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▪ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

11. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo v pondělí
31.08.2020:
ZO schválilo
❖ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
v souvislosti s realizací projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – „2. výzva“, včetně Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Dolní Domaslavice;
❖ vrácení nájmu v celkové výši 68.853 Kč panu Zdeňkovi Hrabcovi,
s místem podnikání Soběšovice č.p. 68, 739 22 Soběšovice, IČO
73291048 – Autokemp Rybárna jako kompenzaci v souvislosti
s krizovými opatřeními a výskytem koronavitu SARS Cov-2;
❖ Rozpočtové opatření č. 5/2020.
ZO vzalo na vědomí
❖ nabídku pana Ing. Karla Obluka na prodej pozemků parc. č. 417/1,
418/1, 419/1 a 419/2, k.ú. Volovec.
S. Moravcová
zapisovatelka
▪ DOMÁCÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Obec Dolní Domaslavice zveřejnila dne 20.08.2020 na své úřední desce a
webových stránkách Program Obce Dolní Domaslavice pro poskytování
dotací na podporu vybudování domácích čistíren odpadních vod. Tento
program byl schválen Radou obce Dolní Domaslavice na 38. schůzi konané dne
19.08.2020, usnesením č. 10/38RO/2020.
Program, vč. žádosti naleznete na webových stránkách v sekci „Obecní úřad“ –
„Domácí čistírny odpadních vod – DČOV“.
L. Michlová

▪ PETICE PROTI ZPOPLATNĚNÍ D56 Z OSTRAVY DO FRÝDKU-MÍSTKU

Také Obec Dolní Domaslavice se zapojila
do sběru podpisů pro petici proti
zpoplatnění D56 z Ostravy do FrýdkuMístku. V úterý 08.09.2020 proběhlo na
Obecním úřadě v Žabni setkání, kde se
předaly doposud podepsané petiční archy.
Obec Dolní Domaslavice zastupoval radní
p. Oldřich Kamaryt. Petici můžete
podepisovat do 15.09.2020 v budově Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
D. Dudek
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ

p. Vlasta KUBIENOVÁ
p. Miroslav TOMEK
p. Štefanie BIZÍKOVÁ
p. Ludmila OČÁDLÁ
p. František PĚKNÍK
p. Eva BARTKOVÁ
P. Václav ORŠULÍK
p. Václav WEISSMANN
p. Brigitta KOKOTKOVÁ
p. Zdeněk OBORNÝ

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

▪ VOLBY 2020 – ZASTUPITELSTVA KRAJŮ

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do
zastupitelstev 13 krajů.
KDY SE VOLBY KONAJÍ?
Hlasování bude probíhat v pátek 2. října 2020
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00.
KDE MŮŽETE VOLIT?
Volební místností je zasedací místnost v přízemí budovy Obecního úřadu Dolní
Domaslavice.
Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních důvodů – např.
imobilita) Obecní úřad Dolní Domaslavice (tel.: 558 688 224) nebo ve dnech
voleb okrskovou volební komisi (do soboty 3. října 2020 do 10:00) o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
V tomto případě prosíme, aby voliči měli ochranné pracovní pomůcky
dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek) dle aktuálních hygienických
nařízení.
PRO VOLIČE S NAŘÍZENOU KARANTÉNOU NEBO IZOLACÍ
Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 jsou stanoveny 3 možnosti
zvláštního způsobu hlasování:
- hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování);
- hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno;
- hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Podrobné informace k těmto 3 způsobům hlasování naleznete
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-asenat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

na:

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky obdrží voliči na adrese nejpozději 3 dny před konáním voleb a
ve dnech voleb budou i ve volební místnosti. Nezapomeňte si s sebou přinést
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a ochranné
pracovní pomůcky dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek) dle aktuálních
hygienických nařízení.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
O voličský průkaz si lze zažádat:
- osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 16:00 na Obecním úřadě Dolní
Domaslavice
- poštou (na adresu: Obecní úřad Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní
Domaslavice) nebo datovou schránkou nejpozději do 25. 9. 2020
(ID DS: rx2bwxp).
- Později doručeným žádostem bohužel nebudeme moci s ohledem na
příslušná ustanovení zákona vyhovět.
S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů
ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.
L. Michlová
▪ SOKOL DOLNÍ DOMASLAVICE - NOHEJBAL

Dne 29. 8. 2020 se uskutečnil v rámci akce „Dobrý soused“, zaštítěné firmou
Hyundai Motor Czech, s.r.o. nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
7 družstev Mikroregionu. Naši muži si v tomto klání vybojovali první i druhé
místo. K výborné atmosféře tohoto odpoledne přispělo i vydařené počasí
a chutné občerstvení, které si připravili pořadatelé této akce.

