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1   Vybrané události roku 2020 

 

Rok 2020 byl do jisté míry ovlivněn epidemiologickými restrikcemi v souvislosti 

s onemocněním Covid-19. Došlo k vyhlášením nouzového stavu. Vzdělávání dětí 

a studentů se přesunulo v určitých etapách roku na online výuku, občané museli nosit 

na obličeji ochranné roušky. Byl omezován provoz maloobchodu a rovněž provoz 

sportovišť či kulturních institucí i akcí.   

Během července 2020 proběhla oprava místní komunikace Spartakiádní. V kulturním 

domě byla nainstalována nová kuchyňka se spotřebiči. 

Byla provedena demolice staré hospodářské budovy v areálu ZŠ. 

Byla dokončena výstavba a zahájen zkušební provoz čističky odpadních vod. 

V říjnu 2020 postihly region silné a vytrvalé deště. Došlo ke zvýšení povodňového 

stupně na řece Opavě a voda ze slepého ramene řeky zaplavila pozemky v chatové 

oblasti Rybárna. Situace se posléze zklidnila, takže nedošlo k evakuaci lidí. 

V říjnu 2020 také proběhly volby do Krajského zastupitelstva a do Senátu. 
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Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech        
2.10. – 3.10.2020 

 
Výsledky za Obec Dobroslavice 

 
Počet voličů ve volebním okrsku 624 
Počet vydaných obálek  304  volební účast 48,72 % 
Počet odevzdaných obálek  300 
Počet platných hlasů  285 
 
 Kandidátní listina      Platné hlasy 
Číslo název        celkem 
 
5 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2 
12 KDU-ČSL                  20 
14 Moravská a Slezská pirátská strana   1 
16 Svoboda a přímá demokracie (SPD)   8 
19 Česká pirátská strana     35 
22  Moravané       0 
28 VOK – Volba pro kraj      0 
29 Koalice ODS a TOP 09     51 
37 Jednotní       4 
38 Dělnická strana sociální spravedlnosti   0 
45 ČSSD        17 
50 ANO 2011       70 
54 Koalice STAN, Zelení, Nezávislí    50 
57 Koalice ODA, Hlas, SNK Evropští demokraté  1 
63 KSČM        14 
67 Volte Pravý Blok www.cibulka.net   0 
70 Trikolóra hnutí občanů     6 
79 Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020  1 
81 Starostové pro kraj      5 
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig     0 
 
 

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 
dne 2.10. – 3.10.2020 I. kolo 

Výsledky za Obec Dobroslavice 
 

Počet voličů ve volebním okrsku 624 
Počet vydaných obálek  304  volební účast 48,72 % 
Počet odevzdaných obálek  286 
Počet platných hlasů  273 
 

http://www.cibulka.net/
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 Kandidát    Volební strana  Platné hlasy 
Číslo Příjmení, jméno, tituly       celkem 
 
1 Cimprichová Pynelopi Ing. Mgr.     JEDNOTNÍ           8 
2 Gromnica Rostislav MUDr. Ph.D.     STAN   15 
3 Wlochová Andrea Mgr. Ph.D.      Trikolóra  11 
4 Šimetka Ondřej doc. MUDr. Ph.D., MBA     ODS  82 
5 Smetana Radim Ing.       ČSSD  6 
6 Síla Jan MUDr.        SPD  10 
7 Jiříček Zdeněk Ing.                ANO  42 
8 Gajdáček Petr        KSČM  7 
9 Janáčková Liana Ing. arch.      Nezávislí  53 
11 Sapeta Jiří        Národ sobě  0 
12 Škaldová Miroslava Mgr.      Volba pro kraj          2 
13 Koliba Peter doc. MUDr. CSc.      ANK 2020  7 
14 Tomášek Martin Mgr. Ph.D.      Piráti  30 
 
  

Volby do Senátu Parlamentu ČR  
II. kolo 

Výsledky za Obec Dobroslavice 
 

Počet voličů ve volebním okrsku   625 

Počet vydaných obálek  124  volební účast 19,84 % 
Počet odevzdaných obálek  124 
Počet platných hlasů  123 
 
 Kandidát    Volební strana  Platné hlasy 
Číslo Příjmení, jméno, tituly       celkem 
 
4 Šimetka Ondřej doc. MUDr. PhD., MBA     ODS  90 
7 Jiříček Zdeněk Ing.                ANO  33 
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2  Statistika    

                                                                                           

2.1  Obyvatelstvo  
  

 

 
Obecní znak 

Dobroslavice 
Základní informace 2020 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Správní obvod: Hlučín 

GPS souřadnice: 49.880337N, 18.140921E 

Nadmořská výška: 308 m n. m. 

První pís. zmínka: rok 1377 (644 let) 

Katastrální výměra: 724 ha 

Počet obyvatel: 771 

PSČ: 747 94 

Adresa URL: dobroslavice.cz 

 

 

Muži (do 15 

let) 

Muži (nad 15 

let) 

Ženy (do 15 

let) 

Ženy (nad 15 

let) 
Celkem 

53 314 54 350 771 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7892/dobroslavice/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/kraj/14/moravskoslezsky/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7876/hlucin/
https://mapy.cz/zakladni?x=18.140921&y=49.880337&z=14&source=coor&id=18.140921%2C49.880337
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7892/dobroslavice/pocet-obyvatel/
https://dobroslavice.cz/
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ROZLOŽENÍ OBYVATELSTVA OBCE DOBROSLAVICE 

 

Muži (47.6%)       Ženy (52.4%) 

Do 15 let (16.1%) 

 

Narodilo se 11 dětí, z toho 6 děvčat a 5 chlapců. 

Zemřelo 6 občanů. 

Přistěhovalo se 30 občanů a 21 se odstěhovalo. 
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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“ 

Zdeněk Bochňák člen kontrolního výboru Starostové a nezávislí 

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 
 

 

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 dne 10.3.2020 zastupitelé mimo 

jiné: 

-rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 13 000,-Kč pro Klub seniorů Dobroslavice, 

o poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč pro Kroužek mladých hasičů, o poskytnutí 

dotace ve výši 3 000,- Kč pro Kroužek malých turistů, o poskytnutí dotace ve výši 

2 500,- Kč pro Dramatický kroužek, o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč pro divadlo 

v parku, o poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč pro představení DODIVADLA, 

o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro TJ Sokol Dobroslavice, z.s., o poskytnutí 
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dotace ve výši 2 000,- Kč pro Unie ROSKA, Frýdek-Místek, o poskytnutí dotace ve výši 

2 000,- Kč pro Myslivecký spolek Děhylov, z.s., o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč 

pro spolek Dobroženy a o poskytnutí dotace pro p. Bičovou ve výši 5 000,- Kč a schválili 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu obce Dobroslavice   

 

-schválili přihlášení obce Dobroslavice do soutěže Vesnice roku     

                      

-vzali na vědomí návrhy na pořízení změny územního plánu Dobroslavice týkající se 

uvedení územního plánu Dobroslavice do souladu s aktualizací č. 1 a navrhli sjednání 

pracovní schůzky s Ing. arch. Janem Richterem z odboru výstavby MěÚ Hlučín 

 

-schválili Smlouvu o dílo s firmou STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava-

Radvanice, IČO: 41035704, pro stavbu „Dobroslavice – kanalizace a ČOV(800EO) – ul. 

U Lesa“ - celková cena 2 382 813,99 Kč bez DPH  (2 883 204,93 Kč včetně DPH) 

a pověřili starostku obce k podpisu této smlouvy o dílo 

 

-schválili bezúplatné převedení pozemku p.č. 886/1 od Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 

Ostrava do majetku obce 

 

-schválili Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na 

poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících 

nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, a to pro p. B. 

