
1 
 

 

KRONIKA  

OBCE 
DOBROSLAVICE 

 

 

 

  

 

 

rok 2021 



2 
 

Obsah 

 

1 Vybrané události roku…………………………………………………………………………3  

2 Statistika                                                                                             

2.1 Obyvatelstvo ………………………………………………………………………. 4 

3 Zastupitelstvo obce                                                                                 

 3.1 Složení a činnost zastupitelstva……………………………………………….5  

 3.2 Hospodaření obce…………………………………………………………………13 

4 Školství                                                                                                                                                                            

4.1 Základní škola………………………………………………………………………15 

 4.2 Mateřská škola……………………………………………………………………. 22 

4.3 Základní umělecká škola Háj ve Slezsku………………………………… 23 

5 Kultura a spolková činnost v obci                                                            

5.1 Činnost kulturní komise…………………………………………………………24 

5.2 Klub seniorů ………………………………………………………………………. 24 

5.3 Dodivadlo a divadelní kroužek………………………………………………. 26 

5.4 Dobrovize…………………………………………………………………………… 26 

5.5 Sbor dobrovolných hasičů……………………………………………………. 26 

5.6 Kroužek malých turistů………………………………………………………… 29 

5.7 Knihovna……………………………………………………………………………. 29 

5.8 Univerzita třetího věku…………………………………………………………. 29 

6 Sport                                                                                                                                                                                                 

6.1 TJ Sokol Dobroslavice…………………………………………………………. 30 

6.2 Sportovní komise………………………………………………………………… 33 

7 Počasí        ……………………………………………………………………………………  33                                                                                                                                                                                       

8 Přílohy     ………………………………………………………………………………………..34 

                                                                                                                                                                                     



3 
 

1   Vybrané události roku 2021 

 

Rok 2021 nezačal šťastně. Trval nouzový stav vyhlášený dne 23.12.2020 kvůli  

covidu 19.  

Restaurace, většina obchodů a služby byly uzavřeny, děti a studenti se učili online. 

Společenský, kulturní a sportovní život byl značně omezen.  

Platila povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách i venku. 

Byly vyhlášeny výsledky soutěže Aleje roku. Dobroslavická alej získala pěkné 18. 

místo ze 132 soutěžících z celé republiky.  

Uskutečnila se rekonstrukce knihovny z 85 % dotována Místní akční skupinou 

Hlučínsko.  

Byl restaurován mramorový kříž (Boží muka), který se nachází na křižovatce 

Jilešovice – Háj ve Slezsku. Paní starostka napsala vzkaz pro další generace, který byl 

uložen do skleněné lahve, po vzoru toho, který byl nalezen při demontáži. Onen 

původní vzkaz z roku 1970 tam byl vložen také.  

Byla uspořádaná sbírka na nový zvon do dobroslavické kapličky. Návrh přinesli 

manželé Osmančíkovi. 

Ve vstupní hale Obecního úřadu byl vystaven model dobroslavického zámku a dobové 

fotografie.  

Epidemiologická situace se na jaře vyvíjela lépe. Mnoho občanů se nechalo 

naočkovat.  

Den dětí proběhl podobně jako v roce 2020. Děti si mohly vyzvednout malou sladkost 

od Obecního úřadu a také překvapení od prodejny Tempo.  

Byla dopravně vyřešena křižovatka u obchodu ke spokojenosti chodců i řidičů.  

Proběhla kolaudace kanalizace.  

V chatové oblasti Rybárna byla opravena komunikace.  

Před šatnou na hřišti se našel vydatný pramen vody, který bude vhodný na zalévání 

hřiště. 

U základní školy byla postavena venkovní učebna.  
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Po dlouhé době proběhla na začátku prázdnin první obecní akce „Gulášfest“. Byl to 

její první ročník.  

Natočené video o Dobroslavicích se zveřejnilo na obecních webových stránkách.  

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Dobroslavicích zvítězila 

strana ANO. Na druhém místě koalice SPOLU.                                       

 

2  Statistika    

2.1  Obyvatelstvo  
  

 

 
Obecní znak 

Dobroslavice 
Základní informace 2021 

 
Základní informace 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Správní obvod: Hlučín 

GPS souřadnice: 49.880337N, 18.140921E 

Nadmořská výška: 308 m n. m. 

První pís. zmínka: rok 1377 (645 let) 

Katastrální výměra: 724 ha 

Počet obyvatel: 775 

PSČ: 747 94 

Adresa URL: dobroslavice.cz 

 

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://dobroslavice.cz/
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ROZLOŽENÍ OBYVATELSTVA OBCE DOBROSLAVICE 

 

Muži 
(do 15 let) 

Muži 
(nad 15 let) 

Ženy 
(do 15 let) 

Ženy 
(nad 15 let) 

Celkem 

55 318 50 352 775 

 

Muži (48.1 %)  
Ženy (51.9 %)  
do 15 let (15.8 %) 
nad 15 let (84.2 %) 
 

Narodilo se 6 dětí, z toho 3 děvčata a 3 chlapci. 

Zemřelo 12 občanů, 8 žen a 4 muži. 

 

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 
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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 dne 19.1.2021 zastupitelé mimo jiné: 

- schválili rozpočtové opatření č. 3/2021 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 30.1.2021 zastupitelé mimo jiné 

rozhodli o poskytnutí dotace: 

- 13 000,- Kč pro Klub seniorů Dobroslavice, 25 000,- Kč pro kroužek mladých hasičů, 

2 500,- Kč pro dramatický kroužek, 5 000,- Kč pro divadlo v parku, 4 000,- Kč pro 

představení DODIVADLA, 90 000,- Kč pro TJ Sokol Dobroslavice,z.s., 2 000,- Kč pro 

Unie ROSKA, Frýdek-Místek, 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 zápis do kroniky obce Dobroslavice za rok 2018 a 2019    

     

    - vzali na vědomí informace o zastavení řízení a zastavení administrace žádosti o 

dotaci na „Revitalizaci zámeckého parku Dobroslavice etapa 2019“ a schválili 

zpracování nové žádosti o dotaci k projektovému záměru „Stavební úpravy a 

přístavba hasičské zbrojnice, Dobroslavice-energetická opatření“ prostřednictvím 

firmy PROENVAS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava, IČO: 

06969119, a to za cenovou nabídku ze dne 12.2.2021 (ceny jsou uvedeny bez DPH): 

- průkaz energetické náročnosti budovy - 15 000,- Kč 
- energetické posouzení - 35 000,- Kč 
- odborný posudek - 3 000,- Kč 
- manažerské řízení přípravy projektu - 20 000,- Kč 
- žádost o dotaci - 30 000,- Kč 
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- rozhodli na základě zprávy hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na 

zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy křižovatky silnice III/4673 x MK (ul. 

Přerovská) v obci Dobroslavice“ vybrat uchazeče:  

Společnost EUROVIA CS,a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 O.- Kunčičky, IČO: 

45274924 za celkovou cenu 550 298, 38 Kč bez DPH 

 
- schválili uzavření smlouvy o dílo po předložení originálu pojistné smlouvy v celkové 

ceně 550 298, 38 Kč bez DPH -„Stavební úpravy křižovatky silnice III/4673 x MK (ul. 

Přerovská) v obci Dobroslavice“ s vybraným uchazečem společností EUROVIA CS,a.s., 
Vratimovská 658/77, 718 00 O.- Kunčičky, IČO: 45274924 za nabídkovou cenu 

550 298, 38 Kč bez DPH a pověřili  starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.  

  

- schválili rozpočtové opatření č. 6/2021 - snížení na § 6399  pol. 6901 - Rezerva 
kapitálových výdajů o částku 720 000,- Kč a zvýšení výdajů na § 2229 - Ostatní 

záležitosti v silniční dopravě  o částku 720 000,- Kč 

 

- schválili zřízení veřejné sbírky na dobu určitou -  od 1.5.2021 do 31.8.2021 na 

pořízení a instalaci zvonu do kapličky v obci Dobroslavice 

 

- schválili podání žádosti o dotaci z vyhlášené výzvy č. 6 z programu rozvoje venkova 

2014-2020 na modernizaci místa komunitního setkávání prostřednictvím firmy jk 

grant s.r.o., Ratibořská 169, 747 05 Opava, IČ: 03098761 a schválili příkazní smlouvu 

ohledně zpracování této žádosti o dotaci (podání žádosti o dotaci - 15 000,- Kč bez 

DPH, dotační management  – 10 000,- Kč bez DPH) s výše uvedenou firmou 

 

- vzali na vědomí informace o výběrovém řízení na zhotovení zahradního altánu u 

základní školy v Dobroslavicích. Na základě požadavku stavebního odboru Městského 

úřadu Hlučín zrušili toto výběrové řízení a pověřili místostarostu k přípravě nového 

výběrového řízení na zhotovení zahradního altánu u základní školy v Dobroslavicích, 

které bude doplněno o terénní úpravy. 

