MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
11/2019

▪ USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve čtvrtek
24. 10. 2019
ZO schválilo:
❖ dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 935/DPS/FM/V/2019 mezi Obcí Dolní
Domaslavice a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
❖ dohodu č. 1 o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ a
MŠ Dolní Domaslavice mezi Obcí Dolní Domaslavice a Obcí
Žermanice
❖ OZV č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
❖ dohodu č. 2 o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ a
MŠ Dolní Domaslavice mezi Obcí Dolní Domaslavice a Obcí
Soběšovice
❖ dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Domaslavice a MR Design
CZ s.r.o.
❖ vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
❖ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Domaslavice
(kotlíková dotace)
❖ změnu provozní doby pobočky Pošty Partner v budově Obecního úřadu
Dolní Domaslavice č.p.4
❖ záměr výstavby dětského a workoutového hřiště na pozemku parc.
č. 313/31, k.ú. Volovec
❖ dohodu o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
mezi Obcí Dolní Domaslavice a firmou HnojnikNet (Pavel Jochim,
IČ 68159790, se sídlem Hnojník 272, 739 53 Hnojník)
ZO neschválilo:
❖ nabídku na odkup pozemku parc. č. 463/2, k.ú. Volovec

ZO pověřilo:
❖ starostu k podpisu dohody o úpravě vzájemných práv a povinností
vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 935/DPS/FM/V/2019
mezi Obcí Dolní Domaslavice a Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
❖ starostu k podpisu dohody č. 1 o vytvoření společného školského
obvodu spádové ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice mezi Obcí Dolní
Domaslavice a Obcí Žermanice
❖ starostu k podpisu dohody č. 2 o vytvoření společného školského
obvodu spádové ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice mezi Obcí Dolní
Domaslavice a Obcí Soběšovice
❖ starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní
Domaslavice a MR Design CZ s.r.o.
❖ starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní
Domaslavice (kotlíková dotace)
❖ starostu k podpisu dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi Obcí Dolní Domaslavice a firmou
HnojnikNet
ZO vzalo na vědomí:
❖ zprávu o činnosti Rady obce za období od 22. 7. 2019 do 24. 10. 2019
❖ informaci místostarosty obce o plnění úkolů – nejsou uloženy žádné
úkoly
❖ závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok
2018 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí za rok 2018
❖ zprávu finančního výboru
❖ zprávu kontrolního výboru
L. Michlová
zapisovatelka

▪ PRŮZKUM ZÁJMU – DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY

Obec Dolní Domaslavice usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s
komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost
jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento
(až 30 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích, rozhodli
jsme se i nadále maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ. Rádi bychom každému zájemci poskytli opět ZDARMA
kvalitní domácí kompostér, který by byl zakoupen z dotačních prostředků. V
březnu 2020 bude pravděpodobně vyhlášen dotační titul MŽP. K tomuto však
potřebujeme zjistit Váš zájem o kompostéry.
Žádáme zájemce o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do
15.12.2019 na obecní úřad. Pokud bude dostatečný zájem, obec podá žádost o
dotaci v roce 2020. Žadateli mohou být i občané, kteří v minulosti již
kompostéry obdrželi. Anketní lístek lze rovněž vyzvednout na obecním úřadě.
Anketní lístek je přílohou měsíčníků Obce Dolní Domaslavice č. 11/2019.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ SVOZ BRKO 2019

V pondělí 25. 11. 2019 proběhne poslední svoz pytlů biologicky rozložitelného
odpadu. V dalších týdnech můžete využít kontejner, který bude umístěn za
budovou Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU

p. JAROSLAV BARTEK
p. JAROSLAV PETER
p. ZDEŇKA MIŠÁKOVÁ
p. MARIE CHROBOKOVÁ
p. VĚRA GROZERTOVÁ
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

SRDEČNĚ ZVEME
FESTIVAL IQ PLAY (logické hry, stavebnice …)
- 13. – 14. 11. 2019 je zvána i veřejnost v době od 14 do 17 hodin
do tělocvičny školy (viz příloha)
- https://www.festivaliqplay.eu/
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- 29. 11. 2019 od 16.30 program před školou (viz příloha)
MIKULÁŠSKÝ BLEŚÍ TRH
- 6. 12. 2019 od 9.30 tradiční bleší trh v tělocvičně.
Zveme i veřejnost k nákupu rozmanitých „pokladů“ včetně vánočních
ozdob, dekorací, sladkostí …
VÁNOČNÍ KONCERT
- 16. 12. 2019 v 16 hodin vystoupí žáci ZŠ Dolní Domaslavice v kostele
sv. Jakuba v Horních Domaslavicích
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
V soutěži, která mapuje využití znalostí z matematiky, fyziky, přírodopisu a
zeměpisu, řešilo úlohy 24 žáků 8. a 9. r. naší školy. Zvítězil Jan Koloničný (9.),

