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▪ VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PEVNÝCH PŘEKÁŽEK A ÚDRŽBĚ
ZELENĚ U POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Obec Dolní Domaslavice vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti
komunikací, aby odstranili veškeré předměty umístěné na nezpevněných
krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, sloupky, kovové tyče apod.
Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožují tak bezpečnost na pozemních
komunikacích. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění
pozdějších
předpisů,
jsou
krajnice
součástí
místních
komunikací. Rovněž chceme občany upozornit na údržbu zeleně, kterou si
vysázeli před ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací a chodníků.
Přerostlé stromy a keře často zasahují do průjezdního profilu vozovky.
Z hlediska bezpečnosti žádáme občany, aby odstranili větve stromů a keřů
zasahujících ze soukromých pozemků do místních a účelových komunikací
a chodníků, případně zastiňující dopravní značení naší obce a bránicích
bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců.
Obecní
úřad
Dolní
Domaslavice
stanovuje ve smyslu § 1016 zákona
č. 89/2012,
občanského
zákoníku,
v platném
znění
a§
7 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění, termín
odstranění překážek a údržby zeleně,
a to nejpozději do 31.7.2021.
V případě zjištění zdroje ohrožení (např.
přerůstající větve) silniční správní úřad
vyzve vlastníka pozemku k nápravě
ve stanovené lhůtě. Pokud k ní nedojde,
bude rozhodnuto o odstranění tohoto
zdroje ohrožení na jeho náklady.
Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete. Jedná se o prevenci bezpečnosti nás
všech.
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
16.06.2021:
ZO schválilo:
❖ uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice č. 8/2021 (Charita Český
Těšín);
❖ Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací
č. 00575921/KNS/FM/2015 uzavřenou mezi Obcí Dolní Domaslavice a
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 45193665;
❖ účetní závěrku obce Dolní Domaslavice za rok 2020 sestavenou
k 31.12.2020 za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020;
❖ závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad;
❖ dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
číslo 2016/7004;
❖ uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem - parc. č. 659/28, 659/41, 659/43, 659/44 a 659/45, vše k.ú.
Volovec, obec Dolní Domaslavice;
❖ uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem - pozemků parc. č. 649/2 a parc. č. 649/12, vše k. ú. Volovec,
obec Dolní Domaslavice;
❖ uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem - pozemku parc. č. 2136/1, k. ú. Volovec,
obec
Dolní
Domaslavice;
❖ uzavření darovací smlouvy jejímž předmětem je darování hmotných
nemovitých věcí, pozemků parc. č. 659/2 a parc. č. 659/49, vše k. ú.
Volovec, do vlastnictví Obce Dolní Domaslavice.
ZO rozhodlo:
❖ o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč církevní právnické osobě
Charita Český Těšín, se sídlem Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín,
IČO 60337842 na dofinancování oprávněné provozní ztráty sociálních,
pobytových a terénních služeb klientů – občanů obce Dolní
Domaslavice.

ZO udělilo:
❖ souhlas s celoročním hospodařením obce.
ZO vzalo na vědomí:
❖ závěrečný účet za rok 2020 vč. Zprávy z kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady;
❖ záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově Obecního úřadu
Dolní Domaslavice.
L. Michlová
zapisovatelka
▪ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Domaslavicích
a spokojení.

líbilo

a

Obřadní síň Obecního úřadu Dolní
Domaslavice v sobotu 26. 6. 2021
hostila tradiční vítání občánků.
Slavnostní akt pro nově narozené děti
a jejich rodiče se v únoru 2021 kvůli
protiepidemickým
opatřením
uskutečnil netradičně, a to tak, že
dárky a gratulace byly předány
rodičům osobně v místě bydliště.
Proto jsme rády, že nám současná
epidemická
situace
dovolila
uspořádání tohoto slavnostního aktu.
K slavnostní
atmosféře
přispělo
pěkné
vystoupení
děvčat
(J.
Pnioková,
E.
Suchánková,
T. Liszková), kterým děkujeme.
Dětem a jejich rodinám ze srdce
přejeme, aby se jim v Dolních
byli
všichni
hlavně
zdraví

