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▪ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE

Ke konci července 2020 byla uzavřena mezi Obcí Dolní Domaslavice
a společností ELNERMONT s.r.o. smlouva o dílo pro stavbu s názvem
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Domaslavice“. Rekonstrukce
veřejného osvětlení byla již započata a bude dokončena k datu 31. 10. 2020.
Cena rekonstrukce veřejného osvětlení je ve výši 2.086.040 Kč s DPH. Prosíme
občany, aby dbaly zvýšené opatrnosti např. při předjíždění.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ STÁNÍ NA CHODNÍCÍCH

V poslední době často dochází k parkování motorových vozidel na chodníku, ať
už jen v části chodníku nebo dokonce v celé jeho šířce. Toto ztěžuje užívání
chodníku ze strany chodců, osob s kočárkem, popř. osob na invalidním vozíku.
Proto žádáme občany, aby nestály na chodnících. Dochází tak k ohrožení dětí
a chodců.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE

Ve čtvrtek 23. 7. 2020 se uskutečnilo v kulturní místnosti v 1. patře místní
hasičárny krátké setkání a volba členů výboru „Klubu seniorů při obci Dolní
Domaslavice“. Předsedou klubu byla na základě hlasování zvolena p. Anna
Schauerová. Klub seniorů se bude pravidelně setkávat každý první čtvrtek
v měsíci od 16:00 v kulturní místnosti v 1. patře hasičárny a je otevřen pro
všechny zájemce v seniorském věku. Klub seniorů poskytne seniorům kontakt
se společenským prostředím, a to ve formě pravidelných setkávání,
organizování výletů, společenských a kulturních akcí.
L. Michlová

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V SRPNU

p. Eliška KALIŠOVÁ
p. Jan ŠIPKOVSKÝ
p. Jan LITERÁK
p. Marie SEMBEROVÁ
p. Václav BARTEK
p. Milada SKŘÍŽALOVÁ
p. Bohuslav KUCHAŘ

p. Jarmila MILERSKÁ
p. Václav GUZIUR
p. Jan PASTERNY
p. Alena SLÍVOVÁ
p. Břetislav VALOŠEK
p. Milada ADAMKOVÁ
p. Helena ADAMKOVÁ

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
▪ KNIHOVNA

▪ JAK TŘÍDÍME ODPADY?

Informace o tom, jak jsme třídili ve 2. čtvrtletí letošního roku:
Papír
Kovy
Nápojový karton

2,724 t
0,845 t
0,106 t

Sklo
Plast

5,315 t
4,113 t

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů je ve výši 27.641,14 Kč. Odměna
za zajištění zpětného odběru činí 9.674,00 Kč. Celkově obec Dolní Domaslavice
za třídění odpadu ve 2. čtvrtletí letošního roku obdrží 37.315,14 Kč.
▪ MOBILNÍ APLIKACE „V OBRAZE“

Obec Dolní Domaslavice pro Vás připravila novinky z naší obce do Vašeho
telefonu. Stačí si stáhnout aplikaci „V OBRAZE“. Tato aplikace je zdarma. Pro
aktivaci aplikace potřebujete chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android nebo iOS a přístup
k internetu. V aplikaci pak najdete aktuality, záznamy
z úřední
desky,
pozvánky
na
kulturní
a sportovní akce a fotogalerii.
L. Michlová
▪ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Letní prázdniny byly letos opravdu jiné. Jedna ze změn byl náš nový příměstský
tábor, který se konal druhý a třetí týden v červenci. Navštěvovalo ho 19 dětí,
které měly na každý den připravený zábavný program. Zahrnoval klauna,
spoustu sportovních aktivit, malování, hraní s bublinami, vyjížďku na koni
a nejvíce oblíbenou vodní bitvu. V plánu toho bylo mnohem víc, ale kvůli počasí
jsme museli některé aktivity vynechat. Doufáme, že si děti tyhle 2 týdny užily
a přijdou příští rok znovu!
Velké poděkovaní patří všem, kteří se na organizaci tábora jakkoli podíleli.
Zejména manželům Salajkovým, kteří nám poskytli sponzorský dar ve formě
pizzy, jako obědu pro děti na poslední den.
P. Uhrová

▪ DOVOLENÁ ORDINACE MUDr. B. PITŘÍKA

Ve dnech 31. 8. – 18. 9. 2020 bude mít ordinace MUDr.
B. Pitříka dovolenou. V těchto dnech jej v akutních
případech zastupuje ve svých ordinačních hodinách
MUDr. J. Olšarová.
Ordinovat MUDr. B. Pitřík začne od 21. 9. 2020.
Od 7. 7. 2020 dochází ke změně ordinačních hodin u MUDr. J. Olšarové
(na adrese Kapplův dvůr, Třanovice 1c):
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 – 13:00
8:00 – 13:00
12:30 – 16:00
8:00 – 13:00
8:00 – 12:00

Ordinace MUDr. J. Olšarové v obci Těrlicko část Hradiště je DOČASNĚ
UZAVŘENA.
Ordinace MUDr. B. Pitříka
▪ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Ve středu 19. 8. 2020
bude Obecní úřad
Dolní Domaslavice a
Česká pošta z důvodu
plánovaného přerušení
dodávky
elektřiny
UZAVŘENA.