Haluskovou, Dobroslavice - ve výši 200 000,- Kč a pro p. K. Fischera, Dobroslavice - 

ve výši 150 000,- Kč 

 

-schválili Smlouvu o výpůjčce a darování mezi obcí Dobroslavice a obcí Děhylov, 

Výstavní 17, 747 94 Děhylov, IČO: 00635464, počet kompostérů o objemu 1050 l – 5 

kusů, kompostérů o objemu 1400 l – 26 kusů, kompostérů o objemu 2000 l – 112 kusů 

a 1 kus štěpkovače, Smlouvu o výpůjčce a darování mezi obcí Dobroslavice a obcí 

Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice, IČO: 00635456, počet kompostérů 

o objemu 1050 l -260 kusů, 1 kus štěpkovače a 1 kus kontejneru na textil, Smlouvu 

o výpůjčce a darování mezi obcí Dobroslavice a obcí Píšť, Opavská 58/2, 747 18 Píšť, 

IČO: 00300560, počet kompostérů o objemu 1050 l – 40 kusů, kompostérů o objemu 

1400 l – 140 kusů a kompostérů o objemu 2000 l – 240 kusů 

 

-schválili záměr rekonstrukce místní komunikace Spartakiádní a pověřili místostarostu 

Ing. Miroslava Svidera k přípravě výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 
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-schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Dobroslavice, 

IČ 71005145, se sídlem Slezská 41/23, 747 94  Dobroslavice, sestavenou 

k rozvahovému dni 31.12.2019 a převedení  hospodářského výsledku - přebytku 

hospodaření ve výši 13 693,94 Kč do jejího rezervního fondu. 

 

-vzali na vědomí informace ohledně řešení křižovatky u autobusové zastávky 

 

 

 

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne12.5.2020 zastupitelé mimo jiné: 

 

-projednali návrhy na pořízení změny územního plánu Dobroslavice týkající se uvedení 

územního plánu Dobroslavice do souladu s aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje a zrušení omezení nezahušťovat stávající zástavbu 

v plochách rekreace stavbami pro rodinnou rekreaci a dle § 46 odst. 3 stavebního 

zákona rozhodli zapracovávat tyto návrhy do změny územního plánu Dobroslavice 

s úpravou, že všechny následující stavby budou co do půdorysné výměry maximálně 

40% pozemku majitele a maximální výška jednotlivých objektů pro rodinnou rekreaci 

bude jedno přízemní podlaží a podkroví 

 

-schválili zařazení území obce Dobroslavice do území působnosti Místní akční skupiny 

Hlučínsko z.s. na programové období 2021–2027 

 

-rozhodli na základě zprávy hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky  

na zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací specifikovaných 

v zadávacích podmínkách a na realizaci „Rekonstrukce ulice Spartakiádní (p.p.č. 299, 

k.ú. Dobroslavice)“ vybrat uchazeče:  

Společnost Ing. Václav Michalík s.r.o., se sídlem Na Surdíku 712/24, 724 00 Ostrava-

Stará Bělá, IČ: 27762238, za nabídkovou cenu 1 872 992,37,- Kč bez DPH a lhůtu 

realizace 60 kalendářních dnů  

 

-schválili uzavřít smlouvu o dílo v celkové ceně   872 992,37 Kč bez DPH - 

„Rekonstrukce ulice Spartakiádní (p.p.č. 299, k.ú. Dobroslavice)“., s vybraným 

uchazečem  Společností Ing. Václav Michalík s.r.o., se sídlem Na Surdíku 712/24, 724 

00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 27762238, za nabídkovou cenu 1 872 992,37 Kč bez DPH a 

lhůtu realizace 60 kalendářních dnů a pověřili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 
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-schválili nabídkovou cenu firmy Pražská plynárenská, a.s. na dodávku elektřiny na rok 

2021 ( za cenu 1 344,- Kč/1 MWh) a pověřili starostku k podpisu Dodatku č. 1  Smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s touto firmou 

 

-schválili nabídkovou cenu firmy Pražská plynárenská, a.s. na dodávku zemního plynu 

na rok 2021 (za cenu 401,- Kč/1 MWh) a pověřili starostku k podpisu Smlouvy 

o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu    

      

-schválili rozpočtové opatření č.  6/2020 

Snížení na § 6399 pol. 6901 – Rezervy kapitálových výdajů       o částku 200 000,- Kč 

a zvýšení výdajů na § 3713 – Změny technologii vytápění         o částku 200 000,- Kč 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 23.6.2020 zastupitelé mimo jiné: 

 

 

-vzali na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobroslavice za rok 

2019 bez připomínek 

 

-schválili účetní závěrku obce Dobroslavice k 31. 12.2019, schválili Závěrečný účet obce 

Dobroslavice za rok 2019 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce 

Dobroslavice za rok 2019, a to bez výhrad 

 

     -vzali na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 

2019 

 

      -vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2019 a Zprávu 

o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019 

 

 

-schválili cenovou nabídku firmy Hluchník s.r.o., Revoluční 456/52, 747 20 Vřesina, 

IČO 07648944 na rekonstrukci a opravu schodů u šaten na hřišti TJ Sokol Dobroslavice 

za nabídkovou cenu 195 656,- bez DPH (s DPH 236 744,- Kč) 

 

-vzali na vědomí informace o zrušení soutěže Vesnice roku v roce 2020                  

 

-vzali na vědomí informaci o křižovatce u autobusové zastávky a pověřili místostarostu 

Ing. Svidera monitorováním průběhu schvalování na PČR 
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-schválili demolici skladu v areálu ZŠ Dobroslavice 

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 15.9.2020 zastupitelé mimo jiné: 

 

-schválili částku 94 621,- Kč bez DPH na navýšení prací na opravu schodů u šaten na 

hřišti TJ Sokol Dobroslavice, které bude provádět Firma Hluchník s.r.o., Revoluční 

456/52, 747 20 Vřesina, IČO 07648944 

 

-vzali na vědomí informace ohledně opravy Božích muk a pověřili starostku obce 

k zajištění darovací smlouvy ohledně darování Božích muk do vlastnictví obce 

Dobroslavice.  

-schválili Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování 

návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících 

zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, a to pro p. D. Kašpara, 

Dobroslavice - ve výši 90 000,- Kč  

 

-schválili Darovací smlouvu č. OP/193/j/2020/TSÚ/Rol o bezúplatném převodu 

pozemků parc.č. 869, 870/1, 871/1, 872, 873, 874 a 876 v k.ú.  

Dobroslavice od Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČ 70890692, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, zastoupena ředitelem 

příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, do vlastnictví obce Dobroslavice 

 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 14.12.2020 zastupitelé mimo jiné : 

 

-schválili Dodatek č.1  Smlouvy o dílo uzavřené 26.3.2020 se společností Staspo, 

spol.s.r.o, Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 41035704 

 

 

     -vzali na vědomí informace o křižovatce u autobusové zastávky a pověřili místostarostu 

Ing. Svidera přípravou výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních úprav 

křižovatky silnice III/4673 ulice Slezská a místní komunikace ulice Přerovská 

        

-schválili cenovou nabídku na celoplošnou opravu živic místní komunikace na ulici 

U Lesa a části ulice 27. dubna od společnosti Staspo, spol.s.r.o, Těšínská 254, Ostrava 

– Radvanice 716 00, IČ 41035704, a to ve výši 683 410, 52 Kč bez DPH 
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 a) schválili v návrhu rozpočtu na rok 2021 snížení návrhu rezervy kapitálových výdajů 
na § 6399 pol. 6901 o 2 000 000,- Kč a zvýšení nákladů na § 2212 – místní komunikace 
o 1 500 000,- Kč a zvýšení nákladů na § 2321 – kanalizace o částku 500 000,- Kč 

 

 b) schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2021. Příjmy ve výši 17 887 000,- Kč,  

 výdaje ve   výši 17 887 000,- Kč, v tom rozpočtová rezerva ve výši 6 835 000,- Kč 

 

 

- schválili střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 až 2023 

 

 

-schválili rozpočet Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové organizace, IČ 71005145, 

na rok 2021 

 
 

