MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
12/2019

▪ VÁNOCE, NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Za všechny pracovníky Obecního úřadu Dolní Domaslavice bych chtěl všem
poblahopřát mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.

Komise pro kulturu a sociální potřeby Rady obce Dolní Domaslavice Vás
srdečně zve na již tradiční „NOVOROČNÍ PŘÍPITEK“, který se bude konat
1. 1. 2020 přesně o půlnoci před budovou obecního úřadu.
D. Dudek
starosta
▪ USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
11. 12. 2019
ZO schválilo:
❖ program, včetně doplnění programu
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2003, č. 1/2010, č. 7/2010, č. 01/2011, č. 1/2013 a
č. 3/2018
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

❖ obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
❖ střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Domaslavice na rok
2020 – 2022
❖ rozpočet obce Dolní Domaslavice na rok 2020 s příjmy ve výši
32.800.000 Kč a výdaji ve výši 32.800.000 Kč ve znění dle
zveřejněného návrhu rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí
❖ strategický plán rozvoje obce Dolní Domaslavice na rok 2020 – 2024
❖ žádosti o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dolní Domaslavice na rok
2020 (celkem 13 žádostí)
❖ dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00761/2019/RRC o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
❖ smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Havířovsko
❖ záměr „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejnerů“ v rámci
Operačního programu Životního prostředí v rámci výzvy č. 122,
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů
❖ směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu s účinností od 1. 1. 2020,
ve znění, které je přílohou tohoto zápisu a ve kterém jsou specifikovány
zdroje sociálního fondu a stanoveny pravidla pro čerpání
ZO neschválilo:
❖ žádost o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dolní Domaslavice na rok
2020 (celkem 1 žádost)
ZO revokovalo:
❖ usnesení zastupitelstva obce Dolní Domaslavice č. 5/2.ZO/2019 ze dne
19. 12. 2018

ZO stanovilo:
❖ v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění
rozpočtových opatření
ZO vzalo na vědomí:
❖ oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020, oznámení o
změně ceny vody předané d 1. 1. 2020
ZO zřídilo:
❖ trvalý účelový sociální fond obce
ZO zrušilo:
❖ ke dni 31. 12. 2019 směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
schválenou zastupitelstvem obce Dolní Domaslavice na 14. zasedání
konaném dne 25. 7. 2016, usnesením č. 11/14.ZO/2016
L. Michlová
zapisovatelka
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI

p. JAN SZCZEPANIEC
p. KAREL ADAMEK
p. ZDENĚK GOLENIOWSKI
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ TERMÍNY VYMETÁNÍ KOMÍNŮ V ROCE 2020

V obci Dolní Domaslavice budou kominíci vymetat komíny v těchto dnech:
- 13. a 14. 2. 2020
- 22. a 23. 4. 2020
- 9. a 10. 11. 2020
Tyto termíny si můžete zapsat do kalendáře na rok 2020.
Tel.: 721 168 804, email: WelszarE@seznam.cz
R. Welszar

▪ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020

Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

47,27 Kč (vč. 15 % DPH)
41,99 Kč (vč. 15 % DPH)

Ceny vodného a stočného byly schváleny v souladu s platnou
legislativou a na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVaK.
Ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. 1. 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
L. Michlová
▪ ODPADY A MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2020

ODPADY
❖ Poplatek za fyzickou osobu přihlášenou v obci
❖ Poplatek pro fyzickou osobu, která vlastní
nemovitost určenou k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba

550 Kč

650 Kč

Od ledna 2020 si musí občané, kteří ukládají odpad do 110 l popelnic
vyzvednout známku na svoz v roce 2020. TATO ZNÁMKA SE BUDE
BĚHEM LEDNA VYDÁVAT NA POŠTĚ PARTNER, a to v době úředních
hodin pošty.
Během ledna se budou svážet i popelnice označené známkou roku 2019.
Termíny plateb:
- Poplatek ze psů
- Poplatek za odpad

splatný k 31. 8. 2020
splatný k 31. 8. 2020

Dle OZV jsou od poplatku za odpad osvobozeni:
a) poplatník s dlouhodobým pobytem mimo obec (delší než 6 měsíců);
b) třetí a každé další nezaopatřené dítě se stejným místem pobytu v rodině;
c) poplatník, který v daném kalendářním roce dosáhne věku 80 let a starší;
d) poplatník, který je přihlášený k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního
úřadu v Dolních Domaslavicích č.p. 4.
MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ
❖
❖
❖
❖

Za jednoho psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

300 Kč
900 Kč
200 Kč
300 Kč

Dle OZV:
a) poplatek ze psů platí držitel psa;
b) poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců;
c) povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
Sdělujeme, že poplatky je možné platit také na pokladně Obecního úřadu
Dolní Domaslavice, a to až od 1. února 2020.
Poplatky lze zaplatit také prostřednictvím převodu peněz na účet:
Číslo účtu obce: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol ODPADY: 1340 + č.p.
Variabilní symbol PES: 1341 + č.p.