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

V MŠ je naplněna kapacita 40 dětí, 18 dětí nastoupilo poprvé. Děti jsou
rozděleny podle věku do dvou tříd: Žabičky (15 mladších) – K. Kratochvílová a
N. Kolářová, Rybičky (25) – Mgr. S. Holková a Š. Šteffková. V obou odděleních
pomáhají asistentky pedagoga E. Holková a H. Musiolová. Částečný úvazek,
který je hrazen z evropských fondů na pozici školního asistenta v MŠ, byl
přidělen N. Kolářové.
V ZŠ se 20 prvňáčků ujala Mgr. V. Púpalová, s 21 druháky pokračuje Mgr. G.
Klimková, 16 žáčků v 3. ročníku si vede dál Mgr. R. Turková, které pomáhá
pedagogická asistentka J. Poloková. U 22 čtvrťáků působí Mgr. M. Ryšková. S
páťáky (24) pokračuje Mgr. K. Slowiková Gocieková a asistentka pedagoga M.
Szpyrcová. Jako netřídní vyučují Mgr. M. Chrobočková a Mgr. J. Sýkorová,
která byla pověřena i prací ICT metodika. Mgr. K. Slowiková Gocieková navíc
vede Školní poradenské pracoviště jako výchovná poradkyně a současně pracuje
jako koordinátor inkluze. Dva další sourozenci jsou sice zapsaní v naší matrice,
ale pobývají v zahraničí. V letošním roce máme školního asistenta i na ZŠ, tuto
práci vykonává M. Szpyrcová.
6. A (19) převzala Mgr. I. Panáčková, 6. B (19) Mgr. M. Holková, se 7. A (18)
pokračuje Mgr. A. Čelovská a se 7. B (16) Mgr. J. Fojtíková s asistentkou
pedagoga S. Parotovou. S nadpočetnou 8. třídou (33) jde dál PhDr. R. Kubická
a s 9. ročníkem (30) dojede do cíle Mgr. D. Jurošová (zároveň koordinátor
EVVO) s pedagogickými asistentkami P. Uhrovou a E. Holkovou. Mgr. E.
Foukalová je zároveň metodikem pro minimální preventivní program a také ICT
koordinátorem). Netřídními učiteli jsou letos Mgr. V. Baranová a Bc. I.
Trnčíková. Vedení školy zůstává ve složení Mgr. A. Šokalová (zástupkyně) a
Mgr. P. Fikoczek (ředitel), který je zároveň koordinátorem pro tvorbu školních
vzdělávacích programů. Jsme typicky inkluzívní školou, kam dochází 4 žáci
vyžadující pedagogické asistentství (vada řeči, LMP, poruchy chování,
vývojová dysfázie). Do úplné naplněnosti kapacity ZŠ zůstává 10 míst, ve škole
je však již opravdu těsno, problémy nastaly vzhledem k nedostatku učeben
v okamžiku půlení na dvě skupiny u M, ČJ, AJ a dalšího cizího jazyka.
Nevyhovuje výuka prvňáčků, kteří sdílí prostory i pro výuku hudební výchovy
zbývajících ročníků. Nedostačující je jediná učebna a počet stanovišť pro výuku
IT i v souvislosti s tím, co nás čeká při zavedení předmětu technika do dvou let.