 

- schválili paní Bianku Klapuchovou jako kandidátku do funkce přísedícího Okresního 

soudu v Opavě pro volební období 2021-2025  

 

- schválili Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících 

aktivit na území města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů 

 

- schválili cenovou nabídku od firmy BIODEGRADACE s.r.o., Sokolská třída 944/23, 

702 00 Ostrava1, IČ: 640 888 71 na jednotlivé práce (vytýčení vrtu, ohlášení ČGS, 

ORP, realizace průzkumného vrtu, doprava vrtné soupravy, vystrojení vrtu 

čerpadlem, vystrojení vrtu potrubím, řídící jednotka-plovákový spínač, elektro 

rozvaděč včetně revize, hydrodynamická zkouška, hydrogeologický posudek, 

dokumentace pro stavební řízení, vyřízení stavebního povolení) pro realizaci vrtané 
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studny na fotbalovém hřišti TJ Sokol Dobroslavice za celkovou cenu 131 900,- Kč bez 

DPH 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 4.5.2021 zastupitelé mimo jiné: 

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

zakázku malého rozsahu „Zahradní altán na p.p.č. 13, k.ú. Dobroslavice“ vybrat 

uchazeče: Martin Bekárek, Klempířství a pokrývačství, Na Nové 218, 747 94 

Dobroslavice, IČ 63711036 za celkovou cenu 394 890,- Kč bez DPH (477 817,- Kč 

s DPH) 

 

- schválili uzavřít smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu - „Zahradní altán na 

p.p.č. 13, k.ú. Dobroslavice“ s vybraným uchazečem Martin Bekárek, Klempířství a 

pokrývačství, Na Nové 218, 747 94 Dobroslavice, IČ 63711036 za celkovou cenu 394 

890,- Kč bez DPH (477 817,- Kč s DPH), s dobou realizace 60 kalendářních dnů a 

pověřili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 

 

- vzali na vědomí návrh Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č. 16230 se 

společností SmVaK a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 

45193665, DIČ CZ45193665 a návrh Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 16231 se společností SmVaK a.s., 28. 

října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, DIČ CZ45193665 a 

schválili vyhlášení záměru pachtu a záměru ohledně provozování kanalizace s názvem 
„Dobroslavice – kanalizace a ČOV (800 EO) – ul. U lesa“. Stavba kanalizace je 

umístěna na pozemcích parc.č. 646, 645/4, 205 v k.ú. Dobroslavice. Kanalizace je 

napojena a navazuje na kanalizaci ve vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s., 
jedná se tedy o kanalizace provozně související. 

 

- schválili nejvýhodnější nabídku na vyspravení místních komunikací tryskovou 

technologií od firmy Lesostavby Frýdek-Místek, Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 45193118, DIČ: CZ45193118 za částku 3 200,- Kč za 1 t včetně dopravy bez DPH  
 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 15.6.2021 zastupitelé mimo jiné: 

- schválili účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Dobroslavice, IČ 

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

dni 31. 12. 2020 a převedení hospodářského výsledku - přebytku hospodaření ve výši 

22 255,02 Kč do jejího rezervního fondu 

 

- vzali na vědomí Inventarizační zprávu obce Dobroslavice za rok 2020 

 

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

rok 2020 bez připomínek 
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- schválili účetní závěrku obce Dobroslavice k 31. 12. 2020, schválili Závěrečný účet 

obce Dobroslavice za rok 2020 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce 

Dobroslavice za rok 2020, a to bez výhrad 

  

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

rok 2020. 

 

- vzali na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2020 a Zprávu o 

výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020 

 

- schválili uzavřít se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska a dalšími spolupracujícími 

obcemi daného mikroregionu smlouvu o spolupráci na komunitním plánování a 

přípravě Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko-

východ na období 2022-2025 

 

- schválili vyvěšení záměru pachtu pozemku parc.č. 820 o výměře 150 m2 a části 
pozemku parc. č. 480/3 o výměře 236 m2 dle nákresu v katastrálním území 
Dobroslavice 
 
- schválili Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 16230 a Dohodu o úpravě 

vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 16231 a 

pověřili starostku k podpisu Smlouvy a Dohody 

 

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

a schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace z rozpočtu obce 

Dobroslavice    

 

- schválili výsadbu nové aleje na části pozemku 622/9, v délce 230 metrů k solitérní 

lípě v poli a zhotovení zvoničky se zvonem z kaple 

 

- schválili uzavření smlouvy o partnerství se Sdružením obcí Hlučínska s určeným 

finančním podílem obce Dobroslavice ve výši 23 070,- Kč a pověřili starostku 

k podpisu této smlouvy 

 

- vzali na vědomí informace o realizaci projektu revitalizace zámeckého parku 

z vlastních prostředků po etapách 

 

- schválili rozebrání stavby “kruhu“ v zámeckém parku svépomocí 
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- vzali na vědomí informace ohledně podaných žádostí o dotace na Ministerstvu pro 

místní rozvoj a pověřili místostarostu k přípravě výběrového řízení na realizaci 

výstavby víceúčelového hřiště u ZŠ 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 26.8.2021 zastupitelé mimo jiné: 

- se rozhodli zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci 
„Víceúčelové hřiště při ZŠ v Dobroslavicích, par. č. 13, k.ú. Dobroslavice“, a to 
z důvodu nepodání nabídek více uchazečů pro realizaci této zakázky a vysoké 
nabídkové ceny 
 

- uložili místostarostovi obce Dobroslavice Ing. Miroslavu Sviderovi zabezpečit 

všechny potřebné úkony pro vyhlášení nového výběrového řízení na stavební práce 

pro stavbu „Víceúčelové hřiště při ZŠ v Dobroslavicích, par. č. 13, k.ú. Dobroslavice“ 

 
- rozhodli o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na 

podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ na projekt „Novostavba mateřské 

školy“ a schválili uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje a pověřili starostku obce k podpisu této smlouvy 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 21.9.2021 zastupitelé mimo jiné: 

- schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 1/2021, o regulaci 
hlučných činností 
 
- schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 3/2021, kterou se zrušily 
některé obecné závazné vyhlášky obce Dobroslavice, a to 
1) obecně závazná vyhláška č.3/2000, o znaku a praporu obce a jejich užívání, ze 
dne 15.9.2000 
2) obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se mění vyhláška č.3/2000, o znaku a 
praporu obce a jejich užívání, ze dne 18.12.2008 
3) obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce, ze dne 
5.5.2015  
 
- schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 4/2021 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
 
- schválili Obecně závaznou vyhlášku obce Dobroslavice č. 5/2021 o místním poplatku 
ze vstupného 
 
- rozhodli na základě zprávy hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na 
stavební práce veřejné zakázky s názvem „Víceúčelové hřiště při ZŠ v Dobroslavicích, 
parc.č. 13, k.ú. Dobroslavice“ vybrat uchazeče: Stavosport s.r.o., Přehradní 233, 763 
16 Fryšták, IČO 29278481, nabídková cena 2 628 791,82 Kč bez DPH 
(3 180 838,10 Kč s DPH) 
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- schválili uzavřít smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu - „Víceúčelové hřiště při 
ZŠ v Dobroslavicích, parc.č. 13, k.ú. Dobroslavice“ s vybraným uchazečem Stavosport 
s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták, IČO 29278481, za celkovou cenu 2 628 791,82 
Kč bez DPH (3 180 838,10 Kč s DPH) s dobou realizace 50 kalendářních dnů a 
pověřili starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 
 

     - rozhodli o vyhlášení záměru darování stavby s názvem „Dobroslavice – Kanalizace a 
ČOV  (800 EO) – ul. U Lesa“; stavba byla uložena v pozemcích parc.č. 646, 645/4, 
205 v k.ú. Dobroslavice 