o bod zpět zůstala Magdaléna Klaczaková (9.), 3. příčku obsadila Anežka
Štensová (8.).
EXKURZE
Žáci 1. – 5. r. navštívili Hráz a rybí sádky v Žermanicích, 6. A a 7. r.
Bartošovické rybníky, které patří mezi významné ornitologické lokality.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ ŘEDITELE
Po, tuším, deseti letech učitelé stávkovali. Jak to bývá, stávka rozdělila
veřejnost na dvě skupiny. Jedna část stávku podpořila, druhá nechápala. Stávka
nepřišla ve vhodnou chvíli, mediální propaganda není na straně vzdělávání,
takže zmanipulování veřejnosti postavené na finančních požadavcích učitelů
funguje spolehlivě. O peníze jde ovšem až na prvním místě, pomineme-li zdraví,
rodinu. Nejde však jen o pedagogické platy, je třeba si uvědomit, jakou částku
dlouhodobě uvolňuje ČR do vzdělávání. 3,5 % hrubého domácího produktu je
výrazně pod průměrem zemí OECD (kam patříme!), kde je to 5 %. Další otázkou
je, zda tedy chceme patřit mezi vyspělé země. Proč je nám v tom případě jako
vzor předhazován neustále systém finského školství? Když připočteme nárůst
byrokracie, zcela nepřipravenou inkluzi, chybějící systém ve vzdělávání,
chybějících 6 000 učitelů již v tomto školním roce (do příštího se odhaduje
11 000), snižování nároků na vzdělání, vměšování se neziskových organizací,
střídání ministrů školství (životnost ministra se pohybuje nyní na průměru 14
měsíců), nelze se divit nahromaděné frustraci učitelů, kteří podpořili stávku.
Tito učitelé stávkovali nejen za sebe a neodcházení schopných učitelů ze
školství, ale především za všechny děti, žáky, studenty, rodiče, za návrat
vzdělávacího systému, za nelikvidování speciálního školství, za odstranění
přebujelé byrokracie, které bere čas na vzdělávání a mimoškolní aktivity. Jen
poznámka, ve stejný den stávkovali i učitelé v Nizozemsku.
Mgr. P. Fikoczek

STRAŠIDELNÁ ŠKOLA
V pondělí 4. listopadu se ve škole setmělo a ze všech zákoutí začala vylézat
všemožná strašidla. To vše proto, aby si děti užily atmosféru strašidelné školy.
Úkoly jako hledání a poznávání věcí ve slizu, ochutnávky „dobrot“ či luštění
hádanek zvládli ti starší a statečnější sami. Menší děti pak za doprovodu rodičů.
Organizaci akce si vzala na starost školní družina, 1. stupeň ZŠ a žáci 9. třídy.
Odměny pro všechny odvážlivce zajistil Spolek rodičů.

R. Turková
KALUSŮV KALAMÁŘ
I v letošním roce se žáci naší školy 25. 10. 2019 zúčastnili literární soutěže
KALUSŮV KALAMÁŘ. Mladí básníci a básnířky se společně s dalšími
fanoušky poezie už poněkolikáté sjeli předvést své umění na soutěžní setkání do
Základní školy Čeladná. Tématem letošního ročníku NEJKRÁSNĚJŠÍ
SVÁTKY jsme si všichni připomněli blížící se vánoční čas. Našim mladým
autorům se podařilo vytvořit opravdu krásné básničky a porota měla plné ruce
práce vybrat ty opravdu nejzdařilejší. A i přesto, že jsme se vrátili bez medailí,
všechny děti si soutěž, kde vládla velmi pohodová a přátelská atmosféra, moc
užily. Vraceli jsme se se spoustou fajn zážitků.

