MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
6/2022

Letecký pohled na Dolní Domaslavice
(Vidíkov, Žermanická přehrada)

▪ SEČENÍ POZEMKŮ
Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že i Vám záleží na kráse
a čistotě naší obce, a proto Vás prosím
o spolupráci a aktivní pomoc. Bohužel se
na celém území naší obce nacházejí
některé neudržované a zaplevelené
soukromé pozemky. Tyto neudržované
pozemky
způsobují
v dlouhodobém
horizontu mnoho nežádoucích škod nejen
Vám, ale i celé obci a zbytečně se pak zvyšují finanční náklady na jejich
následnou údržbu.
Obec Dolní Domaslavice, která vykonává přenesenou působnost na úseku
rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje
vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního
důvodu, že jsou povinni dané pozemky v obytné zástavbě posekat do
30. 6. 2022. V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu
výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do 31. 7. 2022. Pracovníci odboru
životního prostředí Magistrátu města Frýdku-Místku (jako orgán státní správy)
budou po uvedeném termínu provádět namátkové kontroly a v případě porušení
této povinnosti se jedná o přestupek, za jehož spáchání lze fyzické osobě,
právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu.
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
▪ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ PRÁZDNIN

25.7. – 5.8.2022

ZAVŘENO

Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce

▪ PROVOZ KNIHOVNY V DOBĚ PRÁZDNIN

▪ DEN OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE 2022
Letošní ročník „Dne obce Dolní Domaslavice 2022“ se uskuteční v sobotu
20.8.2022 od 14:00 v areálu za Hasičským domem.
Těšit se můžete např. na Maxim Turbulenc, Ilonu Csákovou a další vystupující.
Zajištěno bude také výborné občerstvení, alko i nealko, skákací hrad pro děti
a mnoho dalšího.
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU
p. Miloslav LEJKA
p. Ladislav TVRDÝ
p. Anna VACHTARČÍKOVÁ
p. Ivan NĚMEC

p. Helena BARTKOVÁ
p. Vanda KOCYANOVÁ
p. Slavomír BĚLAVA

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.
Lucie Michlová
evidence obyvatel

▪ OPRAVA ÚČELOVÝCH A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2022
V minulém týdnu byla dokončena akce s názvem „Oprava účelových
komunikací ÚK15, ÚK14.7 a místních komunikací MK21.1, MK11.2 v obci Dolní
Domaslavice“.

ÚK15 – Lastovičkovi

MK21.1 – Bezděková

ÚK14.7 - Slunečná

MK11.2 – Klockův kopec
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce

▪ REKONSTRUKCE KMENOVÝCH TŘÍD V ZŠ
V celkem 8 třídách naší základní školy bude v době školních prázdnin odstraněn
starý nebezpečný dřevěný obklad stěn. Následně dojde k vymalování všech tříd
včetně penetrace. Poté bude provedena úprava podkladu penetrací a vyrovnání
stěn sádrokartonovými deskami. Na závěr bude provedena montáž PVC na
stěny, a to vč. olištování.
Rada obce Dolní Domaslavice na své 85. schůzi schválila výsledky výběrového
řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Zhotovitelem výše uvedené
zakázky bude společnost PODLAHY Sikora s. r. o., která zakázku zhotoví za
celkovou cenu 526.752,98 Kč bez DPH (637.371,11 Kč vč. DPH). Celé dílo
bude hrazeno z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu.
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
▪ VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE a VÝSTAVBA
MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOLNÍCH DOMASLAVICÍCH

NOVÉ

Obec Dolní Domaslavice se přihlásila se dvěma projekty do vyhlášených výzev
IROP pro obce a města v rámci „Integrované územní strategie Ostravské
metropolitní oblasti 2021-2027“. Jedná se o projekt s názvem „Virtuální realita
ve výuce na Základní škole Dolní Domaslavice“. Cílem projektu by měla být
modernizace dvou učeben - ICT (informační a komunikační technologie),
jazykové učebny a otevření zcela nové mobilní učebny. Ve všech učebnách
bude výuka probíhat formou virtuální reality. Okamžitá kapacita učeben je 52
žáků, využívat je bude všech 250 žáků naší školy. Celkové náklady projektu činí
asi 8.000.000 Kč a financován bude prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu.
Jazyková učebna – ve
stolech
je
zabudován
elektrický výsuv PC