-schválili střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové 

organizace, IČ 71005145, na období 2022 – 2023 

 

-vzali na vědomí zamítavé stanovisko Správy železnic, oblastní ředitelství Ostrava, 

Muglinovská 1038/5, Ostrava 702 00, k žádosti o bezúplatný převod části pozemku 

p.č. 886/1 v k.ú. Dobroslavice 

 

-schválili Veřejnoprávní smlouvu s Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 

748 01 Hlučín, IČ 00300063, ohledně spolupráce s Městskou policií Hlučín a pověřili 

starostku k podpisu této smlouvy 

 

 

-schválili podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místní komunikace Pod 

Kovárnou na dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací, 

Ministerstva pro místní rozvoj 

 

 

 

 

 

3.2   Hospodaření obce 

 

 

 OBEC DOBROSLAVICE – hospodaření   K  31.12.2020   
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 PŘÍJMY       Schválený 
rozpočet 

Skutečnost  

      po úpravách   
paragraf-položka        

1111 Daň z příjmu FO placená plátci       2 260 000,00 Kč        2 322 509,52 Kč   
1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky           60 000,00 Kč             38 190,27 Kč   
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou           200 000,00 Kč           232 893,07 Kč   
1121 Daň z příjmu PO         1 900 000,00 Kč        1 742 680,93 Kč   
1122 Daň z příjmu PO - obec            150 000,00 Kč           136 230,00 Kč   
1211 Daň z přidané hodnoty        4 800 000,00 Kč        4 783 002,67 Kč   
1334 Odvod za odnětí ze ZPF               75 663,90 Kč   
1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                   167,60 Kč   
1341 Poplatek ze psů               25 000,00 Kč             24 573,00 Kč   
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství               2 000,00 Kč    
1361 Správní poplatky                 8 000,00 Kč             12 900,00 Kč   
1381 Daň z hazardních her              55 000,00 Kč             65 860,61 Kč   
1382 Zrušený odvod z loterií                       17,95 Kč   
1511 Daň z nemovitých věcí            340 000,00 Kč           339 743,49 Kč   
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva           120 000,00 Kč   
4111 NI transfery -  kompenzace - covid 19           983 250,00 Kč           983 250,00 Kč   
4112 NI transfery ze státního rozpočtu-na výkon 

st.správy 
         169 900,00 Kč           169 900,00 Kč   

4116 NI transfery ze státního rozpočtu-pro MŠ, les, ÚP          435 903,00 Kč           435 903,00 Kč   
4122 NI transfery od 

krajů 
              81 800,00 Kč             81 800,00 Kč   

 Daňové příjmy + transfery celkem     11 470 853,00 Kč     11 565 286,01 Kč   
1031 Les-prodej dřeva               70 100,00 Kč             66 359,65 Kč   
2142 Nájem restaurací             208 000,00 Kč           143 696,00 Kč   
2219 Chodníky-prodej dlaždic ze st. Chodníku                    714,00 Kč   
3113 Nájem ZUŠ               13 000,00 Kč             12 416,00 Kč   
3314 Knihovna-čtenářské poplatky, dotace               1 000,00 Kč               3 630,00 Kč   
3392 Kulturní dům -

nájmy 
              34 000,00 Kč             46 382,00 Kč   

3399 Ostaní záležitosti kultury                 4 870,00 Kč   
3612 Nájmy bytů a zálohy na služby+doplatky z 

vyúčtovní  
         252 000,00 Kč           297 703,00 Kč   

3613 Nájem zahradnictví               65 000,00 Kč             65 084,00 Kč   
 Nájem - šatny 
hřiště 

                4 000,00 Kč               3 816,00 Kč   

 Nájem bytové domu-střechy                8 000,00 Kč               8 494,00 Kč   
 Nájem bývalé vodárny                3 000,00 Kč               2 713,00 Kč   

3639 Nájmy pozemků, příjmy věcné břemena           280 000,00 Kč           290 318,00 Kč   
3722 Příjmy za komunální odpad            510 000,00 Kč           509 481,00 Kč   
3725 Příjmy za třídění odpadu            100 000,00 Kč             81 041,50 Kč   
3745 Příjmy z prodeje pal. dřeva-veřejná zeleň, ostatní             34 798,92 Kč   
6171 Příjmy OÚ-kopírování, ostatní                1 000,00 Kč                   465,00 Kč   
6310 Příjmy z úroků, dividendy                2 000,00 Kč               2 556,78 Kč   
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6320 Přijaté pojistné náhrady                31 293,00 Kč   
6330 Převody z vlastní pokladny              279 000,00 Kč   
6402 Přijaté vratky transferů                     558,00 Kč   

 Nedaňové příjmy celkem        1 551 100,00 Kč        1 885 389,85 Kč   
         
 PŘÍJMY  CELKEM         13 021 953,00 Kč     13 450 675,86 Kč   
 Konsolidace příjmů              279 000,00 Kč   
         
 VÝDAJE      Schválený 

rozpočet 
Skutečnost  

      po úpravách   
paragraf-položka        

1014 Veterinární péče-očkování 
psů 

               8 000,00 Kč               1 700,00 Kč   

1031 Lesní hospodářství             580 680,00 Kč           559 789,56 Kč   
1036 Správa v lesním hospodářství              60 000,00 Kč             55 000,00 Kč   
1037 Příspěvek Mysliveckému 

spolku 
               5 000,00 Kč               2 000,00 Kč   

2142 Ubytování a stravování            100 000,00 Kč             74 705,00 Kč   
2143 Cestovní ruch               40 000,00 Kč             37 884,00 Kč   
2212 Místní komunikace         2 450 000,00 Kč        2 295 616,00 Kč   
2219 Chodníky              160 000,00 Kč           155 153,17 Kč   
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ( křižovatka-

bus zastávka ) 
         100 000,00 Kč    

2292 Dopravní 
obslužnost 

              70 000,00 Kč             52 609,00 Kč   

2321 Odvádění a čištění odpadních vod       3 000 000,00 Kč    
2333 Úpravy drobných vodních 

toků 
             60 000,00 Kč             53 898,58 Kč   

3111 Mateřská škola  provoz, ostatní           380 000,00 Kč           371 188,00 Kč   
               nájem            140 000,00 Kč           139 320,00 Kč   
   dotace-převod ze 

SR 
          258 897,00 Kč           258 897,00 Kč   

3113 Základní škola provoz            370 000,00 Kč           370 000,00 Kč   
   ostatní (hřiště)           125 000,00 Kč           117 107,70 Kč   

3311 Divadelní činnost               12 000,00 Kč               2 500,00 Kč   
3314 Knihovna              255 000,00 Kč             35 938,86 Kč   
3319 Kronikář                  7 000,00 Kč                   221,00 Kč   
3326 Pořízení, zachování a obnova histor. hodnot            20 000,00 Kč    
3341 Místní rozhlas                15 000,00 Kč             10 620,00 Kč   
3349 Místní zpravodaj               22 000,00 Kč             16 861,00 Kč   
3392 Kulturní dům - běžný provoz, renovace kuchyně          325 000,00 Kč           246 353,93 Kč   
3399 Ostatní kulturní akce             112 000,00 Kč             44 893,00 Kč   

   jubilanti, narození dětí      
3412 Sportovní zařízení provoz, opravy           490 000,00 Kč           458 821,40 Kč   
3419 Dotace - Sokol + ostatní sport. Činnost           140 000,00 Kč           101 130,00 Kč   
3421 Využití volného času dětí              15 000,00 Kč               3 000,00 Kč   
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3429 Zájmová činnost  Klub seniorů              20 000,00 Kč             13 647,00 Kč   
3612 Byt.hospodářství             141 000,00 Kč           133 637,54 Kč   
3613 Nebytové prostory-kaple, ostatní             55 000,00 Kč             21 591,62 Kč   
3631 Veřejné osvětlení-energie, údržba           162 000,00 Kč           146 791,47 Kč   
3632 Hřbitov - příspěvek na údržbu              23 000,00 Kč             22 534,00 Kč   
3639 Výdaje při nakládání s obecním 

majetkem 
            30 000,00 Kč    

3713 Změny technologii vytápění -občané           470 000,00 Kč           466 317,50 Kč   
3722 Komunální odpad             595 000,00 Kč           592 347,68 Kč   
3723 Sběr papíru, skla, plastů            125 000,00 Kč           123 105,98 Kč   
3726 Využití ost.odpadů-bioodpad             108 000,00 Kč           106 928,81 Kč   
3745 Veřejná zeleň             430 000,00 Kč           326 209,55 Kč   
4349 Pečovatelská služba (Charita )              10 000,00 Kč    
4376 Služby následné péče ( Roska, ostatní )               8 000,00 Kč               2 000,00 Kč   
5213 Krizová opatření ( povodně, coronavir ..             40 000,00 Kč             11 380,46 Kč   
5512 Hasiči-výjezdová jednotka provoz           195 000,00 Kč           161 060,46 Kč   

    investice           155 000,00 Kč           155 000,00 Kč   
  příspěvek na činnost mládeže             25 000,00 Kč             25 000,00 Kč   