        
- rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč pro kroužek malých turistů a 
schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace z rozpočtu obce 
Dobroslavice 
 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 19.10.2021 zastupitelé mimo jiné: 

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

stavební práce veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikace na ul. Pod Kovárnou – 
Obec Dobroslavice“ vybrat uchazeče: Ing.Václav Michalík s.r.o., Na Surdíku 712/24, 

724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 27762238 s nabídkovou cenou: 3 394 293,33 Kč bez 

DPH, 4 107 095,73 Kč včetně DPH 
 

- schválili uzavřít smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu - „Oprava komunikace 

na ul. Pod Kovárnou – Obec Dobroslavice“ s vybraným uchazečem Ing.Václav 

Michalík s.r.o., Na Surdíku 712/24, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 27762238 s 
nabídkovou cenou: 3 394 293,33 Kč bez DPH, 4 107 095,73 Kč včetně DPH a pověřili 

starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 

 

- schválili uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a 

pověřili starostku obce k podpisu Dohody 

 

Obec Dobroslavice, jako vlastník parcel p.p.č. 849/12 a 848/6 k.ú. Dobroslavice 

souhlasila s navrhovaným stavebním záměrem „Příjezdová cesta na parcelu p.p.č. 

849/5 k. ú Dobroslavice a jeho provedením na základě souhlasu vlastníka podle 

stavebního zákona §184a za předpokladu zajištění úhrady za vynětí ze ZPF žadatelem 

a zajištění souhlasu PČR s výjezdem na místní komunikaci na p.p.č. 848/6 k.ú. 

Dobroslavice. 

 

Na schůzi zastupitelstva obce dne 14.12.2021 zastupitelé mimo jiné: 

- schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2022. Příjmy ve výši 23 790 000,- Kč, výdaje ve 

výši 23 790 000,- Kč, v tom rozpočtová rezerva ve výši 4 999 000,- Kč 

 

- schválili střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 až 2024 
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- schválili rozpočet Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové organizace, IČ 

71005145, na rok 2022 

 
- schválili střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Dobroslavice, příspěvkové 

organizace, IČ 71005145, na období 2022 – 2024 

 

- schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice na Ministerstvo 

vnitra prostřednictvím firmy JK Grant s.r.o., zastoupené Ing. Jiřím Knoppem, 

Ratibořská 169, Opava, IČ: 03098761 a podání žádosti „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské zbrojnice, Dobroslavice – energetická opatření v rámci Národní programu 

Životní prostředí prostřednictvím firmy Proenvas s.r.o., Občanská 1116/18, Ostrava, 

IČ: 06969119 

 
- schválili podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova na modernizaci místa 

komunitního setkávání prostřednictvím firmy JK Grant s.r.o., Ratibořská 169, 747 05 
Opava, IČ: 03098761 a schválili příkazní smlouvu ohledně zpracování této žádosti o 

dotaci s výše uvedenou firmou 
 
- vybrali nejnižší cenovou nabídku od firmy FORM, spol. s r.o. Poručíka Hoši 512/2A, 

747 1 Kozmice, IČO 43964532, a to ve výši 423 680,- Kč bez DPH, 512 652,80 Kč 

s DPH na pořízení vnitřního vybavení (židle) do prostor KD Dobroslavice a pověřili 

starostku k vystavení objednávky na zhotovení tohoto vybavení 

 
- schválili uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Mateřská 

škola v obci Dobroslavice“ s vybraným uchazečem firmu: POEL, spol. s r.o., Nad 

Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ 44936681 za celkovou cenu 

739 600,- Kč bez DPH a pověřili starostku obce k podpisu této smlouvy o dílo  

 
- rozhodli uplatňovat inflační doložky u nájemních smluv, kdy se bude uplatňovat 

výše inflace za rok 2020 a 2021 celkově ihned, jakmile Statistický úřad zveřejní výši 

inflace za rok 2021 

 

- schválili realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku dle etap – první etapa 

kácení a ošetření dřevin, druhá etapa – výsadby a pořízení nového mobiliáře 

 

- schválili Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro Obec Dobroslavice 
s firmou EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Nové 
Město, IČ: 27386643 se spotovou cenou elektrické energie a marží 150 Kč/MWh bez 
DPH  
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3.2   Hospodaření obce 

 OBEC  DOBROSLAVICE - hospodaření k 31.12.2021   

        

 PŘÍJMY  Kč    

Schválený 
rozpočet Skutečnost 

      po úpravách  
paragraf-položka       

1111 Daň z příjmu FO placená plátci   2 000 000,00 Kč 1 758 537,83 Kč 

1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky  50 000,00 Kč 116 243,61 Kč 

1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou  200 000,00 Kč 301 378,46 Kč 

1121 Daň z příjmu PO    1 600 000,00 Kč 2 543 219,95 Kč 

1122 Daň z příjmu PO - obec   150 000,00 Kč 131 530,00 Kč 

1211 Daň z přidané hodnoty   4 400 000,00 Kč 5 684 177,78 Kč 

1334 Odvod za odnětí ze ZPF    3 391,80 Kč 

1341 Poplatek ze psů    24 000,00 Kč 24 374,00 Kč 

1343 Poplatek za užívání veř.prostranství  2 000,00 Kč 5 160,00 Kč 

1361 Správní poplatky    9 000,00 Kč 11 180,00 Kč 

1381 Daň z hazardních her    50 000,00 Kč 83 876,15 Kč 

1382 Zrušený odvod z loterií    3,92 Kč 

1511 Daň z nemovitých věcí   340 000,00 Kč 329 144,64 Kč 

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 257 000,00 Kč 269 000,00 Kč 

4111 NI transfery -  kompenzace - covid 19  174 037,76 Kč 174 037,76 Kč 

4112 
NI transfery ze státního rozpočtu-na výkon 
st.správy 174 700,00 Kč 174 700,00 Kč 

4116 NI transfery ze státního rozpočtu-pro MŠ, les 53 751,00 Kč 53 751,00 Kč 

4122 NI transfery od krajů    58 800,00 Kč 58 800,00 Kč 

4213 I transfery ze SF    64 856,00 Kč 64 856,00 Kč 

4222 I transfery od krajů    320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 

 Daňové příjmy + transfery    9 928 144,76 Kč 12 107 362,90 Kč 

1031 Les-prodej dřeva    50 000,00 Kč 10 084,79 Kč 

2142 Nájem restaurací    215 000,00 Kč 161 658,00 Kč 

2219 Chodníky-prodej dlaždic ze st. Chodníku   840,00 Kč 

3113 Nájem ZUŠ    13 000,00 Kč 13 016,00 Kč 

3314 Knihovna-čtenářské poplatky, dotace  1 000,00 Kč 650,00 Kč 

3392 Kulturní dům -nájmy    44 000,00 Kč 65 300,00 Kč 

3399 Ostaní záležitosti kultury    2 700,00 Kč 

3612 Nájmy bytů a zálohy na služby+doplatky z vyúčtovní  311 000,00 Kč 327 598,00 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 

3632 Pohřebnictví     7 534,00 Kč 

3639 Nájmy pozemků, příjmy věcné břemena  427 000,00 Kč 442 408,20 Kč 

3722 Příjmy za komunální odpad   520 000,00 Kč 587 152,00 Kč 

3725 Příjmy za třídění odpadu   105 000,00 Kč 159 127,50 Kč 

3745 Příjmy z prodeje pal. dřeva-veřejná zeleň, ostatní  15 319,46 Kč 

3769 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   500,00 Kč 

6171 Příjmy OÚ-kopírování, ostatní    1 146,00 Kč 
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6310 Příjmy z úroků, dividendy   2 000,00 Kč 2 228,59 Kč 

6320 Pojištění majetku     19 376,00 Kč 

6330 Převody z vlastní pokladny a z rozpočtových účtů  1 280 000,00 Kč 

6402 Přijaté vratky transferu - od MŠ    999,00 Kč 

 Nedaňové příjmy     1 768 000,00 Kč 3 177 744,54 Kč 

        

 PŘÍJMY  CELKEM      11 696 144,76 Kč 15 285 107,44 Kč 

        