Rodiče s dětmi, kteří se slavnostního aktu nemohli zúčastnit a byli pozváni,
prosíme, aby si dárky vyzvedli osobně v úředních hodinách v kanceláři matriky
Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
L. Michlová
matrika

I. Adamcová
komise pro kulturu a sociální potřeby

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI
p. Štěpánka KUBICOVÁ
p. Anna DOSTÁLOVÁ
p. Bohuslava RUCKÁ
p. Eduard FIKOCZEK
p. Jaromír JANŠA
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
▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE
Po „covidové pause“ proběhlo 1. 7. 2021 setkání občanů v důchodovém věku
v Hasičské domě naší obce. Na zahájení jsme minutou ticha uctili památku
nejen našeho člena pana Jana Dudka, ale i všech obětí covidové pandemie
z obce. Všechnu práci se zajišťováním aktivit Klubu seniorů doposud převážně
řešila předsedkyně Klubu seniorů paní Anna Schauerová spolu s paní
Ludmilou Bělavovou. Proto navrhla, aby se na zajištění činnosti podílel větší
okruh členů. Jednatelem byl zvolený pan Zdeněk Dostál a pokladnu bude mít
na starosti paní Květa Žuková. V průběhu jednání nás navštívil starosta obce
pan Dalibor Dudek, který přislíbil pomoc obce při aktivitách seniorů.
Připomínáme, že setkání seniorů se koná pro všechny občany od 65. let
a bude se konat každý první čtvrtek v měsíci v 15 hod. v Hasičském
domě – pokud to situace dovolí. Pozvání platí i pro partnera, i když ještě
není v důchodovém věku. Neplatí se žádné členské příspěvky; pokud se
podaří uskutečnit nějaký zájezd, bude stanoven účastnický poplatek.
Z. Dostál

▪ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍDY
Dne 30. 6. 2021 se starosta obce
Mgr. Dalibor
Dudek spolu
s ředitelem
Základní
školy
a
Mateřské
školy
Dolní
Domaslavice
Mgr.
Petrem
Fikoczkem, třídní učitelkou Mgr.
Danielou Jurošovou slavnostně
rozloučili
s žáky
devátého
ročníku.
Starosta obce všem přítomným
absolventům
popřál
mnoho
úspěchů do dalšího životního vzdělávání.

L. Michlová

▪ DENNÍ
SOUTĚŽ
DOMASLAVICE

O

PUTOVNÍ

POHÁR

SDH

DOLNÍ

Po vynucené roční covidové přestávce jsme 3. 7. 2021 uspořádali již
32. ročník hasičské soutěže o Putovní pohár SDH Dolní Domaslavice.
S nadějí i obavami jsme očekávali účast soutěžních družstev i diváků. A byli
jsme příjemně překvapeni: družstev sice přijelo jen 6 (z toho 2 družstva žen),
ale množství diváků nás příjemně překvapilo. A když se k tomu přidalo
i příznivé počasí a snaživý výkon našich kluků – odměněný druhým místem,
co více jsme si měli na začátek sezóny přát. Soutěžilo se dvoukolově, aby si
diváci přece jen při menší účasti přišli na své.
Naše družstvo soutěžilo ve složení: strojník-Tomáš Vojkovský, savice-Petr
Dona, koš-Standa Uhlíř, hadice B-Standa Moravec, rozdělovač-Tomáš Uhlíř,
levý proud-Ondra Mintěl, pravý proud-Martin Očadlý, rozhodčí-Tomáš Uhlíř.
Zde bychom chtěli popřát hodně sil pro uzdravení dlouholetému rozhodčímu
na našich soutěžích – Bohouškovi Hanuskovi z našeho družebního sboru
v Dětmarovicích.
Na závěr chci pochválit kuchařky Katku Koutníkovou a Jitku Pniokovou za
jejich výborné hamburgery, poděkovat i ostatním členům za pomoc při soutěži
a pozvat všechny na naši noční soutěž 28. 8. 2021.