Mgr. K. Slowiková Gocieková
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 26. 9. 2019 školní družina pořádala drakiádu. Slunce krásně svítilo, vítr
však nebyl moc silný. Naše děti to ovšem neodradilo. Odpoledne jsme si krásně
užili a téměř všem drakům se nakonec podařilo vzlétnout. Všechny děti byly
odměněny sladkostmi a první tři draci, kteří vzlétli nejvýše, ještě obdrželi
diplom.
Dne 17. 10. 2019 naši školní družinu navštívil myslivec p. Slavický se svým
loveckým psem. Počasí nám přálo, bylo slunečno, a tak si děti mohly venku
poslechnout zajímavé povídání o myslivosti. Dozvěděly se spoustu věcí o
divoké zvěři, myslivecké hantýrce a také si mohli vyzkoušet psí dovednost. Jako
poděkování děti přinesly kaštany, které následně předaly pánu myslivci.
P. Uhrová

DNE 6. LISTOPADU 2019 SE NAŠE ŠKOLA PŘIPOJILA KE STÁVCE
STÁVKUJEME
• Za důstojné ohodnocení naší práce, které by zajistilo dostatek
kvalifikovaných učitelů
• Za dlouhodobou ucelenou koncepci školství, nezávislou na aktuální
politické situaci
• Proti způsobu jednání ze strany vlády, které je degradováno na
nedůstojné handrkování
• Proti účelovému zkreslování důvodů stávky v mediích
NESTÁVKUJEME
• Proti své škole
• Proti rodičům, ani si za rukojmí nebereme děti, ale požadujeme takové
podmínky, aby se dětem dostalo toho nejlepšího vzdělání
• Připojujeme se k pedagogické komoře a podporujeme kampaň školy v
černém
MY DŮVĚŘUJEME VAŠIM DĚTEM, DŮVĚŘUJTE VY NÁM!
STÁVKUJÍCÍ PEDAGOGOVÉ ZŠ A MŠ
DOLNÍ DOMASLAVICE
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
Po volném losu cestujeme 16. 11. do Olomouce. Soupeři: v 9.30 TJ Sokol
Kostelec na Hané – HK, ve 14.00 TJ Stará Ves n/O Vosy. 7. 12. pořádáme ve
Sportovní centru Smilovice, ve 14.00 lídr ligy 1. FBK Rožnov p/R B, 18.30 FBS
Olomouc B. Přijďte povzbudit ☺!

Muži B Moravskoslezská soutěž
Také béčko mělo volný los. 17. 11. čekají na Čeladné v 16.10 SKP N. Jičín FBK Frenštát, v 19.40 FBK RAFANI OSTRAVA. 7. 12. pořádáme ve
Sportovní centru Smilovice, v 8.00 FBC Honey Badgers Frýdek-Místek,
v 11.30 FBC TJ Sokol Frenštát p/R B. Přijďte povzbudit ☺!
Starší žáci Moravskoslezský přebor
Starší žáci dokázali 19. 10. ve Smilovicích porazit Slovan Havířov 3:1 (J.
Kobierski, T. Uher a D. Křižák). Zápas s Horní Suchou byl odložen. Děkujeme
především panu R. Uhrovi, S. Molendovi, V. Wojnarovi a L. Svádovi za
pořadatelské povinnosti.
10. 11. ve SH ZŠ Paskov podlehli 2. týmu tabulky, domácím Ještěrům, 3:11 (F.
Grác, V. Jakubek a M. Hamrozi) a v dramatickém zápase FBC Karviná 2:3 (F.
Grác, J. Kobierski).
Žákům patří 8. Příčka. Série náročných zápasů pokračuje 23. 11. ve SH ZŠ
Čeladná 9.00 FbC KOVO KM Frýdek-Místek, 11.20 1.FBK Eagles Orlová. 27.
11. v dohrávce v SC Smilovice v 17.20 FbK Horní Suchá. Žákovská soutěž se
týká ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek

▪ FESTIVAL IQ PLAY

▪ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

▪ VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH DOLNÍ DOMASLAVICE

Zveme všechny své členy na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se
bude konat v sobotu 30. 11. 2019 od 16:00 v hasičském domě.
S. Moravcová
starostka sboru
▪ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ČESKÉ POŠTY

Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice na svém 7. zasedání dne 24. 10. 2019
schválilo usnesením č. 14/7.ZO/2019 změnu provozní doby Pošty Partner
v budově Obecního úřadu Dolní Domaslavice č.p. 4.
ZMĚNY JSOU PLATNÉ OD 1. 1. 2020
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 10:00
7:30 – 10:00
7:30 – 10:00
7:30 – 10:00
7:30 – 11:30

13:30 – 17:00
13:30 – 16:00
13:30 – 17:00
13:30 – 16:00

L. Michlová
▪ SETKÁVÁNÍ (NEJEN) MAMINEK S DĚTMI

V měsíci říjnu se začaly pod záštitou Klubu dětí a mládeže Domaslavice konat
pravidelná setkání maminek s dětmi. Věkové omezení dětí bylo stanoveno
od 0 do 5ti let, ale reálný věkový průměr je 1,5 roku. Jde tedy skutečně o ty
nejmenší dětičky. Úplně první
setkání proběhlo 1. října a
zúčastnilo
se
ho
16 maminek se svými ratolestmi.
Vídáme se společně každé úterý od
8:30 do 11:00 v prostorech
Obecního úřadu v přízemí. Za
poskytnutí prostor bychom rády
tímto poděkovaly panu starostovi.