5522 Činnost integr.záchr.systému                5 000,00 Kč    
6112 Zastupitelstvo -odměny        1 345 000,00 Kč        1 345 129,00 Kč   
6115 Volby- Kraj, Senát               47 000,00 Kč             37 518,56 Kč   
6171 Místní správa ( provoz OÚ, ostatní )       2 028 126,00 Kč        1 984 527,50 Kč   
6310 Výdaje z finančních operací                7 000,00 Kč               6 189,80 Kč   
6320 Pojištění majetku obce              75 000,00 Kč             62 403,00 Kč   
6330 Převody do vlastní pokladny             279 000,00 Kč   
6399 Daň z příjmu-odvod obec            150 000,00 Kč           136 230,00 Kč   

 DPH z prodeje dřeva, nájmů, ostatní           400 000,00 Kč              5 391,00 Kč   
 Rezervy kapitálových výdajů        5 002 250,00 Kč    

6402 Vratka nečerpané dotace - volby             10 000,00 Kč               9 993,36 Kč   
6409 Členské příspěvky-SOMH, SMS ČR, MAS Hlučínsko, 

SOH 
           40 000,00 Kč             39 826,70 Kč   

  Spolek pro obnovu venkova, Euroregion Silesia   
         
 VÝDAJE  CELKEM         21 021 953,00 Kč     11 668 186,19 Kč   
 Konsolidace výdajů     279 000,00   
         
 Hotovost BÚ k 31.12.2020      12 152 148,52 Kč    
 Hotovost pokladna k 31.12.2020               9 642,00 Kč    
         

 

 

 

 

 



19 
 

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 školy:  

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 2020/2021 školu čtyřtřídní. 
Vyučování probíhá na dvou školních budovách – ve školní budově v Děhylově (výuka 
1. a 2. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 3., 4. a 5. ročníku).  

K 30. 6. 2021 měla škola 64 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 24 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 učili anglickému jazyku. 

V 5. ročníku probíhala výuka předmětu informatika. 
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I v letošním školním roce byla škola zapojena do unikátního projektu „Zelená škola“, 

který významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví 

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

škola cíleně zaměřovala na spolupráci s rodiči. 

 

Školská rada:  

Školská rada má 6 členů – 2 zástupce obce, 2 zástupce školy a 2 zástupce rodičů.  

 

Předsedkyně školské rady: Mgr. Lenka Pospíšilová (zástupce pedagogických 

pracovníků) 

Členové školské rady: 

Mgr. Jarmila Kozubíková (zástupce zřizovatele) 

Ing. Miroslav Honěk (starosta, zástupce zřizovatele) 

Mgr. Kateřina Vlčková (zástupce pedagogických pracovníků) 

pí Kateřina Karásková (zástupce rodičů)  

pí Radana Osmančíková (zástupce rodičů)  

Ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla z důvodu omezení jednou. 

 

Školní jídelna: 

Žáci měli možnost stravovat se ve školní jídelně v Děhylově nebo v Dobroslavicích. Obě 

jídelny jsou vybaveny veselým barevným nábytkem. Obědy byly dováženy ze školní 

jídelny ZŠ Hornická v Hlučíně.  
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Přehled zájmových útvarů: 

 

Název kroužku:                                          Kroužek vedli:  

Pedagogická intervence    Mgr. Lenka Pospíšilová 

                Mgr. Pavlína Jurečková  

Čtenářský klub             Mgr. Kateřina Vlčková 

Badatelský klub              Mgr. Lenka Pospíšilová 

Klub logiky a deskových her           Pavlína Stonišová 

 

 

 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy  

K 30. 6. 2021 bylo ve škole v pracovním poměru 11 zaměstnanců, z toho 5 učitelek, 2 
asistentky pedagoga, 1 vychovatelka ve školní družině, 1 pracovník výdeje stravy a 2 
školníci. Všichni pracovníci však nepracovali na plný úvazek, takže celkový přepočtený 
počet pracovníků byl 8,74 pracovních úvazků, z toho 6,86 pracovních úvazků 
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 
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Mgr. Pavlína Jurečková – učitelka  učitelství pro 1. st. ZŠ 

Mgr. Marcela Dostálová – asistent pedagoga ZŠ 

Jana Paterová – asistent pedagoga ZŠ 

Pavlína Stonišová – vychovatelka vychovatelství 

Počet pedagogů celkem: 8  Nekvalifikovaných: 0 

 

Další pracovníci ZŠ: 

Vítězslav Sedlák – školník (0,75), pracovník výdeje stravy (0,38) 

Libuše Schmuchová – školnice (0,75) 

Ludmila Chylová - pracovnice výdeje stravy (DPP) od 1. 9. 2018 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  

    Zápis do 1. třídy v  tomto školním roce probíhal bez samotné přítomnosti žáků podle 

nařízení Vlády ČR. Během měsíce dubna bylo zapsáno 17 dětí, rodiče 3 dětí zažádali o 

odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. 

Do 1. třídy tak v příštím školním roce 2021/2022 nastoupí 14 žáků. 

 

 

 

 

Přestup žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ a střední školy: 
 
ZŠ Hlučín, dr. M. Tyrše - 2 žákyně 
ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba  – 7 žáků 
ZŠ Erazim, Opava – Poruba  –1 žák (INV) 
ZŠ Hnojník – 2 žáci (INV) 
ZŠ Šilheřovice – 2 žáci (INV) 
Biskupské gymnázium, Ostrava – Poruba – 1 žákyně 
 
Celkem ukončilo 5. třídu v ZŠ Děhylov 15 žáků. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2020/2021 se na škole nevyskytl žádný přestupek se 

zneužíváním návykových látek, rovněž se nevyskytl žádný případ v oblasti šikanování. 

V průběhu školního roku byla primární prevence zařazována podle témat do 

vyučovacích hodin a v rámci školní družiny. 

Hlavním cílem je 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.  