▪ ORDINACE MUDr. PITŘÍKA

Z důvodu nemoci lékaře bude do 31. 12. 2019 provoz ordinace MUDr.
Bohuslava Pitříka omezen. Zdravotní sestra bude přítomna v ordinačních
hodinách do 20. 12. 2019.
Ordinace MUDr. Pitříka
▪ OBECNÍ KNIHOVNA V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH

Od 1. 1. 2020 dochází k úpravě provozní době Obecní knihovny
v Dolních Domaslavicích.
Nově ji můžete navštěvovat každé pondělí a středu od 15:00
do 17:00.
Odkaz: https://knihovnaddomaslavice.webnode.cz/
▪ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 7. 12. 2019 se v obřadní síni naší obce konalo ve dvou půlhodinových
blocích vítání občánků. Z důvodu kalamitního počasí se z původně devatenácti
narozených dětí do pamětní knihy zapsalo bohužel pouze dvanáct rodičů.

K slavnostní atmosféře přispělo pěkné vystoupení děvčat (J. Pnioková,
E. Suchánková a E. Kokotková), kterým děkujeme.

I. Adamcová
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

SRDEČNĚ ZVEME
VÁNOČNÍ KONCERT
16. 12. v 16 hodin vystoupí již tradičně s vánočním programem žáci ZŠ Dolní
Domaslavice v kostele sv. Jakuba v Horních Domaslavicích (viz příloha).
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 8. – 9. ROČNÍKU
Ve školním kole DO zvítězila Veronika Horklová (9.) a vybojovala si účast
v okresním kole. O jediný bod zpět zůstal Jan Koloničný (9.), 3. příčku si zajistil
Pavel Guziur (9.).
OLYMPIÁDA Z ČJ 8. – 9. ROČNÍK
Také v češtině deváťáci na bednu osmáky nepustili. Postup do okresního kola si
zajistila Magdaléna Klaczaková, 2. skončila Lucie Pnioková, o 3. místo se
podělily Aneta Imramovská a Veronika Horklová.

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ
Tradiční soutěže v Zoo Ostrava pro 2. stupeň ZŠ se zúčastnilo 20 našich žáků 6.
– 9. ročníku. Na téma Dravci, sovy a sokoli se připravovali s Mgr. Danielou
Jurošovou.
ZLATÁ CIHLA
V okresní matematické soutěži tříčlenných týmů na Gymnáziu ve F-M se
nejvíce dařilo deváťákům. Obsadili 10. místo.
EXKURZE
Žáci 1. – 5. ročníku navštívili Planetárium v Ostravě s pořadem Lucie:
Tajemství padajících hvězd. Navštívili tak Měsíc, oblast malých planetek mezi
Marsem a Jupiterem a přistáli na jedné z komet. Žáci 6. B, resp. 7. r. měli
program v Knihovně ve Frýdku-Místku.
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Projekt o bezpráví v totalitním režimu připravila pro 9. ročník PhDr. Renata
Kubická. Jako host vystoupil Mgr. Pavel Přibyl.
FESTIVAL IQ PLAY
Po dva dny měli žáci ZŠ, děti MŠ i veřejnost možnost vyzkoušet si logické hry
a stavebnice, trápit se s hlavolamy, procvičit se v jemné motorice v tělocvičně
školy. Děkujeme Mgr. Marii Ryškové za zorganizování akce, která drtivou
většinu zaujala, resp. namotivovala k vánočním dárkům.
Mgr. P. Fikoczek

VÁNOČNÍ STROM
V pátek 29. 11. 2019 jsme společně,
slavnostně, již podruhé rozsvítili VÁNOČNÍ
STROM. Na akci, kterou společnými silami
připravili zástupci ZŠ a MŠ Dolní
Domaslavice, Spolku rodičů, SDH a obce
Dolní Domaslavice, se v dobré náladě i přes
nepřízeň počasí sešlo množství příznivců. A
my z toho máme velkou radost. Počasí se
nakonec umoudřilo, a tak děti MŠ, prvního
stupně a školní sbor mohly zahájit advent
krásnými vánočními písněmi. Na jarmarku jste
si mohli zakoupit spoustu krásných výrobků,
které vyráběly děti naší školy. Doufáme, že
jste si večer užili se všemi svými blízkými a
děkujeme za podporu.
STROM NÁM SVÍTÍ!
Vánoce jsou za
dveřmi, a tak všem přejeme krásně prožité
svátky v kruhu všech těch, které máte rádi.