Učebna ICT

Jazyková učebna II

Druhý projekt nese název „Mateřská škola Dolní Domaslavice“. Cílem tohoto
projektu je vybudování nové mateřské školy v obci s kapacitou 75 dětí, tj. tři
třídy. Všichni víme, že kapacita současné mateřské školky je zcela
nedostatečná. Na tuto výzvu jsme čekali dosti dlouho, jelikož nebylo
v možnostech obce uhradit vysoké náklady na její výstavbu. Vybudováním této
mateřské školy dojde k uvolnění prostor v základní škole, kterou v současné
době mateřská škola využívá. Předpokládané náklady tohoto projektu se
pohybují ve výši 52-55.000.000 Kč a jejich financování je opětovně zajištěno
z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce

▪ PSÍ DEN 2022
Po dvouleté covidové pauze se v sobotu
14.5. v dopoledních hodinách uskutečnila
akce pro všechny milovníky pejsků.
Soutěžilo se ve třech kategoriích dle
velikosti psa, a to nejen v poslušnosti, ale
také malí i velcí psovodi předvedli se svými
psími miláčky i jiné své dovednosti. Někteří
pejsci byli skvělí tanečníci, jiným se dařilo
v překážkové dráze. Málokterý pejsek však odolal pamlskům na stezce nástrah.
Všechny pak přilákala vůně občerstvení, které připravili naši hasiči. Po ukončení
disciplín mohli ještě diváci shlédnout ukázky profi psí obrany či psího pomocníka
pro osoby s handicapem. Akce se zúčastnilo 24 soutěžících z širokého okolí.
Bylo úžasné sledovat co všechno malí
psovodi
se
svými
psími
parťáky
s odstupem času dokázali. Pro přihlížející
to byla pěkná motivace, aby se mohli příště
také
přihlásit.
Všem
sponzorům,
soutěžícím,
pořadatelům
a
hostům
děkujeme za krásnou a vydařenou akci.
(sponzoři: VETMANIE, JK ANIMALS,
manželé Vagnerovi, DogVisual)
Ivana Adamcová
komise pro kulturu a sociální potřeby
▪ HISTORICKÉ OKÉNKO OBCE DOLNÍCH DOMASLAVIC
Převzato z Pamětní knihy obce Dolních Domaslavic, I. díl (nejstarší dějiny
obce podrobněji od roku 1874 až do 1953).
„Usnesením obecního zastupitelstva
byl ustanoven prvním kronikářem
zdejší obce P. Julius Petr, farář
farnosti domaslavické. Do letopisecké
komise zvoleni byli Josef Bardoň,
rolník ve Volovci, Vratislav Wölfel,

správce školy v D. Domaslavicích „u kostela“ a Bohumír Klobouk, správce školy
ve Volovci.
Po smrti P. Juliuse Petra, který zemřel dne 12. listopadu 1.925, zvolilo obecní
zastupitelstvo mne, Dominika Sojku, učitele v D. Domaslavicích, za kronikáře.
Funkce této ujal jsem se dne 30. dubna 1.927.
Jsem zdejší rodák. Narodil jsem se dne 9. července 1.891. Po absolvování
učitelského ústavu v Těšíně bylo to mé první místo, když jsem se stal zde
počátkem školního roku 1.913-14 učitelem.
V úvodu pokusím se vylíčit minulost obce na základě brožurky od P. Františka
Havlasa, býv. administratora farnosti domaslavské a dle vypracování Pavla
Dudka – 81 let starý – rodáka z Volovce, čp. 3 a konečně podle zápisků
a výpisků, které si pořídil první kronikář P. Julius Petr.
D.-Domaslavice byly – jako jiné obce – původně majetkem zemských knížat.
Od dávných časů staly se ale samostatným panstvím.
Z roku 1.250 je zmínka o koupi dědičného statku Sobergarten v knížecím
Domaslavě.
V r. 1.604 v pátek po neděli Septuagesima prodány byly D.-Domaslavice
i s patronátem Jakubem Tlukem z „Toszynowicz“ Adamovi Sczypianovi
z Kretezina. (Vyňato ze zemských desek v Pol.-Těšíně.) V novější době byly
majetkem Václava Pelhříma, o něž se pak jeho synové Karel a František podělili
a to tak, že jedna část sluje dosud „Francovice“. Od těch koupil je jistý Huk,
od toho baron Saint Genois, od toho rytíř Harasovský, od něho Joachim
Katařinský. Po delší dobu na to byly majetkem rytířů Janušovských
z Vyšehradu, z nichž následovali po sobě Jiřík, Karel a Jiří. Poslední z nich, Jiří
Janušovský, postavil r. 1.804 nynější zámek. Po Jiřím Janušovským držel D.Domaslavice František Knězek, kupec z Nového Jičína, potom Rudolf Mosler,
po něm Felix Roter, od toho zakoupil je Jakub Kolban. Jakub Kolban prodal
panství Pavlu Sochovi a ten společnosti tří židů, kteří panství rozparcelovali na
zbytkový statek, jehož majitelem je od roku 1.912 Jan Slanina.
Kocurovice byly odedávna samostatným panstvím. Majetníci tohoto panství byli:
Moravecký, Rufecký, vdova Kailová, Šindler, Jiřík Janušovský, Josef Materna,
c.k. plukovník u jezdectva, Ostružka a od r. 1.904 Pavel Koběluš. Kocurovice
přislušely nejdříve k Horním-, později k Dolním – Domaslavicím. V r. 1.717 měly
Kocurovice 3 zahradníky = větší chalupníci. Za faráře Prutka odprodáno
Kocurovicím 5 čísel od Středních – Domaslavic, ve kterých bylo 9 čísel
s patronem.
Volovec byla samostatná obec od roku 1.306 až do r. 1.848 avšak pod vlivem
panství dolno – domaslavského. V roce 1.777 bylo ve Volovci 7 zahradníků dle
farského inventáře. V té době platily tišgroše.

