) TRÉNINKY  
- družstvo fotbal žáci 2 x týdně (v zimních měsících z toho 1 x týdně trénink 

v pronajaté tělocvičně) 
- družstvo fotbal muži 2 x týdně 
- družstvo stolní tenis žáci 1 x týdně 
2) SOUTĚŽE 
- družstvo fotbal žáci Soutěž 1+7 sk A  
- družstvo fotbal muži – III. Třída skupina A 
3) SOUSTŘEDĚNÍ 
- družstvo fotbal žáci, listopad, 4 dny soustředění Beskydy, Smílovice 
- družstvo fotbal muži, únor/ březen, soustředění Beskydy, Čeladná 
 

Popis cílové skupiny: 

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 2019 zajišťovat personálně.  
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6.2 Sportovní komise 

Dobroslavice po šesti letech díky podpoře obce Dobroslavice vstoupily zpátky do 
Vesnických sportovních her. Jednalo se o již 24. ročník celoroční soutěže v různých 
disciplínách individuálních i kolektivních sportů. Pořadatelem je TJ Sokol Plesná a 
účastní se ji také obce Krásné Pole, Jistebník, Polanka nad Odrou,  Dolní  Lhota,  
Horní Lhota, Klimkovice, Velká Polom, Olbramice, Zbyslavice a Vřesina.   

První disciplínou závodu bylo lyžování. V lyžařském závodu, který se konal 14.2.2019 
na Skalce, reprezentovali naší obec Ivana Štrajtová, také starostka obce Hana 
Bližňáková a nejmladší závodníci Alexandr a Antonín Štrajtovi.   

9.3.2019 se na krytém bazéně SAREZA v Ostravě-Porubě  konal závod v plavání na 
100m. S tratí se poprali Jan Sýkora, Tomáš Boček a Daniel Kašpar.   

V březnu pokračovala soutěž utkáním v badmintonu. Za Dobroslavice nastoupili Irena 
Šťastná, Rosťa Maceček, Miroslav Knopp a Petr Pěknica.  

Dále soutěž pokračovala utkáním v kuželkách. Do soutěže se postavil tým našich 
kuželkářů, kde jsme očekávali medailové umístění. Dobrá pověst dobroslavických 
kuželkářů se potvrdila, a těšili jsme se z bronzové medaile za celý tým a také 
bronzové medaile Karla Ridla, kterou získal v hodnocení jednotlivců. Na 10. místě se 
umístil Martin Třečák, v závěsu za ním na 12. místě Ivo Pavlík a Lukáš Pavlíček na 
17. místě. Do celkové tabulky nám tento tým přinesl 10 bodů a v celkovém umístění 
se tak Dobroslavice dostaly před Jistebník.  

Další disciplínou byl stolní tenis, kde za Dobroslavice nastoupili Karel Hájek, Antonín 
Palkovič, Jiří Šťastný a Víťa Sedlák a svým 9. místem přispěli do celkového bodování 
čtyřmi body.  

Šestá disciplína tohoto ročníku VSH se konala na domácím území. Poslední květnový 
víkend sportovní komise zorganizovala soutěž v přespolním běhu. Zázemí sportovcům 
bylo vytvořeno v parku u kuželny a perfektní příprava Martina a Ivany Bekárkových 
opět nezklamala. Za hezkého počasí 6 km trasu, která vedla ke studánce naučné 
stezky, úspěšně zaběhli Vojta Bližňák, Patrik Vjačka, Tomáš Hrbáč a Jan Osmančík. 
Skvělý běžecký výkon zajistil Vojtovi Bližňákovi jeho první místo v jednotlivcích a 
Partrik Vjačka se, přestože byl nejmladším účastníkem, umístil na 22. místě z 41 
závodníků. 

1.6. se v hale v Polance nad Odrou konala soutěž ve volejbale. Dobroslavice 
reprezentovali Viktorie Cahlíková, Petr Knittel, Petr Pěknica, Jan Jaskula, Daniel 
Kašpar a Martin Struhala. Družstvo se v tomto složení setkalo poprvé a vybojovalo 
jeden cenný bod do tabulky.  

Další soutěž družstev proběhla 15.6. v Dolní Lhotě a závodilo se v nohejbale. Tým ve 
složení Jakub Klekner, Mirek Knopp, Tomáš Krejčí, Rosťa Maceček, Tomáš Boček a 
Patrik Vjačka získali krásné 3 body.  
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Po prázdninové odmlce se navázalo 14.9. ve Velké Polomi disciplínou lukostřelba. 
Obtížnost soutěže byla poměrně vysoká, střílelo se na figuríny zvěře rozmístěné v 
lese. Celkově jsme na 11. místě získali do celkové tabulky 2 body. Za Dobroslavice 
vystřílel Jan Tvarůžka 104 body, Michal Jenčo 89 bodů, Jan Sýkora 66 bodů a 
Barbora Osmančíková 5 bodů.   