Mgr. R. Turková

Jménem všech zaměstnanců bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v tomto roce
pomáhali a projevovali přízeň.
Za všechny zaměstnance školy přeji příjemné prožití adventního času, krásné
Vánoce a neméně úspěšný nový rok, Mgr. Petr Fikoczek.
Odkaz: http://www.zsddomaslavice.cz/
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
16. 11. sehráli muži své zápasy v Olomouci. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
jsme udolali 5:3 (R. Kovařík, P. Fojtík, P. Michna, V. Peterek a V. Kasper)
v zápase, ve kterém jsme nebyli lepší. Naštěstí jsme hráli dobře v defenzívě, co
prošlo, to pochytal P. Szczypka. V druhém zápase jsme naopak kráčeli bez
problémů za vítězstvím, za stavu 7:4 však přišla potyčka, za kterou jsme platili
dvěma pětiminutovými tresty a červenou kartou (V. Peterek) a byli na konci
rádi, že jsme udrželi aspoň remízu 7:7 (V. Peterek 2, A. Langer 2, D. Bojda, P.
Michna a F. Górny).
7. 12. jsme plnili pořadatelské povinnosti ve Sportovním centru Smilovice. Kdo
přišel, nelitoval. Vedoucímu týmu ligy 1. FBK Rožnov p/R B jsme uštědřili
první porážku. Výsledek 10:1 (!) napovídá o gólmanovi, obraně i útoku (P.
Michna 2, R. Kovařík 2, A. Langer 2, F. Górny, D. Bojda, M. Návrat a P. Fojtík).
Zápas proti béčku FBS Olomouc vyšel především Adamovi. Výsledek 8:3 (A.
Langer 5, F. Górny, V. Peterek a P. Fojtík) a další 3 body nám pojistily druhé
místo v tabulce ☺! Za pořadatelskou práci děkujeme především M. Bartkovi a
L. Svádovi.
Muži B Moravskoslezská soutěž
Béčko mělo 17. 11. na Čeladné snový úvod proti SKP N. Jičín- FBK Frenštát.
V páté minutě vedlo 5:0, na konci však svítil stav 5:8 (M. Adamek, V. Wojnar,
O. Němčík, A. Onderka a L. Zaslavskij). Týmu FBK RAFANI OSTRAVA pak
podlehli 1:8 (V. Wojnar).
7. 12. pořádalo béčko ve Smilovicích jako předskokani áčka. B tým je však
v pořádné mizérii, FBC Honey Badgers Frýdek-Místek podlehlo 2:11 (D.
Gavenda, V. Peterek), následně FBC TJ Sokol Frenštát p/R B 1:14 (D.

Gavenda). Potěšující jsou návraty bývalých hráčů. Po Honzovi Němčíkovi
oblékl dres i Ondra Oborný. Za pořadatelskou práci děkujeme L. Svádovi a
žákům T. Uhrovi a M. Vichrovi.
Starší žáci Moravskoslezský přebor
Svěřenci Lukáše Svády 23. 11. podlehli na Čeladné vedoucímu týmu FbC
KOVO KM Frýdek-Místek nešťastně 5:6 (D. Křižák 3, F. Grác 2), když
vítěznou branku F-M vstřelil M. Vicher, který je zde na hostování (to se nedělá).
Poté podlehli FBK Eagles Orlová 4:6 (F. Grác 2, D. Křižák a M. Hamrozi).
Až 27. 11. si v dohrávce ve SC Smilovice spravili po třech těsných prohrách
náladu. V pěkném zápase přestříleli FbK Horní Suchá 8:5 (D. Křižák 3, F. Grác
2, V. Jakubek 2, T. Uher).
Žáci drží 8. místo, další zápasy odehrají 15. 12. v Rožnově. Soupeři budou TJ
Slovan Havířov (11.10) a 1.SC Bohumín ´98 (13.30). Žákovská soutěž se týká
ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek
▪ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – DÁRCOVSTVÍ KRVE