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: 

VZPoura úrazům – beseda a preventivní program s lidmi, kteří se nějakým způsobem 

dostali na invalidní vozík 

Veselé zoubky 

Spolupráce s Mysliveckým spolkem Děhylov – vánoční nadílka pro zvířátka 

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 
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- interaktivní tabule: na škole jsou čtyři interaktivní tabule, žáci měli možnost 
denně s touto tabulí pracovat během vyučování a zároveň i ve svém volném 
času po vyučování pod dozorem vyučujícího 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
ZÁŘÍ 
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku s úvodní schůzkou 1. ročníku 
3. 9. Focení žáků  
4. 9. Návštěva prvňáčků na OÚ Děhylov 
7. 9. Zahájení plavecké výuky v Bohumíně 
11. 9. Herní dopoledne deskových her 
16. 9. Předávání ocenění ke Dni učitelů v Kravařích (Mgr. Pospíšilová) 
17. 9. Výlet do Beskyd – Satinské vodopády 
29. 9. VZPoura úrazům – preventivní program 
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ŘÍJEN 
6. 10. Workshop s Janáčkovou filharmonií v Ostravě 
od 14. 10. Uzavření škol 

 
 

 
LISTOPAD 
18. 11. Povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, za zvýšených 
protiepidemiologických opatření 
30. 11. Povolena přítomnost i žákům zbývajících ročníků 
 
 
 



26 
 

PROSINEC 

17.12. Vánoční nadílka pro zvířátka 

19.12. Vánoční besídka 1. třídy pro rodiče 

21.12. Vánoční besídky ve třídách 

 
LEDEN-DUBEN 

4.1. Povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku ve škole, za zvýšených 

protiepidemiologických opatření 

28.1. Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 

1. 3. – 12. 4. Distanční výuka všech ročníků 

16. 4. Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bez účasti dětí 

 

KVĚTEN 

17. 5. Veselé zoubky 

 

 

ČERVEN 

1. 6. Den dětí v Děhylově  

4. 6. Focení 5. r. v zámeckém parku 

9. 6. Schůze školské rady 

17. 6. Cesty vedou do Géčka – národopisný program pro žáky 

25. 6. Výlet do Kafrárny 

29. 6. Slavnostní ukončení školního roku pro 5. ročník na OÚ v Dobroslavicích 

30. 6. Slavnostní ukončení školního roku 
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Účast na olympiádách a soutěžích:  

▪ Soutěž ve sběru víček z PET- lahví  
 

▪ Soutěž školní družiny „Král korunek“ 
  

 

Základní údaje o hospodaření škol 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze 
státního rozpočtu 

b)  
Finanční prostředky za IČ   

za rok 2020 

Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 celkem 
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Poskytnuté NIV dotace na 

přímé náklady na vzdělávání 

5 717 875,00 

 

5 717 875,00 

 

 

                          

0        

a) Závazné ukazatele - MP 

celkem: 

    

0 

z toho aa) platy - pedagogové 3 974 685,00 3 974 685,00 0 

                          - správní    

           ab) OPPP - pedagogové 100 000,00 100 000,00 0 

                            - správní    

b) Orientační ukazatele: 1 643 190,00 1 643 190,00 0 

Ostatní 

(pojistné + FKSP + ONIV) 

1 643 190,00 1 643 190,00                            

0 

 

c) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
 

Zpráva o rozboru hospodaření 2020 předána zřizovateli v dubnu 2021 

 

 

d) Péče o svěřený a vlastní majetek 
 

Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem 

Děhylov  

oprava a udržování – oprava hasicích přístrojů, čištění 

koberců 

52 967,09 

Dobroslavice 

oprava a udržování – oprava hasicích přístrojů, 

internetové připojení, čištění koberců 

90 550,21 
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• Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol (projekt EU a 
ČR). 

• Projekt Zdravé zoubky – preventivní program DM 
 

• Účast ve veřejných sbírkách Život dětem, Fond Sidus a For Help na pomoc 
handicapovaným dětem a vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. 

•  
 Zapojení do Výzvy Šablony II 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2 Mateřská škola 

 

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

Školní asistent: Kristina Vaculíková 

Školnice a výdej stravy měla na starost paní Emilie Schikorová 

Počet dětí: 20, z toho je 11 chlapců a 9 dívek, věkově smíšená třída od 2,5 do 7 let 

 

Ve školním roce 2020/2021 škola vycházela ze Školního vzdělávacího programu 

HRAJEME SI S VČELÍMI MEDVÍDKY. V průběhu výchovně – vzdělávacích činností děti 

provázeli kamarádi ČMELDA A BRUMDA.   

                              

 

Akce a činnosti 

 

Tematické a poznávací vycházky-okolí Dobroslavic v rámci environmentální 

výchovy 

 

Zamykání studánky - tematické dopoledne, vycházka do okolní přírody (podzim) 
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Podzimní tvořivé dílničky 

 

 

Mikulášská nadílka  

 

Karneval  

 

Odemykání studánky – tematické dopoledne, vycházka do okolní přírody (jaro) 

Jarní tvořivé dílničky 

 

Hravá angličtina – děti se seznamovaly s angličtinou formou prožitkového učení  

                        – zajišťovala externí agentura Mgr. Hana Hajdová 

 

Tematické projekty od MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Hlučínsko – děti se učily vyrábět  

jogurt, jak si čistit správně zoubky, byly seznámeny s povoláním zedník 

 

Výlet s dopoledním programem INDIÁNI ke Dni dětí (Beskydy– Bílá) 

   

Rozloučení s předškoláky – pasování předškoláků na školáky 

 

 

 

 

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

 

METODA DOBRÉHO STARTU a PŘEDŠKOLÁČEK (pod vedením paní ředitelky Bc. Ivany 

Břuskové). Je to osvědčená metoda, která slouží 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. V Předškoláčkovi se děti potkávaly 

s kocourem Tomem a kočkou Mickou, kteří byli pro děti velkou motivací k přípravě na 

vstup do 1. třídy ZŠ. 

 

 

 

COVID-19 

 

 

Od 1. března 2021 byla mateřská škola uzavřena z důvodu pandemie COVID-19. Výuka 

dětí s povinnou předškolní docházkou probíhala online. Paní učitelky připravovaly 

dětem pracovní materiály, hry a činnosti, které rozesílaly e-mailem, nebo si je rodiče 

vyzvedávali osobně ve školce. 
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Školnice docházela do mateřské školy, kde dezinfikovala hračky a prostory školy. Od 

12. dubna se škola otevřela s přísnými hygienickými opatřeními pouze pro děti 

s povinnou předškolní docházkou, kde probíhalo testování dětí na COVID-19. Od 10. 

května 2021 nastoupily do mateřské školy již všechny děti bez povinnosti jejich 

testování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Základní umělecká škola Háj ve Slezsku 

 

ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku – pobočka Dobroslavice 

 

LEDEN– ČERVEN 2020 

 

• Vedoucí pobočky Jana Odrihocká (vyučující klavír a keyboard) 

 

• Jana Odrihocká – klavír, keyboard 
 

• Lubomír Bartusek – zobcová flétna 
 

• Jana Jenčová – Tajemství hudby a Sborový zpěv 
 

• Počet žáků ve školním roce 2019/2020 na pobočce Dobroslavice – 23 

 

• Z důvodu uzavření škol probíhala výuka především distančně. Návrat na krátký 

čas proběhl až v průběhu května 
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ZÁŘÍ – PROSINEC 2020 

 

• Vedoucí pobočky Jana Odrihocká (klavír a keyboard) 
 

• Lubomír Bartusek (zobcová flétna) 

 

• Jana Jenčová – Tajemství hudby a Sborový zpěv 
 

• Počet žáků ve školním roce 2020/2021 – 23 
 

• Od 15. 10. opět prezenční výuka zrušena a distanční trvala téměř do konce 

kalendářního roku  

s malou přestávkou, kdy se žáci od 25. 11. na krátkou dobu vrátili. 
 

• Žáci pobočky pod vedením paní učitelky Odrihocké a Jenčové natočili krásnou 

vánoční píseň. 

 

5  Kultura a spolková činnost v obci   

                                                          

5.1  Činnost kulturní komise 

 

Kultura v naší obci není zanedbávána. Občané se rádi setkávají a prožívají společné 

chvíle.  Vždy si to uvědomíme, když tomu tak nemůže být. Rok 2020 byl právě takový. 

Začal slibně, ale později zrádný Covid-19 překazil veškeré plány. Přesto vyzvedněme 

ty akce, ke kterým opravdu došlo. 

 

Dne 8.2.2020 se v kulturním domě uskutečnil komponovaný pořad "V rodině velí a 

vládne muž.“ Celkem se této akce zúčastnilo 70 našich občanů. Zájem o tuto akci byl 

značný. 