I. pokus
Výsledný
čas

II. pokus
Výsledný
čas

Výsledný
čas

1 Lhotka

18,39

18,09

18,09

2 Lučina

19,29

24,23

19,29

1 Lhotka
Dolní
2 Domaslavice

17,75

16,96

16,96

23,53

17,62

17,62

3 Kojkovice

28,70

17,70

17,70

4 Staré Město

17,94

19,86

17,94

5 Dětmarovice

28,05

23,83

23,83

Umístění - ženy

Umístění - muži

Zapsala S. Moravcová
▪ UKLIĎME ČESKO

Zveme Vás na již 19. tradiční brigádu - čištění zátopového pásma Žermanické
přehrady v Dolních Domaslavicích - v sobotu 4. 9. 2021.
Sraz všech účastníků bude v 9:00 hodin u budovy Obecního úřadu Dolní
Domaslavice, kde se domluvíme na směru sběru. Zveme všechny, kteří chtějí
udělat něco pro čistotu svého okolí. S sebou: vhodnou obuv, pracovní rukavice
a dobrou náladu. Občerstvení je zajištěno v odpoledních hodinách.
Odkaz: https://www.uklidmecesko.cz/

▪ MÍSTNÍ POPLATKY 2021
Místní poplatky za odpad a ze psů jsou splatné k 31. 8. 2021.
Více informací naleznete na www.ddomaslavice.cz v sekci „Obecní úřad“ –
„Místní poplatky“
MOŽNOSTI PLATBY
1) Na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice
v úředních hodinách pokladny. Platbu lze provést
pouze v hotovosti.
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

12:30 – 16:30
12:30 – 16:30

Žádáme občany o dodržování úředních dnů a hodin.
2) Prostřednictvím převodu peněz na
bankovní účet.
Podklady pro platbu – ODPADY
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1340 + č.p. (např. 1340125, 1340055)
Podklady pro platbu – PES
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1341 + č.p. (např. 1341125, 1341055)
Upozorňujeme občany, že za rok 2020 obec eviduje nedoplatky na
místním poplatku za odpad a místním poplatku ze psů. Termín pro
zaplacení je stanoven do 31. 8. 2021.
L. Michlová

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TRADIČNÍ STATISTIKA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
50 pochval třídního učitele, 4 pochvaly ředitele školy.
2 důtky TU, 7 důtek ŘŠ.
Nejnižší průměrná absence na žáka byla v 6. A, naopak nejvyšší průměrná
absence na žáka v 1. ročníku. Údaje jsou ovšem zkreslující vzhledem
k odlišným možnostem docházky do školy. V 8. ročníku nebylo pět hodin
omluveno, v 9. ročníku 1 hodina.
Stejně jako loni, také letos 68 % žáků prospělo s vyznamenáním (1. r. – 20
žáků, 2. r. – 21 žáků, 3. r. – 16 žáků, 4. r. – 18 žáků, 5. r. – 21 žáků, 6. A – 12
žáků, 6. B – 11 žáků, 7. A – 5 žáků, 7. B – 5 žáků, 8. r. – 17 žáků a 9. r. – 12
žáků, z toho 83 žáků prospělo se samými jedničkami (1. tř. 20, 2. tř. 20, 3. tř.
7, 4. tř. 8, 5. tř. 4, 6. A 4, 6. B 2, 7. A 3, 7. B 2, 8. tř. 8, 9. tř. 5).
2 žáci 2. ročníku nebyli hodnoceni, po celou dobu školního roku pobývali
v zahraničí. Mezi neklasifikované za 2. pololetí patří také 1 žákyně 6. ročníku
a 2 žáci 8 ročníku. Na uzavření klasifikace mají nyní dobu tří měsíců.
Komisionální přezkoušení v podobě opravných zkoušek čeká žákyni 6. ročníku
a žáka 8. ročníku, kteří neprospěli z matematiky, resp. zeměpisu.
24 žáků 9. ročníku míří na maturitní obory (z toho 9 (!) na gymnázia, 3 sociální
činnost, 2 ekonomické lyceum, 2 sociální činnost, pak už po jednom autotronik, elektrotechnik, elektrotechnik pro alternativní zdroje, kosmetické
služby, oděvnictví, počítačové sítě, polygrafie, řídicí systémy, stavebnictví,
veterinářství). Pouze 6 žáků si vybralo nematuritní obory (autoelektrikář,
elektrikář –silnoproud, mechanik plynových zařízení, opravář zemědělských
strojů, strojírenské práce, strojník silničních strojů).
Na víceletá gymnázia odchází z 5. ročníku 5 žáků.

PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Název projektu: Učíme se přírodě při ZŠ Dolní Domaslavice
Akceptační číslo: 1190700339
Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
V období srpna dojde k realizaci projektu „Učíme se přírodě při ZŠ Dolní
Domaslavice“ s celkovými výdaji 588.219 Kč, z čehož 499.986 Kč hradí SFŽP
ČR.
Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu
s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům
praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména
o dendrofón a expozici dřeva, hmyzí hotel a veverčí dráhu. Součástí budou
také vyvýšené záhony, hobití díra, balanční chodník.

MŠ – MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS
Po rozhodnutí Moravskoslezského kraje dochází k navýšení kapacity našeho
předškolního zařízení na 49 dětí. V období od 2. 7. do 16. 7. probíhá
mimořádný zápis, po kterém bude možno přijmout dalších 9 dětí.
Žádost můžete podat do 16. července následujícími způsoby:
- do datové schránky školy: 64mmcuh
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- osobním podáním ve škole (na podatelně nebo do schránky na škole)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V rámci Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady navazují na loňský rok
opět příměstské tábory. Na naší škole probíhají dva turnusy od 1. do 19. 7.

RYBÁŘI V ŠD
Dne 11.6.2021 jsme s dětmi došli k Žermanické přehradě, kde na nás čekali
dva mladí rybáři. Byli to žáci naší školy Tomáš Púpala a Kuba Kratochvíl. Tito
mladí rybáři ukázali našim dětem, jak se zachází s prutem a jaké ryby se na
naší přehradě dají chytit. Dozvěděly se spoustu informací o rybaření
a pravidlech, která se musí dodržovat. Děti měly na kluky spoustu otázek
a velmi je to zajímalo. Tímto chci našim žákům, rybářům, poděkovat za ochotu
a čas strávený s námi.
za ŠD P. Uhrová
PODĚKOVÁNÍ NEJEN RODIČŮM
Je tu závěr školního roku a dobře si uvědomujeme, jak byl tento rok
mimořádně náročný. Protipandemická opatření ovlivnila jinak běžný školní
režim vašich dětí – našich žáků. Zvládnutí celé této situace bylo velmi náročné
nejen pro děti, ale v první řadě pro vás rodiče.
Celý náš pedagogický sbor si uvědomuje, že bez vaší podpory a pomoci,
kterou jste věnovali svým dětem, jste zároveň pomáhali nám učitelům
vzdělávací proces v tomto školním roce zvládnout.
Nesmírně vaši spolupráci a podporu školy za této situace oceňujeme,
a doufáme, že v tomto duchu bude pokračovat i v budoucnu.
Děkujeme také našemu zřizovateli Obci Dolní Domaslavice za výbornou
spolupráci, dostatečný objem financí na provoz, podporu při dodržování
nepopulárních nařízení vlády ...
za vedení MŠ a ZŠ a celý pedagogický sbor
Mgr. Petr Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E – seznam týmů
20. 6. byly v Brně rozlosovány všechny celostátní florbalové soutěže a po
loňské předčasně ukončené sezóně (odehráli jsme pouze 5 zápasů a získali
8 bodů) se objevil v osudí opět i název naší obce. 4. nejvyšší soutěž - divize je
rozdělena na 5 skupin podle geografického hlediska. Níže seznam všech týmů
naší divize E.
FbC Asper Šumperk
FBC ORCA KRNOV
FBC Intevo - Ossiko Třinec
FBS Olomouc
SK K2 Prostějov
Zlín Lions