 VÝDAJE Kč    

Schválený 
rozpočet Skutečnost 

      po úpravách  
paragraf-položka       

1014 Veterinární péče-očkování psů   8 000,00 Kč  
1031 Lesní hospodářství    498 580,00 Kč 364 300,75 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   48 000,00 Kč 44 323,22 Kč 

2143 Cestovní ruch    102 000,00 Kč 100 401,58 Kč 

2212 Místní komunikace    5 780 000,00 Kč 1 012 927,03 Kč 

2219 Chodníky     100 000,00 Kč  

2229 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě (křižovatka-
bus) 820 000,00 Kč 732 579,23 Kč 

2292 Dopravní obslužnost    55 000,00 Kč 52 609,00 Kč 

2321 Rekonstrukce kanalizace ul. U Lesa  3 384 000,00 Kč 2 883 204,93 Kč 

3111 Mateřská škola  provoz, ostatní  436 000,00 Kč 366 180,00 Kč 

               nájem   140 000,00 Kč 139 320,00 Kč 

   nová MŠ - výdaje  320 000,00 Kč 3 630,00 Kč 

3113 Základní škola provoz   412 000,00 Kč 397 920,51 Kč 

   ostatní (hřiště)  538 000,00 Kč 537 223,00 Kč 

3311 Divadelní činnost    13 000,00 Kč  
3314 Knihovna     269 856,00 Kč 150 965,71 Kč 

3319 Kronikář     7 000,00 Kč 6 920,00 Kč 

3326 Pořízení, zachování a obnova histor. hodnot 226 000,00 Kč 225 720,00 Kč 

3341 Místní rozhlas     15 000,00 Kč 10 436,00 Kč 

3349 Místní zpravodaj    25 000,00 Kč 20 598,45 Kč 

3392 Kulturní dům - běžný provoz   170 000,00 Kč 64 543,85 Kč 

3399 Ostatní kulturní akce    110 000,00 Kč 52 519,20 Kč 

   jubilanti, narození dětí     

3412 Sportovní zařízení provoz, opravy  88 000,00 Kč 35 961,85 Kč 

3419 Dotace - Sokol + ostatní sport. Činnost  140 000,00 Kč 111 204,00 Kč 

3421 Využití volného času dětí   15 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

3429 Zájmová činnost - Klub seniorů   20 000,00 Kč 19 234,00 Kč 

3612 Bytové hospodářství    155 000,00 Kč 144 266,58 Kč 

3613 Nebytové prostory-kaple, ostatní  25 000,00 Kč 11 133,62 Kč 

3631 Veřejné osvětlení-energie, údržba  170 000,00 Kč 127 068,39 Kč 

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

3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem  30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

3713 Změny technologii vytápění -občané  50 000,00 Kč 14 520,00 Kč 
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3722 Komunální odpad    567 000,00 Kč 564 250,14 Kč 

3725 Sběr papíru, skla, plastů   130 000,00 Kč 123 693,62 Kč 

3726 Využití ost.odpadů-bioodpad    120 000,00 Kč 118 215,77 Kč 

3745 Veřejná zeleň    300 000,00 Kč 210 441,50 Kč 

4349 Pečovatelská služba ( Charita )   10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 

4376 Služby následné péče ( Roska, ostatní )  8 000,00 Kč  
5213 Krizová opatření ( povodně, coronavir )  40 000,00 Kč 5 970,00 Kč 

5269 Ostatní krizové stavy (Hrušky - obec tornádo) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

5512 Hasiči-výjezdová jednotka provoz  242 971,00 Kč 193 303,30 Kč 

    investice  131 000,00 Kč 130 680,00 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   1 395 000,00 Kč 1 351 710,00 Kč 

6114 Volby - Poslanecká sněmova   31 000,00 Kč 22 968,00 Kč 

6171 Místní správa ( provoz OÚ, ostatní )  2 275 700,00 Kč 2 072 044,45 Kč 

6310 Výdaje z finančních operací   10 000,00 Kč 8 710,20 Kč 

6320 Pojištění majetku obce   75 000,00 Kč 72 221,00 Kč 

6330 Převody do vlastní pokladny a rozpočtových účtů  1 280 000,00 Kč 

6399 Daň z příjmu-odvod obec   150 000,00 Kč 131 530,00 Kč 

 DPH z prodeje dřeva, nájmů, ostatní  300 000,00 Kč 38 644,00 Kč 

 Rezervy kapitálových výdajů   3 554 037,76 Kč  
6402 Vratky - nečerpané dotace - volby, MŠ-Šablony II 11 000,00 Kč 10 480,44 Kč 

6409 
Členské příspěvky-SOMH, SMS ČR, MAS Hlučínsko, 
SOH 45 000,00 Kč 39 040,50 Kč 

  

Spolek pro obnovu venkova, Euroregion 
Silesia  

        

 VÝDAJE  CELKEM      23 696 144,76 Kč 14 131 613,82 Kč 

 

4 Školství                                                                                      

4.1 Základní škola 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
školní rok 2021/2022 
 
1. 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 
Kontakty pro dálkový přístup: telefonní spojení – 595 057 037  
                                           E-mailová adresa – zs.dehylov@centrum.cz 
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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 2021/2022 školu čtyřtřídní. Vyučování 
probíhá 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. 2022 měla škola 78 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 23 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 vyučují anglickému jazyku. 
V 5. ročníku probíhá výuka předmětu Informatika. 
Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje taktéž na 
aktivity vzdělávací a výchovné, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města.  
Škola byla i letos 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.  
 
Vybavení školy: 
Školní budovy Děhylov i Dobroslavice mají velké a prostorné učebny vybavené 
vhodným nábytkem, který se obnovuje. Obě školní budovy mají tělocvičny. Obě 
školní budovy mají školní zahrady, v Dobroslavicích probíhala výstavba hřiště 
s umělým povrchem.  
 
Školská rada:  
    Školská rada Základní školy Děhylov byla zřízena obcí Děhylov v souladu 
s platnými zákony dne 28. 3. 2007. 
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 Dybová (zástupce pedagogických pracovníků) 
pí Kateřina Karásková (zástupce rodičů)  
pí Radana Osmančíková (zástupce rodičů)  
Ve školním roce 2021/2022 se školská rada sešla dvakrát. 
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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.  
 
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje  
 
Ve 3. – 5. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání 79-01-C/01, vydaného dne 1. 9. 2007 – „Škola, která nás všechny baví“. 
1. a 2. ročník se už vyučoval podle aktualizovaného ŠVP, vydaného dne 1. 9. 2020. 
 
Přehled zájmových útvarů: 
 
Název kroužku:                               Kroužek vedli:  
 
Pedagogická intervence    Mgr. Lenka Pospíšilová 
       Mgr. Pavlína Jurečková  
Zábavné čtení     Mgr. Kateřina Vlčková 
Šikovné ruce      Jana Paterová 
Hravá věda      Mgr. Lenka Pospíšilová 
Angličtina pro nejmenší    Mgr. Marcela Dostálová 
Pohybové hry     Pavlína Stonišová 
Příprava k přijímacím zkouškám   Mgr. Pavlína Jurečková 
 
  3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 
Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ: 
 
Mgr. Simona Kovaříková – ředitelka učitelství pro 1. st. ZŠ/TV 
Mgr. Jana Jenčová – 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 
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 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
Organizace výchovně vzdělávacího procesu: 
Vyučovalo se podle rozvrhu s následujícím počtem vyučovacích hodin: 
1. roč. – 21 hod. 
2. roč. – 21 hod. 
3. roč. – 25 hod 
4. roč. – 26 hod. 
5. roč. – 26 hod. 
Žáci, zákonní zástupci a učitelé se řídili školním řádem, učitelé při hodnocení 
klasifikačním řádem. 
Zákonní zástupci byli pravidelně během školního roku informováni o prospěchu a 
chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, prostřednictvím třídních schůzek a 
konzultací, dle potřeby osobně mimo třídní schůzky. 
Na škole nebyl školní psycholog. 
Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hlučíně a Ostravě – 
Porubě a SPC v Opavě. 
 
Průběh a výsledky vzdělávání: 
Výuka byla v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání a s cíli základního 
vzdělávání, s cíli vytyčenými pro 1. - 5. v ŠVP.  
Stanovené cíle výuky byly v souladu s přiměřeností k aktuálnímu stavu třídy, byly 
respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. 
Všechno učivo v jednotlivých ročnících bylo probráno, procvičeno a zopakováno. 
 