 

Dne 29.2.2020 kulturní komise uspořádala "Dobroslavický Masopust". Musíme 

konstatovat, že se tato akce skutečně povedla. V průvodu, který procházel podstatnou 

části Dobroslavic, bylo celkem 30 masek, přidávali se i kolemjdoucí. Masky navštívily 

několik místních občanů, kde byly náležitě pohoštěny. Neobešlo se to také bez toho, 
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že by medvěd nevytancoval hospodyni. Ukončení bylo v kulturním domě, kde byly 

připraveny jitrnicové hody.  

 

Dne 12.9.2020 byla uspořádána na Lysém vrchu "Drakiáda" pro děti. Počasí sice přálo, 

ale vítr vál velice slabě. Děti se snažily dostat draky do vzduchu, což se jim se střídavým 

úspěchem dařilo. Následně si děti opekly špekáčky a v závěru byl vyhodnocen nejhezčí 

a nejlépe létající drak. Vítězové byli odměněni cenami.  

 

Koncem roku byla vyhodnocena fotografická soutěž "Dobroslavické oko". Odborná 

porota vybrala vítěze ve dvou kategoriích - a to "Krajina" a "Reportáž". I zde byli 

vítězové i odměněni cenami. 

 

 

 

 

5.2 Klub seniorů  

 

V roce 2020 se senioři nesetkali mnohokrát, neboť Covid-19 poznamenal i toto 

uskupení. Všichni si byli vědomi toho, že setkávání starších osob bylo zejména 

nebezpečné. 

 

První schůzka v novém roce se uskutečnila v lednu, kdy se do klubu přihlásilo 19 osob.  

V lednu proběhla ještě dvě setkání, z nichž jedno bylo velice zajímavé, protože členové 

vyslechli v Hlučíně přednášku o Kanárských ostrovech. 

 

Další setkání bylo až v červnu, kdy členové oslavili kulaté narozeniny Miroslava Chyly. 

 

V dalších měsících došlo ještě ke dvěma setkáním. 
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Byla velká škoda, že Covid-19 překazil mnohé plány a všichni členové se těšili, že 

následující rok bude lepší. 

 

Zdraví občanů je pochopitelně na prvním místě, takže zábava bohužel musela jít 

stranou. 

 

Všichni věří, že setkávání se opět obnoví a veselá nálada bude nedílnou součástí. Zpěv, 

tanec i harmonika budou opět těšit všechny přítomné. 

 

 

5.3. Dodivadlo a divadelní kroužek 

 

 

V roce 2020 se činnost divadla i divadelního kroužku zastavila kvůli Covidu-19. 

 

 

5.4 Dobrovize 

 

         Dobrovize a Kroužek mladých turistů 

 

• leden - instalace veřejného krmítka do Zámeckého parku (již 2. rokem); 

autorem myšlenky je Václav Klapetek; záměrem je v létě využít totožné místo 

pro napaječku  

 

• březen - opětovné osázení Motýlí louky v parku; realizace Václav Klapetek 

    

• duben - Alej k lipám - spolek zajistil realizaci výchovného řezu na mladých 

stromech (rostou 3. rok);  členové zde umístili bidýlko pro dravce s cílem snížit 

v blízkém okolí počet hrabošů; iniciativa Ireny Šťastné  
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• červen -  Kroužek malých turistů končí 6. sezónu, vedou Irena a Milan Šťastní; 

účast 18 dětí (třetina dojíždí z okolních obcí) 

  

• září - Kroužek malých turistů zahajuje 7. sezónu, vedou Irena a Milan Šťastní; 

účast 18 dětí  

 

• listopad - Alej k lipám je zapojena do soutěže Alej roku 2020; v 

hlasování získala 18. pozici v rámci 133 konkurentů (117 hlasů);  iniciativa 

Ireny Šťastné   

      

• listopad - vznik propagačního videa pro turisty k Naučné procházce 

z Dobroslavic do Děhylova; realizátor Rostislav Moric  

 

• prosinec - ve spolupráci s obcí organizace rozsvícení vánočního stromu; vlivem 

epidemiologické situace - bez veřejné akce   

 

 

5.5  Sbor dobrovolných hasičů 

 

 Činnost sboru byla značně omezena coronavirovou situací a různými zákazovými 

nařízeními vlády. Ale i přesto se členové snažili pracovat s mládeží a zvyšovali 

odbornost výjezdové jednotky.  

Pod vedením vedoucího mládeže Ing. Jana Durláka a instruktorů mládeže ve sboru a 

Kroužku mladých hasičů pracovala mládež ve všech možných kategoriích - mladší žáci, 

starší žáci, dorostenci dorostenky. S obětavostí vedoucích a pilnou prací a snahou 

mladých hasičů lze i v těchto podmínkách vychovat kvalitní a připravené družstvo. 

Mladí hasiči vzorně reprezentovali sbor a obec na soutěžích pořádaných v okolí -  na 

soutěžích zařazených do Hlučínské Ligy mládeže, ale také na soutěžích 

v šedesátkování, které jsou pořádány po celé republice. 

 

Souhrn činností v roce 2020 

V lednu členové uspořádali VVH v Dobroslavicích. 

V lednu se zúčastnili VVH v sousedním Děhylově. 

V únoru uspořádali  VVH 13. okrsku v kuželně. 



36 
 

V únoru ještě stihli uspořádat tradiční ples pro dospělé a dětský maškarní ples .     

1.května se výjezdová jednotka podílela v omezeném počtu lidí na postavení májky u 

Kuželny. 

V měsíci září se podařilo za přísných opatření uspořádat soutěž Železný mladý hasič. 

Během roku se muži, doplnění o dorostence a dorostenky, zúčastnili několika soutěží 
ve Slavkově, Uhlířově, Smolkově, Strahovicích a Kravařích.   

V roce 2020 sbor nepořádal Soutěž o putovní pohár SDH, ani plánovanou soutěž 
Opavské ligy dorostů, mužů a žen, kterou zrušilo nařízení vlády, když vyhlásilo nouzový 
stav. 

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, jak zacházet s přidělenou technikou. V roce 2020 byla 
z důvodu pandemie Covid-19 cvičení výjezdové jednotky omezena a částečně zrušena. 
Výjezdová jednotka byla připravena celoročně na pomoc občanům a obci. Velké 
prověření jednotky bylo 26.-28.6.2020, kdy blesková povodeň postihla chatovou oblast 
Rybárna a členové jednotky čerpali vodu ze zatopených míst. Další velká voda zasáhla 
Rybárnu mezi 14.-15. říjnem. Při tomto zásahu hasiči vozili pytle s pískem na břehy 
potoka, jenž protéká chatovou oblastí, a čerpali vodu ze slepého ramene řeky Opavy, 
která zaplavovala níže položené chaty. 

V roce 2020 nebyla jen teoretická cvičení, údržba, výstroje, výzbroje, ale byly také 
požáry a technické pomoci. 

 

ZÁSAHY A ZOČ 

  10.2.2020               Technická pomoc -  strom 

  23.2.2020               Technická pomoc -  strom 

  11.3.2020               Technická pomoc -  nalomený strom Rybárna 

  28.3.2020               Technická pomoc -  strom 

  30.4.2020               Technická pomoc - dovoz  vody ZOČ 

   12.5.2020              Technická pomoc -  strom 

   19.6.2020              Technická pomoc - strom Rybárna  

   26.6.2020              Technická pomoc -  Dobroslavice - Děhylov - strom přes cestu    

   26.-28.6.2020        Technická pomoc -  zatopená Rybárna 

   12.7.2020              Technická pomoc - Jilešovice nouzové přistání ultralight 

   14.9.2020              Technická pomoc -  mytí cesty Osvobození ZOČ 
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   1.10.2020              Technická pomoc -   bahno na komunikaci Osvobození 

   4.10.2020              Technická pomoc -   strom přes komunikaci Dobroslavice - Háj  

   7.10.2020              Požadovaná asistence bourání budovy u školy ZOČ 

   14.10.2020            Technická pomoc -  Rybárna - dovoz pytlů  

   15.10.2020            Technická pomoc -  Rybárna -  čerpání slepého ramene  

   17.10.2020            Technická  pomoc -  Hlučín -  monitoring štěrkovny 

    9.12.2020             Technická pomoc -  spadlá střecha na osobu 

   14.12.2020            Technická  pomoc -  dodávka vody ZOČ 

 

 

 

    

Jako každý rok se technika sboru zúčastnila STK a ME v Opavě.  Starší vozidlo CAS25 
RTHP TRAMBUS bylo na technické kontrole na jaře. Po opravě brzd vozidlo technickou 
prošlo.  