1.FBK Eagles Orlová
FBC ZŠ Uničov
FBC MSEM Přerov
Florbal Vsetín
SK Domaslavice
FBC TJ Sokol Frenštát

p/R

Začínáme o víkendu 11. – 12. 9. v Olomouci. O týden později hostíme
Orlovou. Sezóna bude finančně náročná, nebráníme se jakékoliv podpoře a
nabízíme např. dlouhodobé zviditelnění firem na mantinelech.
Český pohár
Po dlouhé herní odmlce jsme letos zvolili Český pohár jako příležitost
k sehrání před sezónou. 21. – 22. srpna nás čekají v Lipníku týmy FBC Český
Těšín, 1. FBK Sršni Rožnov, FBC Cannibals Lipník a 1. FBK Eagles Orlová.
Muži B: Moravskoslezská soutěž – seznam týmů
Soutěže ostatních týmů byly rozlosovány 23. 6. v Ostravě. B tým pokračuje
stejně jako loni v 8. soutěži, letos se střetne s těmito týmy: FBK RAFANI
OSTRAVA, FBC PIRATES OSTRAVA B, TJ Slovan Havířov C, FBC Letka C,
FBC Hlučín B, FBC Coyotes Jablunkov B, Sokol Šenov, TJ Sokol Dolní
Životice, SKP Nový Jičín – FBK Frenštát, FBC Cobra Hať. Béčko začíná o
víkendu 18. – 19. září.

Dorost: Moravskoslezská liga – seznam týmů
Pro kluky narozené v létech 2008 – 2005 je tady letos liga o 12 týmech. Své
síly kluci poměří se Z.F.K. Petrovice, 1.FBK Eagles Orlová, FBC Spartak
Bílovec, S.K. P.E.M.A. Opava, FBC TIGERS PORUBA, 1.FK Ostrava JIH,
FBC TJ Sokol Frenštát p/R, 1.SC BOHUMÍN ´98, SVČ Odry, PASKOV
SAURIANS a FBK Škorpioni Ostrava.
Dorost začíná o víkendu 25. – 26. září.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B – seznam týmů
Na kluky narozené v létech 2010 – 2007 čeká letos 8 týmů: 1.FBC Karviná,
Z.F.K. Petrovice, FbK Horní Suchá, 1.SC BOHUMÍN ´98, 1.SFK Havířov B,
Toro Salibandy Ostrava, PASKOV SAURIANS a TJ Slovan Havířov.
Žáci začínají o víkendu 2. – 3. října.
Elévové: Moravskoslezská liga – seznam týmů
Do soutěžního ročníku 2020/2021 jsme přihlásili také menší hráče (kluci
v ročnících 2011 – 2014, děvčata mohou být i z ročníku 2010).
Budou mít možnost si zahrát s FBC ČPP Ostrava, 1.SC TEMPISH Vítkovice
Aligátor, 1.SC TEMPISH Vítkovice Draci, 1. FBK Eagles Orlová, 1. FK Ostrava
JIH, 1. MVIL Ostrava, FBC Intevo Třinec, FBC ZABI Český Těšín, FBC Vikings
Kopřivnice, FbC KOVO Frýdek-Místek, FBC Spartak Bílovec, FBC TIGERS
PORUBA, Z.F.K. Petrovice, FbK Horní Suchá, 1.FBK Rožnov p/R, 1.SC
BOHUMÍN ´98, 1.SFK Havířov, FBC Letka Toman Finance Group, Torpedo
Havířov, FBC ORCA KRNOV, PASKOV SAURIANS, S.K. P.E.M.A. Ostrava,
TJ Slovan Havířov a Toro Salibandy Ostrava.
Naše nejmenší čeká 10 turnajů, své boje zahájí o víkendu 16. – 17. října. Pro
všechny kategorie pořádáme nábor ☺. Po covidové patálii si děti odvykly
sportovat, proto i ten posunutý termín zahájení soutěží.
P. Fikoczek

▪ DEN OBCE
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