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

V budově školy se stále něco děje, dva týdny hostila škola příměstský tábor pro
dvě skupiny 20 dětí, mateřská škola byla v provozu celý červenec.
V plném proudu je příprava na nový školní rok. Proběhlo vymalování chodeb,
šaten, většiny učeben. Postupně se začíná likvidovat účelné, ale ne zrovna oku
ladící obložení chodeb, aby se nahradilo keramickým nátěrem. Ve školní jídelně
je připravena repase stolů. Správní zaměstnanci mají nyní na starost především
generální úklid. Z hlediska personálního zabezpečení se podařilo zabezpečit
výuku v dalším školním roce přijetím dalších vyučujících v předškolním i
základním vzdělávání.
Koronavirová výuka
Po tomto období nanečisto, kdy neměla distanční výuku oporu v zákoně a učilo
se na dobré slovo, přichází další školní rok, kdy se novelou školského zákona
stane i distanční výuka legitimní a bude tak povinná pro žáky. Naše učitele čeká
školení pro výuku v aplikaci Microsoft Teams, přes kterou by probíhala on-line
výuka v případě potřeby.
MŠMT slíbilo k 17. 8. manuál k rozjezdu nového školního roku.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži - divize
V rámci přípravných turnajů obsadili naši muži dva turnaje. Start na Brno Open
Game 25. – 28. 6. proměnili v krásné 2. místo, když v kategorii Hobby podlehli
až ve finále, do kterého prošli po obratu ze semifinálového dramatu s Black
Horses Kladno (4:3), pražskému týmu Fialové Kobry Globo Gym 2:4. Patrik
Szczypka byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Také na proslulém Hornet´s Cup v Rožnově (24. – 26. 7.) se týmu hrajícímu pod
turnajovým názvem Pink Angels podařilo vyhrát skupinu bez ztráty bodu. Ve
vyřazovacích bojích přešli přes Palkovice Rovers, po zranění tahouna Adama
Langra už jen se štěstím porazili novojičínské Warriors, aby ve čtvrtfinále
podlehli pozdějším vítězům jihomoravskému výběru Bejvávalo.

Premiérový start v divizi nás čeká 12. 9. v Uničově. 19. 9. hostíme Florbal
Vsetín od 17 hodin v SC Smilovice. Ještě stále zbývá prostor pro Vaše
zviditelnění se (reklamu) na mantinelech.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Béčko začíná 12. září na Dopravce v Ostravě. Úvodními soupeři budou FBC
Spatak Bílovec B a FBC Letka C.
Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost zahájí 20. 9. v Bolaticích. Na úvod to nebude jednoduché, 1.FBC
Karviná a Z.F.K. Petrovice patří mezi favority ligy. Stále hledáme další hráče,
soutěž je pro ročníky 2004 – 2005, ale mohou hrát i starší žáci (2006 – 2007).

Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Starší žáci začínají již 13. 9. v Rožnově proti 1. FBK Eagles Orlová a 1. SFK
Havířov B. I v této kategorii hledáme další zájemce. Soutěž mohou hrát ročníky
2009 – 2006.
Přípravka: Moravskoslezská liga
Nejpozději začínají nejmenší přípravky (děti od 5 let až po ročník narození
2012). Los pro úvodní turnaj (4. 10.) na ostravské Dubině byl krutý - FBC ČPP
Ostrava, 1.SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata, 1.SFK Havířov a Z.F.K. Petrovice.
Také pro tuto kategorii pořádáme nábor ☺. Tréninky v SC Smilovice ve středy
od 2. 9. (16.45).
P. Fikoczek
▪ PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2

V celé České republice se mění starý televizní signál na
moderní DVB-T2.
Již 27. 8. 2020 vypnou své stávající vysílání ve starém
standardu DVB-T vysílače Pardubice - Krásné a Jihlava Javořice, jejichž signál přijímá většina domácností
v Pardubickém kraji a na Vysočině. Zároveň se tentýž den

definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač Jeseník - Praděd v
Olomouckém kraji a vysílače Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava Hladnov a Frýdek-Místek - Lysá hora v kraji Moravskoslezském.

▪ DNY RODIN 2020
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