Vozidlo CASK25L101 KAROSA bylo na technické kontrole na podzim. Vozidlo technickou 
kontrolou prošlo.  

Od jara bylo vozidlo Wolsvagen transportér předáno k užíváni JSDHO a SDH 
Dobroslavice pro účely převozu mladých hasičů na soutěže. 

Sbor a jednotka vypomáhaly obci, kdykoli starostka obce sbor požádala.  Sbor 
vypomáhal také při jarních a podzimních kontejnerech. 

V rámci údržby výstroje, výzbroje, vodních zdrojů, údržby hasičské zbrojnice hasiči 
odpracovali mnoho hodin.  

 

Členskou základnu tvořilo 77 členů starších 18 let, z toho 55 mužů a 22 žen. 

Dále v rámci SDH působilo 37 mladých hasičů do 18 let. 

Stav členské základny se zvýšil o 1 člena staršího 18 let, 10 mladých hasičů do 18 let 

a odhlásili se 4 členové do 18 let. 

Činnost SDH byla řízena jedenáctičlenným výborem, který se scházel na výborových 

schůzích podle toho, jak to epidemiologická situace dovolila. Na devíti schůzích byla 

účast v průměru 83%. 
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21.2.2020 se v Kuželně uskutečnila Výroční valná hromada Sdružení hasičů 13. 

hlučínského okrsku. 

Výbor se řídil usnesením z minulé výroční valné hromady a plánem práce, 

rozpracovaným na jednotlivé měsíce. 

Výše členských příspěvků byla stanovena pro rok 2021 ve výši 200 Kč pro činné a 

přispívající členy i pro žáky a studující dorost. 

 

 

 

5.6 Kroužek malých turistů 

 

Děti se scházely pod vedením manželů Šťastných ve středu, pokud to situace 

dovolovala. Jejich akce byly vždy prospěšné i naučné. 

 

 

5.7 Knihovna 

 

Knihovna k obci neodmyslitelně patří. Žije svými čtenáři, a to je dobře. 

Malí i velcí, mladí i staří - ti všichni tvoří její základnu. 

 

• knihovní fond čítal 1000 ks; z toho 872 je beletrie pro děti i dospělé  

 

• otevřeno každý pátek v čase 15.00 - 18.00 hodin 

  

• září + říjen proběhly 4 akce z cyklu Pověsti našeho regionu pro děti z 

  

• mateřské a základní školy; cílem je podpora čtenářské gramotnosti a místní  

• knihovny; propojeno s dramatickým čtením; realizace Milan Šťastný; grantová 

  

• podpora Svazu knihovníků a informačních pracovníků MS kraje - zajistila Irena 

Šťastná  
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• provoz zajištěn 3 seniorkami z obce, jež zde fungují jako dobrovolnice 

  

• náklady na nákup knižního fondu - plně pokryty z dotace MS kraje  

prostřednictvím Knihovny Petra Bezruče v Opavě  

 

 

 

6  Sport    

                                                                                                

6.1  TJ Sokol Dobroslavice 

 

 Hlavní a vedlejší činnost organizace  

TJ Sokol Dobroslavice má svou hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace. 
 
a) Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni 

materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech fotbalu, tenisu, kuželek, 
stolního tenisu, aerobiku a jógy. 

b) Svou činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu, zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví. 

c) Provozovala, udržovala a opravovala pronajatá sportovní zařízení - fotbalové hřiště 
včetně zázemí, tenisový kurt, dvoudráhovou kuželnu a zároveň vytvářela možnosti 
užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních 
organizací, zejména pak mládeže. 

d) Spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci. 

e) Činnost TJ Sokol Dobroslavice byla v  r. 2020 podstatně ovlivněna pandemií Covid-
19. 
 

 

Za účelem financování hlavní činnosti neprovozovala TJ Sokol Dobroslavice vedlejší 
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči 
partnerům a z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny klubu. 
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Struktura organizace 

 

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Dobroslavice je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor TJ. TJ Sokol Dobroslavice organizačně zahrnuje oddíly fotbalu mužů 
a žáků - hrají v soutěžích, oddíl kuželek - hraje soutěž, oddíly tenisu, stolního tenisu 
žáků, aerobiku a jógy. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, 
vždy však v zájmu TJ Sokol Dobroslavice jako celku. 
 
Statutárním orgánem je: 
Jiří Klapetek, předseda 
 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
 
Výbor TJ Sokol Dobroslavice 
 

 Předseda Jiří Klapetek 

Tajemník Jiří Osmančík 

Pokladní Eliška Krejčí 

Fotbal muži Zdeněk Bochňák 

 Martin Knopp 

                                                         Tomáš Buček 

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 v r. 2020 nesešel ani jednou. ( Covid-19)  Řešil všechny problémy pomocí 

telefonů a E-mailů. Všechny dotace i finanční uzávěrka na konci roku byly v termínech 

vyřešeny. 

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 172 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. 
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Financování 

V roce 2020 byly celkové příjmy TJ                             344 886,-Kč. 

Dotace obec Dobroslavice                                          26% 

Dotace pro mládež MŠMT, Můj klub 2018                     23% 

Dotace FAČR                                                             0.3% 

Dotace Moravskoslezský kraj                                       13% 

Sponzorské dary                                                        17% 

Ostatní příjmy (členské příspěvky apod.)                      21.2% 

Výrazným příspěvkem na činnost s mládeží je dotace z MŠMT, kterou TJ dostala v roce 

2020 potřetí. Tato dotace posunula práci s mládeží v TJ na  vyšší  úroveň.  Pro rok 

2021 se TJ přihlásila do projektu MŮJ KLUB pod Sportovní agenturou.  

Dalším výrazným příspěvkem na činnost TJ je dotace z MSK, kterou dostali v roce 2020 

podruhé. Tato dotace byla využita na opravy na fotbalovém hřišti. 

Popis oddílů TJ Sokol Dobroslavice 

Fotbal -  žáci 

 

Registrováno 21 hráčů, oddíl trénovali Miroslav Musial a Martin Hrubý. 

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

Žáci začali trénovat každý pátek v pronajaté hale v Plesné, v průběhu února začali 

trénovat navíc každou středu v kulturním domě v Dobroslavicích. V březnu ještě stihli 

soustředění ve sportovním centru ve Smilovicích.  To bylo vše, co se na jaře podařilo. 

Potom celou jarní sezónu překazil  Covid-19. 

V červenci začali opět trénovat na fotbalovém hřišti, a to třikrát týdně (po, st, pá). 
Starší žáci 1+7sk. A svou sezónu započali v neděli 30.8. a ukončili ji opět kvůli korona- 
viru 3.10. 
Žáci se po neúplné tabulce umístili na třetím místě se skórem 33:11 s třinácti body 
spolu s týmem z Bolatic a Hatě. 
Nejlepším střelcem Dobroslavic za žáky a zároveň celé  soutěže se stal Tomáš Ďurian 
s dvanácti góly a za zmínku určitě stojí, že i na druhé příčce se umístil žák Dobroslavic 
Jakub Jiřík s devíti góly. 
 
Fotbal - muži 
  

Registrováno 78 hráčů, členů podpůrného týmu a příznivců, oddíl vedl Zdeněk 

Bochňák.  Hráče trénovali Martin Knopp a Patrik Dundr.  
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Oddíl hrál – III. třída, skupina A. 