Materiální podpora výuky: 
Ve výuce bylo účelně využíváno pomůcek, učebnic, učebních textů, pracovních sešitů, 
pomůcek vyrobených učiteli i žáky, didaktické techniky. 
 
Vyučovací formy a metody, motivace žáků: 
Jednotlivé vyučovací hodiny byly učiteli řádně připraveny, byly vhodně vnitřně 
členěny, průběžně sledováno plnění stanovených cílů. 
U žáků byl podporován sociální a osobnostní rozvoj, jejich sebedůvěra, sebeúcta, 
vzájemné respektování a tolerance. Žáci se seberealizovali, aktivně a emočně se 
zapojovali do jednotlivých činností. Vyučující uplatňovali se žáky různorodé metody a 
formy práce – metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, 
objevování. 
Účelně se střídala výuka frontální, skupinová i individuální. 
Z velké části probíhala také výuka distanční, kde museli žáci pracovat s různými 
zdroji informací. 
Bylo respektováno (zvláště u mladších žáků) individuální tempo žáků. Žáci byli 
vhodně motivováni. 
 
5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V práci s dětmi vycházela škola z vypracovaného Minimálního preventivního 
programu a to nejen v průběhu vyučování, ale i při mimoškolních aktivitách. 
Na škole se vedla primární prevence systematicky v průběhu celého školního roku. 
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Výukový program: 
 
Život má mnoho podob 
Prototýpci  
Tonda Obal na cestách – výchovný program 
Ukliďme Česko 
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 
- interaktivní tabule: na škole byly 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 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2021 
 
15. 9. 2021   Neklidné dítě – problém zvaný ADHD, ADD 

Mgr. Jenčová 
23. 9.  2021   Konference Školství 2022 
    Mgr. Kovaříková 
4. 10. 2021   Microsoft Teams 
    všichni 
5. 10. 2021   Konference Jak se žije malotřídkám 2021 
    Mgr. Kovaříková 
12. 10. 2021   Podpůrná opatření v praxi 
    Mgr. Jenčová 
14. 10. 2021   Knihotéka aneb jaké knihy můžeme nabízet dětem na  

1. stupni ZŠ 
Mgr. Jurečková 

4. 11. 2021   Připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ 
    Mgr. Vlčková 
11. 11. 2021   Dysortografie – prakticky 
    Mgr. Jenčová 
24. 11. 2021   Jak nejlépe porozumět dítěti s dyslexií 
    Mgr. Jenčová 
9. 12. 2021   Specifické poruchy učení v kostce 
    Mgr. Jenčová 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
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 
 
ZÁŘÍ 
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku s úvodní schůzkou 1. ročníku 
2. 9. Focení žáků  
6. 9. Návštěva prvňáčků na OÚ Děhylov 
13. 9. Zahájení plavecké výuky v Bohumíně 
 
ŘÍJEN 
5. 10. Prima pokusy 1. – 3. ročník 
14. 10. 72 hodin 
20. 10. Dopravní výchova 4. ročník 
20. 10. Divadelní představení v KD Hlučín: Nezbedná čarodějka 1. a 2. ročník 
26.10. Halloween v Dobroslavicích 
 
LISTOPAD  
5. 11. Meziškolní soutěž v deskových hrách 4. a 5. ročník 
24. 11. Vánoční focení 
29. 11. Beseda v AJ – Největší přání 4. a 5. ročník 
29. 11. Divadlo Letadlo 1. – 3. ročník 
 
PROSINEC 
17.12. Vánoční nadílka pro zvířátka 
22.12. Vánoční besídky ve třídách 
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Účast na olympiádách a soutěžích:  
 
Krajská VV soutěž Barevný podzim 2021  
Š. Papica, Z. Siefertová, M. Dostálová, T. Čápová, T. Kolková, A. Hudečková, V. 
Plura, A. Čáp 
Okresní kolo Matematické olympiády 
V. Plura – úspěšný řešitel 10. – 15. Místo 
Meziškolní soutěž v deskových hrách 
Krajské kolo Logické olympiády 2021 
O. Konštacký – 17. místo 
Hlučínský slavíček  
V. Kolková – 1. místo 
VV soutěž Svět očima dětí 
T. Karásek, M. Knoppová, L. Helmecká, K. Mohylová, E. Osmančíková, A. Čáp, R. 
Gilar, M. Závackým V. PluraV. Šírová, S. Konštacká, M. Exnerová 
Matematická soutěž Pangea (9307 účastníků) 
M. Dostálová (267.), V. Lapčík, O. Konštacký (410.), A. Osmančíková (1422.), A. 
Hudečková (1621.) 
Matematický klokan 
Cvrček: 1. N. Barbírik, 2. V. Osmančíková, 3. V. Maršálek, T. Karásek 
Klokánek: 1. S.Konštacká, 2. A. Hudečková, 3. A. Čáp 
 
8. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ   
za rok 2021 

Poskytnuté Použité Vratky dotací 

 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2020 celkem 

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 

 
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
 
Zpráva o rozboru hospodaření 2020 předána zřizovateli v dubnu 2021. 
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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 

 
 
9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

– Škola byla zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol (projekt EU a 
ČR). 

– Projekt Zdravé zoubky – preventivní program DM 
– Sbírky Život dětem, Fond Sidus a For Help na pomoc handicapovaným dětem 

a vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji 
– Zapojení do Výzvy Šablony III 

 

4.2 Mateřská škola 

 

Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace 
Slezská 23/41, 747 94, Dobroslavice 
odloučené pracoviště Děhylov 
Výstavní 179, 747 94, Děhylov 
IČO: 71005145  
Zřizovatel je Obecní úřad Dobroslavice 
ms.dobroslavice@seznam.cz 
 
Ředitelka školy: Bc. Ivana Břusková 
 
Paní učitelky v Dobroslavicích: Bc. Alena Musialová, Pavlína Vitásková, Bc. Ivana 

Břusková 

Školní asistent: Ing. Jarmila Charvátová 

Školnice a výdej stravy měla na starost od září do listopadu 2021 paní Blanka 

Svidrová, od prosince 2021 paní Danuše Curusová. 

Počet dětí: 24, z toho je 14 chlapců a 10 dívek, věkově smíšená třída od 2,5 do 7 let 

 

Pedagogové vycházeli ze Školního vzdělávacího programu s názvem HRAJEME SI 

S VČELÍMI MEDVÍDKY, se kterým se v tomto školním roce rozloučili. V průběhu 

výchovně – vzdělávacích činností děti provázeli kamarádi ČMELDA A BRUMDA.                                

 

mailto:ms.dobroslavice@seznam.cz


23 
 

Naše akce a činnosti: 

- 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 

- Logopedická intervence – probíhala pod vedením p.uč. P.Vitáskové a 

A.Musialové 

- Tematické a poznávací vycházky-okolí Dobroslavic v rámci environmentální 

výchovy 

- Zamykání studánky - tematické dopoledne, vycházka do okolní přírody, setkání 

s dětmi z MŠ Děhylov (podzim) 

- Mikulášská nadílka  

- Vánoční nadílka 

- Výlet do Dolní oblasti Vítkovice – výstava VEČERNÍČEK společně se školkou z 

Děhylova 

 

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 Háj ve Slezsku 
 
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku – pobočka Dobroslavice 
Osvobození 50/8 
Dobroslavice 
747 94 
(budova ZŠ) 
 
Vedoucí pobočky Jana Odrihocká (klavír, keyboard) 

Lubomír Bartusek (zobcová flétna) 

Jana Jenčová – Tajemství hudby a Sborový zpěv 

Počet žáků ve školním roce 2020/2021 na pobočce Dobroslavice –23 
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1.pololetí školního roku bylo ještě poznamenáno vlnou Covidu a přísnými 

protiepidemickými opatřeními, i přesto se žáci pobočky pečlivě připravovali na svá 

budoucí vystoupení.  

Pilně se také připravoval sbor pod vedením paní učitelky Jany Jenčové za klavírní 

spolupráce paní učitelky Jany Odrihocké. 

2. pololetí bylo opět ve znamení distanční výuky 

Od pondělí 12. 4. byla pak prezenční výuka v individuálních hodinách. Kolektivní 

výuka byla nadále distanční. 

Začátkem května proběhly prezenční talentové zkoušky. 