Závod v cyklistice – 21km okruh cross country, se přes veškerou snahu sportovní 
komise nepodařilo obsadit žádným dobroslavickým závodníkem.   

19.10. následovala disciplína střelba ze vzduchovky ve Zbyslavicích. Dobroslavice 
skončily na 7. místě s reprezentací Jana Tvarůžky, Michala Jenča, Pavla Bochňáka a 
Reného Pavlíčka.  

Závěr celého ročníku  sálová kopaná 23.11. v Polance nad Odrou, kde družstvo 
Dobroslavic skončilo na 7. místě. 

Celkově se Dobroslavice umístily na 11. místě. Po celou dobu soutěží zůstávala dobrá 
nálada, přestože mnohdy soutěžili se sportovci, kteří se sportu věnují 
profesionálně.       

V závěru roku pak sportovní komise již v novém složení Pavlína Pěknicová, Jakub 
Klekner a Barbora Konštacká připravila tradiční Vánoční kuželky, které se těšily 
většímu zájmu než v roce 2018.    

 

7  Počasí  

 

Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2019 

Nejchladnější dny Nejteplejší dny 

23.1.2019 -7.7 °C 15.6.2019 28.12 °C 

22.1.2019 -7.34 °C 26.6.2019 27.89 °C 

21.1.2019 -4.64 °C 26.7.2019 27.37 °C 

30.1.2019 -4.47 °C 25.7.2019 26.98 °C 

24.1.2019 -4.4 °C 12.6.2019 26.88 °C 
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Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2019 

Nejnížší teploty Nejvyšší teploty 

23.1.2019 -12.6 °C 1.7.2019 37.2 °C 

30.1.2019 -10.6 °C 26.7.2019 35.9 °C 

22.1.2019 -10.5 °C 26.6.2019 35.8 °C 

4.1.2019 -9.1 °C 25.7.2019 35.7 °C 

7.2.2019 -8.9 °C 30.6.2019 35.1 °C 

 

 

 

Přehled po měsících 

Měsíc Minimum Maximum Průměr 

Leden -12.6 °C 8.1 °C -0.87 °C 

Únor -8.9 °C 17.1 °C 2.61 °C 

Březen -2.9 °C 20.0 °C 7.50 °C 

Duben 0.6 °C 26.7 °C 12.07 °C 

Květen 0.0 °C 26.2 °C 12.81 °C 

Červen 10.5 °C 35.8 °C 23.05 °C 

Červenec 9.6 °C 37.2 °C 21.64 °C 

Srpen 10.3 °C 33.0 °C 22.15 °C 

Září 2.3 °C 32.3 °C 15.69 °C 

Říjen -2.7 °C 24.7 °C 10.86 °C 

Listopad -4.4 °C 17.7 °C 7.58 °C 

Prosinec -6.2 °C 11.6 °C 1.88 °C 
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8 Přílohy 

 

Den dětí 2019 

 

Den seniorů 2019 
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Dobroslavický duatlon 2019 

 

Dobroslavický duatlon 2019 
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Dobroslavický duatlon 2019 

 

JSDH – svěcení praporu 2019 
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JSDH – svěcení praporu 2019 

 

JSDH – svěcení praporu 2019 
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JSDH – svěcení praporu 2019 

 

Kácení máje 2019 
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Kácení máje 2019 

 

Kácení máje 2019 
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kosení 2019 

 

Kosení 2019 
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Kosení 2019 

 

Kuželky 2019 
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Loučení páťáků 2019 

 

Loučení páťáků 2019 
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Pálení čarodějnic 2019 

 

Pálení čarodějnic 2019 
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Pálení čarodějnic 2019 

 

Sálovka 2019 
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Stavění máje 2019 

 

Stavění máje 2019 
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Stavění máje 2019 

 

stolní tenis 2019 
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stolní tenis 2019 

 

stolní tenis 2019 
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vánoční koncert 2019 

 

vánoční koncert 2019 
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vánoční koncert 2019 

 

Vítání občánků 2019 
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Vítání občánků 2019 

 

VSH – plavání 2019 
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Zájezd seniorů 2019 

 

 

Zájezd seniorů 2019 

 


