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▪ POZVÁNKA NA 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme Vás na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Domaslavice, a to ve středu 17. 6. 2020
od 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy
Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
D. Dudek
starosta obce
▪ V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH NENÍ SBĚRNÝ DVŮR

V poslední době se rozšířila informace, že obec provozuje sběrný dvůr
v prostorech za místním hasičským domem. Není tomu tak. Tyto kontejnery
slouží pro odpad, který je vyprodukován obci a svážen pracovníky obce. Jedná
se o odpad, který je umístěn okolo kontejnerů, případně na jiných místech.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Domaslavice je upraven v obecně závazné vyhlášce (dále jen „OZV).
Tato OZV bude v měsíci červnu nahrazena novou. Jak tedy probíhá a bude
probíhat odstraňování v obci? Směsný komunální odpad se shromažďuje do
1100 l kontejnerů a 110 l popelnic. Počet kontejnerů jsme navýšili na 51. Tyto
kontejnery jsou sváženy 1x týdně.
Velkoobjemové kontejnery, které byly umístěny u přehrady, byly zrušeny. Sběr
a svoz nebezpečného komunálního odpadu je zajišťován 2x ročně (duben, říjen),
a to na předem určených stanovištích. Objemový odpad je rovněž zajišťován 2x
ročně spolu s odpadem nebezpečným. Jedná se o odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Upozorňujeme, že
stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či
odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Co to vlastně znamená? Tento
odpad patří do sběrného dvora, na skládku nebo do společností, které tento
odpad recyklují a následně ho mohou znovu použít. Naše obec stavební
a demoliční odpad neshromažďuje.
Vedení obce letos již 2x zajistilo sběr objemového odpadu a 1x nebezpečného
odpadu. Dle mého názoru toho občané v maximální míře využili.

A co sběrný dvůr? Zastupitelstvo obce jednohlasně podpořilo výstavbu
sběrného dvora. V obci se nacházely 3 pozemky, které výstavbu sběrného dvora
povolují. Jeden pozemek pro tyto účely zakoupila. Úmyslem bylo postavit malý,
krásný sběrný dvůr společně s objektem pro správce a dvěma garážemi.
Maximální otevírací doba by byla 2 hodiny týdně a 2 hodiny přes víkend. Tento
sběrný dvůr by měl svým stylem zapadat do okolí. Měl by být krásně oplocen
a osázen dřevinami. Ihned po zakoupení pozemku se ale zvedla vlna odporu
a byl jsem přesvědčován o nepotřebnosti výstavby sběrného dvora. V současné
době byla předána studie sběrného dvora projektantům k zajištění stavebního
povolení a věřím, že úmysl a poptávka po výstavbě sběrného dvora nebude
blokována.
Objekt pro správce
se dvěma garážemi

Zastřešený prostor
pro kontejnery

Objekt pro správce
se dvěma garážemi

D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU

p. Ján BARTOŠ
p. Ladislav TVRDÝ
p. Jindřich GUZIUR
p. Anna VACHTARČÍKOVÁ
p. Ivan NĚMEC
p. Helena BARTKOVÁ
p. Vanda KOCYANOVÁ
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Pozn.: Přání k životnímu jubileu jsou zasílána občanům Dolních Domaslavic
od 75 let výše. Bez ohledu na to, zda se jedná o „kulaté“ nebo „půl kulaté“
jubileum.
L. Michlová
evidence obyvatel
▪ LETNÍ PRÁZDNINY

Za obec Dolní Domaslavice přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny, plné
sluníčka a pohody, nezapomenutelná dobrodružství, báječné nápady, úžasné
výlety.

▪ DOVOLENÁ ORDINACE MUDr. B. PITŘÍKA

Ve dnech 15. 6. – 19. 6. 2020 bude mít ordinace MUDr.
B. Pitříka dovolenou. V těchto dnech jej zastupuje ve
svých ordinačních hodinách MUDr. J. Olšarová.

Od 18. 5. 2020 dochází ke změně ordinačních hodin u MUDr. J. Olšarové
(na adrese Kapplův dvůr, Třanovice 1c):
PO
ÚT
ST
ČT

8:00 – 10:30 12:00 – 15:00
8:00 – 10:00 12:30 – 15:00
8:00 – 10:00 12:30 – 15:30
8:00 – 10:30 12:30 – 14:30
PÁ
8:00 – 12:00

Ordinace MUDr. J. Olšarové v obci Těrlicko část Hradiště je DOČASNĚ
UZAVŘENA.
Ordinace Mudr. B. Pitříka
▪ UKLIĎME ČESKO!

Poslední květnový víkend se
nám
podařilo
uskutečnit
odloženou akci s názvem
„Ukliďme Česko“. Sešli jsme
se v hojném počtu (38 osob) a
vyčistili nejen zátopové pásmo
naší přehrady, ale i příkopy u
hlavních cest. Byli jsme mile
překvapeni, že se v letošním
roce nasbíralo podstatně méně
odpadků
než
v letech
minulých. Zřejmě tomu napomohla mimořádná opatření, která byla vydána
v souvislosti s pandemií COVID-19 a lidé tak méně častěji vyráželi do přírody.

Bohužel u nebezpečného/velkoobjemového odpadu, který se v tento den svážel,
tak tomu nebylo. Čtyři plné kontejnery vypovídaly o tom, že se během
coronavirové krize obyvatelé naší obce opravdu nenudili. Tímto bychom chtěli
upozornit na to, že je možné si na vyklizení dílny, rodinného domu apod.
objednat kontejner individuálně. Myslím, že sběrný dvůr, který se snad brzy
začne v naší
obci stavět,
naši občané
využijí.