V průběhu jarních měsíců bylo natočeno promo video o škole, kde byly zmíněny a 

natáčeny všechny pobočky, včetně Dobroslavic. Video je možné zhlédnout na 

webových stránkách školy. 

Od 10. 5. byla opět možná kolektivní výuka v omezeném počtu žáků a za přísných 

hygienických opatření. 

Koncerty a předehrávka se na pobočce v tomto školním roce konaly jen on-line nebo 

bez přítomnosti veřejnosti. 

Během celého školního roku probíhala úzká spolupráce se ZŠ v Dobroslavicích, která  

škole poskytuje skvělé zázemí a žáci se učí ve velmi příjemném a přátelském 

prostředí. Zájem žáků o studium na pobočce v Dobroslavicích je stále stabilní také 

díky výborné spolupráci mezi jednotlivými pedagogy pobočky. 

5  Kultura a spolková činnost v obci                                                            

5.1 Činnost kulturní komise 

Kulturní akce byly značně omezeny kvůli Covidu 19. Rozjely se až v létě. 

Dne 10.7.2021 se v prostorách před kuželnou v Dobroslavicích uskutečnil l. ročník 

soutěže "Guláš fest Dobroslavice". Akce se zúčastnily celkem čtyři tříčlenná družstva. 

U laické poroty zvítězilo družstvo myslivců a u odborné poroty zvítězilo družstvo s 

názvem "Guláš, který ještě svět neviděl". Ceny byly hodnotné.  

Dne 27.8.2021 v 18.00 hod se v místní kuželně uskutečnil vzpomínkový večer s 

kytarou na téma 60. léta a výš. Akce byla zdařilá, přítomní se skvěle bavili.  

Dne 2.10.2021 se ve 14.00 hod. na louce na konci ul. Osvobození uskutečnila 

drakiáda, zkrátka přehlídka všeho, co létá. Účast byla značná, hlavně rodiče s dětmi. 

Počasí bylo dobré, vítr přál až moc, kdy dokonce trhal i šňůry draků. Vše však 

dopadlo k všeobecné spokojenosti. Na obloze bylo celkem 15 draků a jedno 

motorové letadlo. V závěru akce byly děti odměněny diplomy i věcnými a sladkými 
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cenami. Opekly se buřty a členky kulturní komise připravily pro účastníky lahodný čaj 

a buchty. 

 

Posezení u vína a cimbálu. Tato akce se uskutečnila  dne 23.10.2021 v kulturním 

domě v Dobroslavicích. Akce se konala pro veřejnost a seniory z Dobroslavic. K 

poslechu hrála cimbálová muzika Slifka, proběhl i komentovaný košt vín od vinaře 

Ing. Mikulčika. Víno pocházelo z vinic jižní Moravy a bylo velmi lahodné. Členky 

kulturní komise připravily pro přítomné malé občerstvení. Všichni si odnesli krásný 

kulturní zážitek. 

5.2 Klub seniorů  

Klub seniorů se sešel kvůli Covidu 19 až v září. 

 

16.9.2021  

- slavnostní zahájení činnosti 

- přivítání nových členů 

- pozvánka na setkání seniorů v Hlučíně 

1.10.2021  

- setkání klubů seniorů v Hlučíně 

- paní Věra Prášková získala první cenu za svou literární činnost 

3.10.2021  

- vinobraní v kulturním domě  

20.10.2021  

-  divadlo „Vinobraní“ 

18.11.  

-  divadlo „Vražda sexem“ v Hlučíně 

listopad 2021 

 - oslava narozenin paní Hegerové 

Poděkování patří panu Bc. Jiřímu Novákovi, který se pečlivě staral o zdraví, pohodu a 

duši seniorů. Je to špičkový odborník, který provádí masáže. Po všech celoročních 
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zákazech pro seniory dokázal, že i v této nelehké době lze vytvořit na jejich tvářích 

úsměv. 

5.3 DoDivadlo a divadelní kroužek 

DoDivadlo už bohužel zaniklo. Fungoval však divadelní (nebo také dramatický) 

kroužek, který probíhal vždy během školního roku. Jeho členové se pravidelně 

setkávali jednou týdně. Těšil se velké oblibě u dětí i ze strany rodičů, a to nejen 

z Dobroslavic. 

V obci probíhal také kroužek hraní na kytaru formou skupinové výuky. Členové se 

scházeli jednou za týden. 

5.4 Dobro-vize  

V lednu bylo instalováno veřejné krmítko do Zámeckého parku. Autorem myšlenky je 

Václav Klapetek. V létě je totožné místo využíváno pro napáječku. 

Alej k lipám – v červenci byli svoláni dobrovolníci, jež mají stromy v adopci, pro 

kosení trávy. Akce se konala 18. července od 14.00 hodin na základě iniciativy Ireny 

Šťastné. Zúčastnilo se 20 osob. V říjnu 2021 má tato alej čtyřleté výročí. Všechny 

slivoně i hrušně se uchytily. Dobrovolníci jsou svoláváni na péči o stromy vždy 

dvakrát ročně. 

5.5  Sbor dobrovolných hasičů 

Roky 2020-2021 nebyly pro nikoho lehkou záležitostí. Život se teprve rozběhl za 

patřičných opatření až koncem jara 2021. Pak se mohly uskutečnit plánované 

soutěže. 

Hasiči pořádají každoročně dětské i dospělé plesy, dny otevřených dveří, přednášky 

pro děti ve škole a občany, kdy spolupracují s obecním úřadem. Zúčastňují se 

valných hromad v okrsku, akcí pořádaných okresem, Svatofloriánských setkání a 

setkání hasičských praporů na Hostýně. Od roku 1946, kdy vznikla družba s městem 

Přerovem, se zúčastňují společných oslav. 

Stali se platnou masovou organizací, která chrání nejen majetek spoluobčanů, ale i 

hodnoty, které jsou majetkem celé společnosti. Nadále plní i funkci společenské 

organizace a přispívají ke společenskému životu celé obce. 

Výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. Tvoří ji 18 členů, kteří se 

pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici první pondělí v měsíci. Na cvičení provádějí 

teoretickou i praktickou výuku, jak postupovat při zásazích a zacházení s přidělenou 

technikou a prostředky, které mají v jednotce. V roce 2012 bylo ve výjezdové 

jednotce 11 členů, od roku 2013 kdy nastoupili 3 noví členové bratr Adam Kvašný, 

Jakub Janík a Ing. Jan Durlák. Výjezdová jednotka měla 14 členů. Na začátku roku 

2017 odstoupili z výjezdové jednotky 2 členové bratr Zdeněk Bochňák a Jaroslav 
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Osmančík. Zároveň v roce 2017 přišli 4 noví členové bratr Jiří Bobák, Radim Bobák a 

nečlenové sboru Jan Dostál a Jan Kolaska. Dále přibyli další dva bratr Adam Hrbáč a 

Milan Maršálek. Ve výjezdové jednotce bylo v roce 2021 18 členů. Se zvyšováním 

odbornosti a díky důkladné přípravě výjezdové jednotky se zvyšuje i počet zásahů 

jednotky. Například – při požárech budov, požárech lesních a travnatých porostů, 

odstraňování spadlých stromů, čerpání vody při záplavách a také jako asistenční 

hlídky na různých akcích nebo při přepravě nemocných či zraněných. 

ZÁSAHY 2012-2021 

2012      počet výjezdů 6 

2013       9 výjezdů 

2014       7 výjezdů 

2015       15 výjezdů 

2016       11 výjezdů 

2017       11 výjezdů 

2018       14 výjezdů 

2019       14 výjezdů 

2020       19 výjezdů 

2021       14 výjezdů 

Od roku 2012 se pohybuje členská základna mladých hasičů kolem 25 dětí každý rok. 

Když odrostou dorostenci a stanou se z nich řádní členové SDH, objeví se benjamínci 

od 3 let, kteří pokračují.  

Základní činnost kroužku byla rozdělena do dvou směrů. První je sportovní a druhý 

volnočasově-výchovný.  

Členové SDH se taky zúčastnili brigád spojených s údržbou výzbroje a výstroje a 

s údržbou vodních zdrojů. Provedli sběr starého papíru a kovového odpadu. 

Mladí hasiči 

V roce 2021 i přes celosvětovou pandemii coronaviru se mladí hasiči a dorostenci 

zúčastnili spousty soutěží jak družstev, tak jednotlivců a mnoha dalších akcí. 