V České republice v posledních letech nestačí počet
nových dárců krve vyrovnat jejich úbytek daných věkem
či nemocemi. V roce 2018 tak ubylo až 15.000 dárců.
Proto, aby bylo dostatek krevních dárců, je třeba získat
každoročně až 33.000 nových dárců.
Jedním z dárců krve z Dolních Domaslavic je p. Vladislav Gagola, který je
držitelem Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Obecní
úřad Dolní Domaslavice ocení pana Gagola v měsíci lednu 2020.
Odkaz: https://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.aspx
L. Michlová

▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Charita Česká republika i v příštím roce pořádá dobročinnou akci zvanou
Tříkrálová sbírka, kterou ve Vaší farnosti realizuje Charita Český Těšín. Sbírka
se uskuteční prvních čtrnáct dní v novém roce a je největší dobrovolnickou
akcí u nás. Její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným a nemocným
osobám, matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak znevýhodněným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. Podle
standardních pravidel se 65 % výnosu sbírky vrací zpět charitám, které finanční
prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní
charity ostravsko-opavské, projektů Charity Česká republika a na humanitární
pomoc do zahraničí.
Vybrané peněžní prostředky jsou vždy použity na konkrétní, předem dané účely,
které pomáhají rozvoji charitních středisek a zlepšování poskytovaných služeb,
podporují aktivity klientů a jsou vždy pečlivě zvoleny podle aktuálních potřeb.
V lednu 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové
sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek.
Hlavním smyslem Tříkrálové sbírky je především předat přání
pokoje v začínajícím roce a umožnit lidem, aby se mohli
podílet na rozvoji charitního díla a pomoci potřebným v místech, kde žijí.
Skupinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Krista, obdarovává je
drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Do úředně zapečetěné kasičky,
opatřené charitním červenobílým logem, vybírají koledníci dobrovolný finanční
příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá osoba vybavená
průkazem koledníka a občanským průkazem.
Všem dárcům, koledníků a těm, kdo se podílí na realizaci Tříkrálové sbírky, a
společně tak vytvářejí krásnou tradici, děkujeme za pomoc a podporu, bez níž
bychom nemohli naplňovat své poslání, kterým je pomoc bližním v jakékoli
nouzi.
Odkaz: https://www.trikralovasbirka.cz/

▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY

JUDR. Marcela Žoričová projedná a vyřídí právní záležitosti s občany
i podnikately, a to formou poradenství, sepisováním listin, žalob, smluv
(kupních, darovacích, převodů nemovitostí), výminků a služebnosti (věcných
břemen), oblasti rodinného práva apod..
Kontakt: každou středu mezi 14:00 – 15:00 v zasedací místnosti budovy O
Lučina nebo v advokátní kanceláři Havířov – Město (Na Fojství 1441/8).
Vhodné se předem objednat přes tel.: 596 810 741, 603 447 219 nebo přes
email: zoric@atlas.cz.
M. Žoričová
▪ I TAKOVÍ JSOU MEZI NÁMI!

Od pracovního kolektivu jsem dostala jako dárek kameninového šneka
s krásnou ulitou. Byla jsem z tohoto dekorativního prvku naší zahrady doslova
nadšená! Zprvu jsem tento dárek noc co noc schovávala doma. Po určité době
jsem se však rozhodla tohoto šneka na svém denním zahradním místě ponechat
také i v noci. Naše zahrada sice není oplocená, ale žijeme přece téměř na samotě!
Moc lidí tudy skutečně nechodí… Proto mne velmi nemile překvapilo, když
mne jednoho rána tento dárek (šnek) už prostě nevítal.
Jsem naštvaná, bezradná a hlavně je mi to moc líto, a to už jen kvůli dotyčnému
kolektivu. Co jim řeknu? Nejen jako dlouholetá prodavačka v obchodě
s potravinami nemohu pochopit, že někdo, pod rouškou tmy, vezme z cizí
zahrady něco, co mu rozhodně nepatří.
Blíží se vánoční svátky, které bývají nazývány svátky klidu, míru a pohody. Je
to čas, který přímo vybízí k celoroční reflexi prožitého života. Nezbývá mi než
věřit, že právě připomenuté období, které nás čeká, přispěje ke vrácení mého
šneka na původní místo určení. Proto tímto apeluji na dotyčného nenechavce, ať
odstraní vzniklou ránu v mém nitru a vrátí tento dárek mého pracovního
kolektivu (kameninový šnek s krásnou ulitou) zpět do naší zahrady. A může tak
učinit i anonymně pod rouškou tmy. ☺
K. Žuková
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