I. Adamcová
komise pro sociální a kulturní potřeby
▪ PRODUKCE ODPADŮ NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU
A TĚRLICKÉ PŘEHRADY (výčet obcí)

ŽERMANICKÉ

Hlavním cílem Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady je rozvoj
turistiky, cestovního ruchu v této oblasti, což následně znamená i ekonomický
rozvoj regionu. Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady tvoří tyto obce:
- Albrechtice, Bruzovice, Dolní Domaslavice, statutární město Havířov,
Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Lučina, Pazderna, Soběšovice,
Těrlicko, Žermanice.
Zdroj: https://www.zermanice-terlicko.cz/

L. Michlová
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Osobní přítomnost žáků 15 žáků 9. ročníku, kteří se připravovali na jednotné
přijímací zkoušky (8. 6.), byla ukončena 4. června (týdně to byly 4 hodiny ČJ
a 4 hodiny M).
Od 25. 5. využívá možnosti vzdělávacích aktivit pouze 29 žáků 1. až 5. ročníku.
Ve 4. ročníku vyučuje třídní učitelka, protože zájem o docházku projevila
prostřednictvím zákonných zástupců nadpoloviční většina žáků. Zbývajícím
žákům pomáhají s prací ve škole vychovatelky a asistentky, aby ostatní
vyučující mohli pokračovat v již zažité formě distanční výuky.
Od 8. 6. nabízíme v souladu s nahodilými nápady z dílny MŠMT možnost
realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 6. až
8. ročníku základní školy. I v tomto ohledu nabízíme nadstandardní alternativu
4 vyučovacích hodin (M, ČJ, AJ, F) formou tzv. konzultací, kde se dají očekávat
problémy s pochopením učiva při vzdálené výuce. Stále platí, že nesmíme
překročit hranici 15 žáků ve skupině. Přes početnější počty žáků ve třídě se tak
nestalo, tudíž 8. ročník (14 žáků) bude docházet v úterý, 7. ročník (11 žáků) ve
středy a 6. ročník (10 žáků) ve čtvrtky.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý
žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák
je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či
přípravy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stejně jako žákům 1. stupně ZŠ byla i dětem MŠ umožněna docházka do
předškolního zařízení. Ze 40 dětí tuto možnost zatím využili zákonní zástupci
12 dětí.
MŠ nemá paradoxně žádné limitující opatření jako ZŠ vzhledem k počtu dětí na
oddělení, takže rodiče mohou kdykoliv obnovit docházku svých dětí.
MŠ zůstane otevřena i v červenci, na srpen jsou naplánovány prázdninové
úklidy. Stále platí, že při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce
žáka prohlášení, písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
ZÁPIS DO MŠ
V období pro zápis do MŠ (2. – 16. 5.) jsme zaregistrovali 49 žádostí, po
uplynutí lhůty se objevila ještě 50. žádost. Do příštího školního roku 2020/21
lze zapsat podle současné situace (stále ještě nejsou uzavřeny všechny žádosti o
odklady k základnímu vzdělávání pro chybějící podklady, kdy nebyla v provozu
poradenská zařízení) 17 dětí. Nejpočetnější skupinou byly dvouleté děti (!).
Těchto žádostí se sešlo 21! Už tak nízká kapacita naší MŠ (40 dětí) by se však
přijetím dvouletého dítěte snížila o další 2 děti. Rodičům tak nezbývá než
absolvovat více zápisů po všech okolních mateřských školách.
V současné době jsme v období odvolání proti rozhodnutí, což nás
z pochopitelných důvodů samozřejmě mrzí.
Mgr. P Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Regionální liga – muži A – postup do divize!
13. 3. byly všechny florbalové soutěže v souvislosti s koronavirem předčasně
ukončeny. Náš A tým mužů tak ukončil sezónu na skvělém 2. místě. Adam
Langer ovládl s náskokem kanadské bodování, 4. příčku obsadil Filip Górny,
12. byl Vojta Peterek.
Konečná tabulka
1. FBK Rožnov p/R B
2. SK Domaslavice
3. FBC Český Těšín
4. FBC Hlučín
5. FBC TJ Sokol Frenštát p/R
6. Fbc Šternberk
7. FBC Přerov U20 B
8. FBC ORCA Krnov B
9. TJ Stará Ves n/O Vosy
10. TJ Sokol Kostelec na Hané
11. FBS Olomouc B

10
10
8
8
6
5
6
5
4
4
3

3
1
2
1
2
4
3
2
4
0
0

1
3
4
7
6
5
7
7
8
10
11

98: 54
108: 78
87: 64
90: 82
60: 64
81: 92
96: 90
82: 92
73:104
70: 98
73:100

33 b.
31 b.
26 b.
25 b.
20 b.
19 b.
21 b.
17 b
16 b.
12 b.
9 b.

Co to ještě znamená? Protože divize měly už základní část za sebou,
postupujeme a vyplníme jedno ze dvou volných políček místo sestupujících
týmů divize skupiny E (FBK Jeseník a FbC Frýdek-Místek) v celostátní
soutěži! To se, tuším, ještě v historii Domaslavic nepodařilo žádnému
sportovnímu odvětví. Budeme tak spolu s Třincem, který měl našlápnuto do
Národní ligy (zápasy play off však byly přerušeny), nejvýše hrajícími týmy
okresu Frýdek-Místek.
Věříme, že i tato skutečnost bude motivací pro naši mládež. Do soutěžního
ročníku 2020/2021 jsme přihlásili kromě B týmu mužů také 3 mládežnické
týmy. Přípravka (pro děti od 5 let až po ročník narození 2012), starší žáci
(ročníky 2009 – 2006) a dorost (ročníky 2007 – 2004).
PF
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