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

očima dětí, kde se umístila v okresním kole nejlépe Bára Stavinohová na 2. místě. 
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Na jaře z důvodu nařízení vlády byly zrušeny všechny soutěže, akce i tréninky 

kolektivů mladých hasičů. Situace se začala uvolňovat až na začátku května, kdy 

začali trénovat a připravovat se na další sezónu. 

Na konci června proběhlo v hasičárně přespání mladých hasičů s opékáním buřtů. Pro 

děti byly dále uspořádány dva výlety, a to na Javorový vrch a Helfštýn. Na konci roku 

proběhly Mikulášské kuželky.  

Soutěžní sezóna začala okresním kolem, které se konalo v Opavě na Tyršově 

stadionu 29. 5. 2021. Zde se mladší žáci umístili na 1. místě (9), starší na 3. (14) a 

dorostenky na 1. místě (3), a zajistili si tak postup do krajského kola, které se konalo 

o týden později 6. 6. 2021 též v Opavě. Zde se umístili na 5. místě (6). 

Další ročník Hlučínské ligy  

Každou neděli čekal jeden závod, a to konkrétně v Děhylově (8. a 10. místo), v 

Markvartovicích (zrušeno z organizačních důvodů), v Závadě (zrušeno pro špatné 

počasí), v Dobroslavicích (6. a 3. místo) a v Darkovicích (1. a 2. místo).  

V letošním roce se mladí hasiči zúčastnili šesti soutěží TFA a to v Dobroslavicích, 

Horní Suché, Háji ve Slezsku – Lhota, Hošťálkovicích, Bobrovníkách a v Soběšovicích. 

Aktivně zúčastňovali závodů v běhu na šedesát metrů přes překážky. Zúčastnili se 11 

závodů po celé ČR. Slezský pohár, který se běžel v Borové, Opavě, Bruntále a 

v Ostravě. Olomoucký pohár, který se běžel v Řídči, Moravském Berouně, 

Hlubočkách, Olomouci a Dolanech, Český halový pohár, který se běžel v Jablonci n. 

Nisou, Praze a dvakrát v Ostravě. Dále odběhali ještě dva samostatné závody 

v Dobroslavicích, v Šumperku. Na těchto závodech podávali nejlepší výsledy za 

mladší žáky Klára Mohylová a Jáchym Stavinoha a za starší žáky Michaela 

Tománková a Matyáš Tománek. 

Žáci odběhli celkem 27 závodů.  

V roce 2021 cvičilo 1 družstvo dorostu a zúčastnili se všech 7 kol Opavské ligy, které 

se běželi v Otice (1. místo), v Uhlířově (1. místo), v Štěpánkovicích (1. místo), v 

Strahovicích (1. místo), v Kravařích (1. místo), v Kozmicích (1. místo) a 

Dobroslavicích (8. místo) a v celkovém hodnocení skončili na 1. místě. Poté 

absolvovali doplnění o některé starší členy v kategorii dospělých, soutěž ve Vrbici (5. 

a 3. místo).  

Dorostenci odběhli celkem 8 závodů. 

Pět dorostenců se zúčastnilo od 8. do 18. 8. 2021 záchranářského kurzu, který 

pořádalo krajské sdružení. Ten to kurz probíhal v Jánských Koupelích a slouží jako 

příprava mladých členů SDH do výjezdové jednotky. 
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V roce 2021 sbor uspořádal tři soutěže, a to konkrétně 1. 8. – 2. ročník závodu 

v běhu na 60 m přes překážky, 28.9. - 11. ročník TFA takzvaný Železný mladý hasič. 

Sbor měl 1 družstvo dorostu, které tvořilo 7 členů, 1 družstvo starších žáků v počtu 

13 členů a 1 družstvo mladších žáků, které tvořilo 13 dětí. Celkem bylo v kolektivu 27 

dětí a 5 vedoucích, z nichž 1 mělo 3. kvalifikační stupeň, 1 mělo 2. kvalifikační stupeň 

a 1 mělo 1. kvalifikační stupeň. Tréninky byly 2-3x týdně 2 hodiny, soboty a neděle 

patřily závodům.  

5.6 Kroužek malých turistů 

Kroužek malých turistů končil v červnu 7. sezónu. Vedli jej Irena a Milan Šťastní. 
Kroužek navštěvovalo 18 dětí. V září Kroužek malých turistů zahájil 8. sezónu, vedli 
Irena a Milan Šťastní. Přihlásilo se 18 dětí, čímž byla maximální kapacita naplněna. 
Proběhla celoroční intenzivní spolupráce s místním Mysliveckým spolkem (dokrmování 
zvěře, střelby v myslivně, ukázky práce s loveckými psy - díky panu Pavlu 
Bochňákovi). 

5.7 Knihovna 

Knihovna v Dobroslavicích - knihovní fond čítá cca 1200 knih. 

Bylo otevřeno každý pátek v čase 15.00 - 18.00 hodin. Provoz byl zajištěn 3 

seniorkami z obce, jež zde fungovaly jako dobrovolnice za koordinace Ireny Šťastné.  

Náklady na nákup i zpracování knižního fondu byly vždy plně pokryty z dotace 

Moravskoslezského kraje prostřednictvím Knihovny Petra Bezruče v Opavě. 

V březnu 2021 proběhla rekonstrukce interiéru. Od pátku 26. března byla knihovna 

opět zpřístupněna čtenářům - vlivem restrikcí - jen ve formě výdejního okénka. 

Z dotace MAS (Místní akční skupina Hlučínsko), jež pokryla 85 % nákladů, obec pro 

knihovnu pořídila nový nábytek (výpůjční pult, regály, židle) a opraveno bylo také WC 

na chodbě. 

5.8 Univerzita třetího věku 

Senioři, kteří se chtěli poučit i pobavit, navštěvovali místní Univerzitu třetího věku. Již 

třetím rokem ji vedla ji Mgr. Šárka Kolková. Jednalo se o dobrovolnou účast na 

přednáškách s rozmanitými tématy z oblasti umění, historie, zdravovědy, 

náboženství, přírody, finanční gramotnosti, práva a jiných. Součástí byly i koncerty. 

Přednášky probíhaly v kulturním domě. Účastníci měli indexy, do kterých si zapisovali 

název přednášky a nechali si je podepsat přednášejícím. Na konci roku obdrželi 

absolventský list. Obvyklý počet účastníků byl přibližně 25, což je na tak malou obec 

úctyhodné.  
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6  Sport                                                                                                  

6.1  TJ Sokol Dobroslavice 2021 

Výbor TJ 

 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  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. 2021 nesešel ani jednou. (Covid 19) Řešil všechny problémy pomocí 

telefonů a emailů. Veškeré 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, kuželna, fotbalové hřiště včetně sociální budovy 

a tenisový kurt.) 

Tělovýchovná jednota měla 149 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. 

Financování TJ Dobroslavice, z.s. 

V roce 2021 byly celkové příjmy TJ  268 602,-Kč 

Z toho byly: 

Dotace Obec Dobroslavice  33,6% 

Dotace pro mládež Sportovní agentura  25,7% 

Dotace na údržbu Sportovní agentura    8% 

Dotace Moravskoslezský kraj                                     11,8% 

Sponzorské dary      9,3% 

Ostatní příjmy (Členské příspěvky a pod. )   11,6% 
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Výrazným příspěvkem na   činnost TJ byla dotace z MSK, kterou dostali v roce 2021 

potřetí. Tato dotace byla využita na úhradu energií. 

Popis oddílů TJ Sokol Dobroslavice 

Aerobic (protahovací, posilovací cvičení) 

Registrováno 10 cvičenek, cvičení vedla Martina Piontková. Cvičení probíhalo vždy ve 

středu v 19 hod. v kulturním domě. Cvičení byla v r. 2021 částečně omezená (Covid 

– 19). 

 

Fotbal žáci 

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

Oddíl hrál okresní soutěž žáků 1+7 sk. A.   

Žáci hráli omezeně soutěž na jaře. Na podzim se nepodařilo zajistit dostatečný počet 

hráčů a žáci soutěž nehráli. Někteří přešli do jiných žákovských oddílů, někteří 

trénovali s muži. 

Fotbal muži 

Registrováno 64 hráčů, členů podpůrného týmu a příznivců, oddíl vedl Zdeněk 

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

skupina B. 