Ve ŠD je kapacita naplněna (80 žáků), ve třech odděleních pracují
vychovatelky – P. Uhrová, I. Adamcová, J. Poloková a především na ranní
družinu S. Parotová, která má i drobný úvazek školního asistenta pro ŠD, který
je hrazen z EU.
Personál školní kuchyně pokračuje ve složení – L. Moráňová, H. Novotná, L.
Pončová, M. Jiřičná a K. Bérešová. Pracovní náplň školnice mají na svých
úsecích M. Siudová a R. Pekárková, které současně s L. Hrabčákovou, L.
Hlaváčovou a M. Jiřičnou zodpovídají za čisté prostředí prostorů školy. Ing. J.
Svádová zastává pozici účetní školy. Údržbu zajišťuje R. Šabata, do práce na
zesvětlení chodeb se pustil R. Siuda.
Nepovinným předmětem je náboženství (katolické i evangelické). Povinně
volitelnými předměty jsou Mediální výchova (8.), Environmentální výchova
(8.), Globální výchova (9.) a Finanční gramotnost (9.). Žáci si vybírají od 7.
ročníku 2. cizí jazyk z výběru Německý a Ruský jazyk. Dalšími volitelnými
předměty jsou Konverzace v anglickém jazyce 6, Konverzace v anglickém
jazyce 7, Sportovní výchova (6., 7. d, 6., 7. h), Cvičení z matematiky (6. – 8.),
Cvičení z českého jazyka (6. - 8.), Užité výtvarné činnosti (6. - 9.), Literárně
dramatická výchova (8., 9.), Malé sporty (8., 9.) a SCIO (9).
Na 1. stupni Pohybové aktivity (1.), Anglický jazyk hrou (2.), Finanční
gramotnost a Příroda kolem nás (3.), Hrátky s matematikou a Dopravní výchova
(4.), Hrátky s češtinou (5.).
PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní přivítání nejmladších žáčků proběhlo krátce a vzhledem k hygienickým
opatřením ve škole. Rodičům byla účast povolena.
OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL (SZIF)
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektů Ovoce do škol a Mléko
do škol. Žáci tak dostávají ovoce a neochucené mléko zdarma.
VÝUKA V DOBĚ COVID-19
Od 7. 9. 2020 platí nový metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému
postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních.
Univerzální postup není možné stanovit, každý případ se řeší individuálně.
Zjednodušeně lze konstatovat, že se předpokládá uzavření třídy, nikoliv jen

karanténa pro nejbližšího spolužáka ve třídě. K nařízení uzavření nebo omezení
provozu školy dojde v případě více jak 30 % pedagogů a žáků s výskytem
onemocnění nebo nařízení karantény.
Z Manuálu pro školy toho moc nezůstalo. Platí snaha o maximální dodržování
hygieny, dezinfekci při vstupu do školy u jednotlivých žáků a zaměstnanců,
dezinfekci prostorů školy po každé změně prostředí (stěhování se do tříd,
z šaten, odchodu od stolu v ŠJ, …). Je vymezena místnost pro případný pobyt
žáka s příznaky nemoci.
Prosíme o ohleduplnost k ostatním, neposílejte děti do MŠ a žáky do ZŠ, pokud
máte sebemenší podezření na onemocnění. MŠMT nevydalo jednotný výklad
distanční výuky, povoleno je i zasílání úkolů poštou, což už je opravdu extrém.
Chceme raději učit prezenčně a děti také upřednostňují osobní kontakt.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

MUŽI - DIVIZE
V přípravě před sezónou se muži zúčastnili turnaje 4 týmů v krásné nové hale
v Českém Těšíně. Domácí tým po remíze 3:3 porazili po samostatných
nájezdech. Svému budoucímu soupeři v divizi, FBC Třinec, podlehli vysoko
0:7, na závěr si zlepšili náladu proti FbC Coyotes Jablunkov výhrou 9:1, kdy se
blýskl hattrickem Lukáš Zaslavskij.
Poslední přípravný zápas odehráli ve Smilovicích 4. 9. a účastníku Národní ligy,
FbK Horní Suchá, podlehli 4:7.
Premiérový start v divizi nás čeká 12. 9. v Uničově od 17 hodin. 19. 9. hostíme
Florbal Vsetín od 17 hodin v SC Smilovice. 28. 9. v Olomouci FBS Olomouc.
3. 10. od 17 h ve Smilovicích FBC TJ Sokol Frenštát p/R. 3. 10. v Krnově čeká
domácí FBC ORCA Krnov.

MUŽI B: MORAVSKOSLEZSKÁ SOUTĚŽ
Béčko začíná 12. září na Dopravce v Ostravě. Úvodními soupeři budou FBC
Spatak Bílovec B (9.10) a FBC Letka C (11.30).
DOROST: MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
Dorost zahájí 20. 9. v Bolaticích. Na úvod to nebude jednoduché, 1.FBC
Karviná (11.20) a Z.F.K. Petrovice (14.50) patří mezi favority ligy. Hned 2.
turnaj je v našem pořadatelství. 4. 10. v SC Smilovice 1. FBK Eagles Orlová
(10.00), FbK Horní Suchá (14.40). 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 (10.10) a 1.
SFK Havířov B (12.30). 27. 9. ve Stonavě PASKOV SAURIANS (10.20), 1.
FBC Karviná (12.40). 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. od 9 h) 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

▪ 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
Obecního úřadu 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 e-mail zoric@atlas.cz.
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