Cílem tohoto projektu bylo hlavně seznámení maminek z vesnice mezi sebou
navzájem, sdílení názorů, zážitků a zkušeností, dále pak uvedení dětí do
kolektivu vrstevníků i cizích dospělých. K dispozici máme hračky, s kterými si
děti vždy na úvod nadšeně hrají, protože jsou nové, jiné, nežli znají z domu.
Dále probíhá organizovaný program, kdy se děti učí říkanky, zpíváme písničky,
tančíme,
hrajeme
si
a mnoho dalšího! Každé setkání se snažíme také nějak tematicky specifikovat,
aby se děti a maminky těšily vždy na něco nového. Dokud ještě bylo krásné
slunečné počasí, chodili jsme také ven a stavěli v lese domečky pro skřítky,
hledali poklad, anebo foukali bubliny. V zimě se určitě vydáme sáňkovat
a stavět sněhuláky. V neposlední řadě se také snažíme být kreativní, a proto
s dětmi tvoříme z nejrůznějších materiálů. Minule si děti vyrobily hudební
nástroj – chřestidlo. Fantazii se meze nekladou!

Pokud máte malé děti, určitě neváhejte a přidejte se k nám! Srdečně uvítáme
i tatínky, případně prarodiče. Neseďte doma a pojďte si hrát s námi
.
Z. Štípková

▪ SETKÁNÍ SENIORŮ

V sobotu 9. 11. 2019 se uskutečnilo ve školní jídelně Základní školy a Mateřské
školy Dolní Domaslavice „Setkání seniorů“. Zúčastnilo se 60 osob.
Děkujeme komisi pro sociální a kulturní potřeby za skvělou organizaci. Panu
řediteli Mgr. Fikoczkovi děkujeme za poskytnutí školních prostor a rovněž
kuchařkám a vedoucí školní jídelny za přípravu chutného jídla.
Dále děkujeme panu Jaromíru Bojkovi, vlastníkovi a jednateli společnosti
Těšínské jatky s.r.o..
Budeme se těšit v příštím roce!

Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY

JUDR. Marcela Žoričová projedná a vyřídí právní záležitosti s občany
i podnikateli, 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
▪ FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A.V. V TŘANOVICÍCH

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích Vás
opět srdečně zve na ADVENTNÍ ODPOLEDNE, které se bude
konat 1. 12. 2019 v 15:00 v sále restaurace Nová Husarůvka
v Soběšovicích. Již tradičně vystoupí děti z mateřské a základní
školy a pěvecká skupiny z Třanovic. Nakonec při kávě a menším občerstvení si
můžete popovídat se svými sousedy nebo známými v předvánoční době.
Přejeme pokojný Adventní čas. Zve sbor SCEAV Třanovice.
E. Bocek
administrátor sboru

▪ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMASLAVICE

▪ KOMUNITNÍ CENTRUM „DŮM FARNÍ RODINY“ SOBĚŠOVICE

Bezplatné sociální poradenství je poskytováno v nově vybudovaném
komunitním centru vedle kostela v Soběšovicích. Občané se mohou na sociální
pracovnici obrátit v různých obtížných životních situacích. Cílem poradenství
je:
• Pomoc s orientací v sociálním systému.
• Poskytnutí informací a kontaktů na vhodné a dostupné sociální služby
a specializované poradny.
• Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách
pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální podpory, příspěvku na
péči apod.
• Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby,
zejména v souvislosti s užíváním sociálních služeb.
Poradenství bude poskytováno dvakrát měsíčně, vždy první a třetí středu
od 16:00 do 18:00 hodin.
V tento čas je možné poradenství využít osobně nebo kontaktovat sociální
pracovnici telefonicky na čísle +420 731 367 834. Dotazy je možné zasílat
také
na
e-mail:
poradenstvi.sobesovice@seznam.cz.
Na e-mailové dotazy bude rovněž odpovídáno v provozní době poradny.
Služba je anonymní
a bezplatná.
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