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

tréninku. 

Sezonu skončili k 31.12.2021 na 5 místě – skóre 27:31.  

Jóga 

Registrováno 22 cvičenek a cvičenců, cvičení vedla Hana Bližňáková. 

Cvičení probíhalo vždy v pondělí v 19:00 v kulturním domě. 

Cvičení byla na jaře v r. 2021 omezená (Covid 19) 
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Kuželky 

Registrováno 14 hráčů a členů podpůrného týmu, oddíl vedl a trénoval Martin Třečák.  

Kuželkářský ročník 2021-2022 již nehrál v Krajském přeboru, neboť většině hráčů 

nevyhovovaly hrací dny soboty. 5,5 hodiny trvající utkání + dlouhé cesty = celá 

sobota padla na soutěž - a to po dobu asi půl roku. Aby zachovali kolektiv a 

kuželkářský sport v Dobroslavicích, rozhodli se pro účast v nižší soutěži „Okresní 

přebor“, kde je celkem 9 družstev a hrací dny jsou během pracovních dnů. Tady 

v podzimní části vyhráli všechna utkání a tabulku vedli s 16 body a náskokem 4 bodů 

před druhým Bohumínem D.  

Sport pro všechny 

Registrováno 12 členů. Zde byli členové výboru TJ a stálí účastníci Pochodu kolem 

Dobroslavic a jiných akcí. 

Pochod kolem Dobroslavic 22. ročník (2021) 

22. září uspořádala TJ Sokol Dobroslavice tradiční pochod kolem Dobroslavic. 

Pochodu se zúčastnilo 24 turistů. Na horním konci Jilešovic se přidal umělecký kovář, 

pan Zbyněk Pechál. Dovedl účastníky k nově opraveným božím mukám, které sám 

opravoval, vykoval nádherný nový kříž s hlubokou symbolikou a propojil jej s 

původním podstavcem. Poutavě popsal celou opravu a zasvětil všechny do tajů 

kovářského řemesla. Zaujal přehledem svých děl, které jsou po celé Evropě, včetně 

Vatikánu. Pak přiblížil historii na čas zapomenutých božích muk. Jejich vznik se datuje 

až do roku 1900 a je spojen s příběhem napoleonských vojáků, jejichž kosterní 

pozůstatky zde byly nalezeny. 

Jako jilešovický rodák a patriot nás seznámil se vznikem a historií Jilešovic, včetně 

průběhu bojů za 2. světové války. Vyzdvihl spřízněnost Dobroslavic a Jilešovic. Naše 

obce patřily dlouhou dobu pod stejnou farnost, jilešovičtí občané chodili přes 

Dobroslavice do kostela v Plesné a dobroslavičtí občané chodili zase přes Jilešovice 

na vlak. Navštěvovali společně zábavy a plesy a časté byly i sňatky mezi jilešovskými 

a dobroslavskými. 

Po besedě se turisté vydali nejkratší cestou ke kuželně a cestou se těšili na oheň a 

voňavé buřty.  

Stolní tenis  

Dospělí se scházeli v zimních měsících jednou za týden.  Oddíl vedl Vítězslav Sedlák. 

Tenis  

Registrováno 26 hráčů. Oddíl vedl Jiří Kolek.  
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Oddíl uspořádal dva turnaje a svépomocí prováděl údržbu kurtu, klubovny, skladu 

antuky a oplocení. Poděkování za údržbu patří všem, kteří se na úpravě kurtu 

v průběhu celé sezóny podíleli, zejména tzv. staré gardě. 

Hraní bylo v r. 2021 částečně omezeno (Covid 19). 

 6.2 Sportovní komise 

Občané Dobroslavic mohli změřit své síly se sportovci okolních obcí ve vesnických 

sportovních hrách. Jednalo se o celoroční soutěž v různých disciplínách individuálních 

i kolektivních sportů. 

V roce 2021 nebyla organizována soutěž ve všech disciplínách, ale jednalo se o 

zkrácenou formu, kdy se dohrávaly soutěže v disciplínách, které v roce 2020 nebylo 

možno, s ohledem na celkovou epidemickou situaci, zorganizovat. Soutěžilo se v šesti 

disciplínách a Dobroslavice se v souhrnném hodnocení včetně rozehraných soutěží 

z roku 2020 umístily na 11. místě z celkového počtu dvanácti obcí. Podařilo se tak 

porazit pouze Jistebník, ale vzhledem k tomu, že ostatní zapojené obce jako Polanka 

nad Odrou, Vřesina, Klimkovice, Plesná jsou základnou sportovců vzhledem k počtu 

obyvatel neměřitelnými soupeři, dá se považovat i umístění na 11. příčce za úspěch. 

Ve volejbale se bohužel nepodařilo stejně jako v badmintonu a sálové kopané 

postavit tým. Stolní tenisté (Vítězslav Sedlák, Karel Hájek) plným nasazením 

vybojovali krásné deváté místo. Na sedmém místě se umístil tým soutěžících (Martin 

Třečák, Michal Jenčo, Jan Tvarůžka, Tomáš Boček) v disciplíně střelba ze 

vzduchovky. První místo patřilo právem dobroslavickým kuželkářům (Karel Ridl, 

Martin Třečák, Lukáš Pavlíček, Ivo Pavlík). 

Velkým potěšením organizátorům byla možnost zapojit se do soutěže obcí, kdy 

obsadit disciplínu hráči nebylo vždy lehké. Pokud se ale družstvo postavit povedlo, 

panovala vždy dobrá nálada a příjemná atmosféra. 

V reakci na události roku 2020 a uzavřené sportoviště se sportovní komise rozhodla 

zorganizovat ještě „Velkou sportovní soutěž“, kterou bylo podpořeno i individuální 

sportování dětí i dospělých. Podmínkou pro zařazení do soutěže občanům s trvalým 

pobytem v obci Dobroslavice byla fotografie pořízená během jakéhokoliv druhu 

sportu, a to v katastru obce Dobroslavice. Zapojilo se asi 20 soutěžících (převážně 

děti). Z příspěvku obce Dobroslavice byly pořízeny krásné ceny, které si pak 8.7.2021 

mohli výherci převzít z rukou starostky v zasedací místnosti obecního úřadu.      

 

7  Počasí    

Rok 2021 byl na území ČR teplotně normální, průměrná roční teplota vzduchu 8,0 °C 
byla o 0,1 °C vyšší než normál 1981–2010. Jde o první teplotně normální rok od roku 
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2013, kdy průměrná roční teplota pro ČR byla 7,9 °C. V posledních 10 letech (od 
roku 2011) se tak jedná o druhý nejchladnější rok dle průměrné roční teploty 
vzduchu. Předešlé tři roky byly teplejší o více než 1,0 °C s průměrnou teplotou 9,1 °C 
(2020), 9,5 °C (2019) a 9,6 °C (2018). 

V roce 2021 byly chladné především jarní měsíce duben a květen, které byly 
s odchylkou od normálu 1981-2010 -2,5 °C a -2,4 °C hodnoceny jako teplotně silně 
podnormální. Následoval teplotně silně nadnormální červen (odchylka +3,0 °C), který 
se zařadil jako třetí nejteplejší červen od roku 1961. Srpen byl hodnocen jako 
teplotně podnormální (odchylka -1,3 °C) a září teplotně nadnormální (odchylka +1,3 
°C). 

Srážkově byl rok 2021 na území ČR normální. Předběžný průměrný roční úhrn srážek 
678 mm představuje 99 % normálu 1981–2010. Srážkově nadnormální byly měsíce 
květen (143 % normálu) a srpen (133 % normálu). Dva měsíce roku 2021 byly 
hodnoceny jako podnormální, a to březen (58 % normálu) a říjen (44 % normálu). 
Září bylo dokonce silně podnormální (40 % normálu), šlo tak o čtvrté nejsušší září od 
roku 1961. 

 

 

8  Přílohy 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021 

–
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LOUČENÍ PÁŤÁKŮ 2021 
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DRAKIÁDA 2021 
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POSEZENÍ U VÍNA A CIMBÁLU 2021 
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 2021 
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FOTOGRAFIE ZE SOUTĚŽE „VELKÁ SPORTOVNÍ SOUTĚŽ“ 

 

 

VSH – STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 
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VSH – KUŽELKY 
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VSH - PINGPONG 

 

 