Muži začali trénovat na konci ledna, a to jednou týdně běháním v rámci kondičního 

tréninku. Koncem února absolvovali soustředění v Háji ve Slezsku. Na konci února a 

na začátku března odehráli dvě přípravná utkání s Krásným Polem, kdy jednou prohráli 

a jednou remízovali.  

Muži začali opět trénovat na začátku července dvakrát týdně na fotbalovém hřišti. Na 

konci července odehráli dvě přípravná utkání, a to s Darkovičkami a s Vřesinou. III. 

třída, sk. A. Muži začali sezónu 15.8. a ukončili ji 10.10. opět kvůli Covidu-19. 

Po neúplné tabulce se umístili na 11. místě s osmi body, se skórem 16:24. 

Nejlepšími střelci podzimu se za muže stali shodně se čtyřmi góly Jan Osmančík a 

Jakub Klekner  

Kuželky 
 
 
Registrováno 18 hráčů a členů podpůrného týmu, oddíl vedl a trénoval Martin Třečák.   
Na sezónu 2019-2020 nebudou vzpomínat v dobrém. Tři kola před koncem, kdy vedli 
tabulku s tříbodovým náskokem před druhým družstvem a v nadcházejícím ročníku  
měli možnost postoupit do severomoravské divize, začal řádit Covid-19. Nejprve došlo 
k pozastavení všech soutěží a poté se vedení rozhodlo, že celý ročník soutěže anuluje. 
Další sezóna soutěže Moravskoslezského kraje 2020-2021 začala 20. září utkáním v 
Horním Benešově, kde vyhráli 6:2. Následující zápas hráli doma s družstvem Hlubiny 
B a vyhráli 6,5:1,5. A to byl bohužel poslední zápas, protože nastalo uzavření všech 
sportovišť kvůli další vlně Covidu-19. V době ukončení soutěže byli na třetím místě se 
stejným bodovým ziskem jako první dvě družstva, rozhodovaly dílčí body. 
Po prvním malém rozvolnění, těsně před Vánocemi, byl domluven pronájem kuželny, 
ale po pár minutách došlo k poruše automatických stavěčů. Takže další dvě akce 
musely být odvolány a následně došlo zase k uzavření všech sportovišť. Během dvou 
týdnů byly automaty opraveny. Soutěže byly pozastaveny. 
 

 

Aerobic 

Registrováno 10 členek, cvičení vedla Martina Pjontková. 

Cvičenky se scházely omezeně vždy ve středu v 19 hodin v kulturním domě.(Covid-19) 

 

Jóga 

Registrováno 24 cvičenek a cvičenců, vedla Hana Bližňáková. Cvičení probíhalo vždy 

v pondělí v 19 hodin v kulturním domě. Kvůli Covidu-19 byla cvičení značně omezena. 
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Stolní tenis 

Oddíl se po odchodu hráčů do Děhylova sešel jenom jednou.  Oddíl vede a hráče 

trénuje Vítězslav Sedlák. 

 

Tenis 

Registrováno 28 hráčů. Oddíl vede Jiří Kolek. Oddíl uspořádal turnaje a svépomocí 

prováděl údržbu kurtu, klubovny, skladu antuky a oplocení. 

Hraní bylo v roce 2020 značně omezené kvůli Covidu-19. 

6.2 Sportovní komise 

 

Hlavní aktivitou sportovní komise bylo v roce 2020 opět zapojení obce do Vesnických 

sportovních her, pořádaných TJ Sokol Plesná. Přestože organizátoři účastnících se obcí 

vstoupili v počátečních měsících roku 2020 do této soutěže s elánem a nadšením, 

epidemiologická situace se vyvinula opět nepříznivě a podzimní etapa soutěže byla 

přesunuta do roku 2021.  

První disciplínou bylo lyžování v Horní Lhotě na Vaňkově kopci. Soutěž proběhla 

19.2.2020 v ne příliš zimním počasí za deště, blesků i sněžení. Obec reprezentovali Jan 

Osmančík, Petr Knittel, Jan Marek a Kristýna Hošťáková. V této disciplíně skončily 

Dobroslavice na 10. příčce.  

7.3.2020 pokračovaly sportovní hry plaváním v krytém bazénu v Ostravě-Porubě. 

Dobroslavice vynikajícím výkonem reprezentovali David a Maxim Teslíkovi, Jan Sýkora 

a Tomáš Boček. Obec pak skončila na krásném 5.místě.  

Soutěž v přespolním běhu se konala v Olbramicích. Dobroslavice skončily na 11. místě. 

Za obec běželi Maxim Teslík, Patrik Vjačka, Barbora Konštacká a Pavlína Pěknicová.  

 

Družstvo z Dobroslavic (Jakub Klekner, Tomáš Boček, Patrik Vjačka, Jiří Remiáš a Petr 

Pěknica) reprezentovalo obec 20.6.2020 v nohejbalu a skončilo na 9. místě. Dále se 

5.9.2020 konala soutěž v terénní lukostřelbě. Jan Tvarůžka, Martin Třečák, Jana 

Jenčová a Michal Jenčo se umístili na 10. místě. 

 

Po trase soutěže Plesenské stezky se 3.10.2020 konal závod v MTB. V této disciplíně 

obsadily Dobroslavice až poslední příčku, avšak obec skvěle reprezentovali Milan 
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Maršálek, Jakub Klekner, Radek Taras a Michaela Uvírová. Další disciplíny sportovních 

her budou odehrány až v roce 2021, celkové hodnocení tedy v tomto roce nebylo 

vyhlášeno. I mimo obtížnou covidovou situaci je nesnadné sehnat sportovce, kteří 

budou obec reprezentovat. Je však milé sledovat, jak sportovci z Dobroslavic, kteří do 

disciplíny nastoupí, bojují vždy s velkým nasazením. Obec toto nadšení podpořila 

pořízením nových dresů. Sportovní komise působila ve složení Pavlína Pěknicová, 

Barbora Konštacká a Jakub Klekner.  

   

Mimo sportovní vesnické hry obec pro své občany v období jarních prázdnin okresu 

Opava zorganizovala bruslení v Buly aréně v Kravařích. V závěru roku se konal tradiční 

Vánoční v kuželkách turnaj v kuželkách v Dobroslavické kuželně. 
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7  Počasí    

   

Náhlé změny a zároveň pokračující trendy. Takový byl rok 2020 z hlediska klimatických 

podmínek. Farmáři se museli potýkat s přívalovými dešti, nárazovým větrem a rovněž 

s pokračujícím oteplováním vzduchu. Rekordní období sucha sice částečně skončilo, 

ale teplota vzduchu se konstantně zvyšovala. K přívalovým dešťům se stále více 

přidávaly silné poryvy větru, které na některých místech dosahovaly takřka 

stokilometrové rychlosti. 

 

Oproti minulým rokům se oteplilo o zhruba 1,5 stupňů Celsia proti dlouhodobému 

průměru mezi lety 1961 až 2020. Rok 2020 byl tak z hlediska průměrné teploty vzduchu 

na hranici první desítky nejteplejších let. Tři čtvrtiny roku byly teplotně nadprůměrné, 

období mezi květnem až červencem bylo o 1 až 2 stupně pod dlouhodobým průměrem. 

Především díky dešťům. 

 

Pro rok 2020 bylo charakteristické teplo a přívalové deště. Díky nim se podařilo 

zachránit přírodu od sucha. Avšak časté poryvy větru, které byly mnohdy spojeny 

s krupobitím, měly za následek tisíce pojistných událostí. Na začátku roku se Českem 

prohnal orkán Sabine. 
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8  PŘÍLOHY 
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MASOPUST  2020 

 

MASOPUST  2020 
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Vítání občánků 2020 

 

Vítání občánků 2020 
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Vítání občánků 2020 

 

Vítání občánků 2020 
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Vítání občánků 2020 

 

Vítání občánků 
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Loučení páťáků  2020 

 

Loučení páťáků  2020 
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