Rozloha D. – Domaslavic, Kocurovic a Volovce od r. 1.654 – 1.785 činila
802 ha.
Dobu, kdy povstala farnost, pro úplný nedostatek jakýchkoliv památek určiti
nelze. Pravděpodobné snad jest, že mezi dědinami Slezanů, které r. 990 udatný
Piastovec Boleslav Chrabrý dobyl ve válce mezi Čechy a Poslkou, nalezaly se
již Domaslavice. O vzniku farnosti domaslavické dá se následující domněnka
klásti: Za časů druhého biskupa slezského Urbana, jenž prý byl od r. 983 po
22 let biskupem slezským, následovalo rozdělení Slezka na fary. Domaslavice,
od Těšína i Frýdku skoro stejně zdálené mohly býti okolo r. 1.000 ustanoveny
za farskou osadu a dostali svého kněze. Farář Prutek klade založení farnosti
domaslavské do konce 11. století.
R. 1.227 dovolil biskup Lorenc kolonistům platiti penězi – iure tentonico in opp.:
iure polonico, tj. snopami a sypaním.
R. 1.376 schomastim kardinála Jana, biskupa sabinského, vypočítává fary
14. stol., mezi nimi 50. Domaslavice.
Dle zmínky z r. 1.447 odvádějí svatopetrský halíř z Těšínska do Opolí
arcijáhnovy fary: 48. Soběšovice, 50. Domaslavice.“
Další číslo bude věnováno výstavbě prvního, druhého, třetího kostela a zničení
farních budov.
Celou pamětní knihu naleznete on-line na webových stránkách Digitálního
archivu
Zemského
archivu
v Opavě
v sekci
„Kroniky“
https://www.archives.cz/web/digitalni_archiv/
Lucie Michlová
▪ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ DOMASLAVICE
Dne 19. 5. probíhala ve škole akce „OČMU“ (ochrana
člověka za mimořádných události). Žáci druhé třídy, třetí
třídy a mateřské školy zavítali i k nám mezi hasiče. Kluci si
pro ně připravili pár otázek, na které byly děti řádně
připravené. Ukázali jim zásahové obleky s názornou
ukázkou, jak ho co nejrychleji dostat na sebe. Dále ukázali
oblek na likvidaci bodavého hmyzu i protichemický návlek.
Dobrovolníci si mohli vyzkoušet nosítka na přepravu
zraněných osob. Žáci si také prohlédli spolu s odborným
výkladem zásahový automobil, ve kterém velitel na závěr

vzal skupinky na projížďku po obci. Počasí nám ten den přálo, tak jsme si to
všichni užili. Děkuji Tomášovi Uhlířovi a Michalovi Urbaniecovi za přípravu a čas
strávený s dětmi.

Kateřina Koutníková
místostarostka SDH Dolní Domaslavice
▪ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ DOMASLAVICE
PUTOVNÍ POHÁR SDH DOLNÍ DOMASLAVICE

–

▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE – ZÁJEZD
DO WROCLAVI
Dne 7. května se skupina 11-ti
našich seniorů zúčastnila zájezdu
do Wroclawi pořádaný CK A-Z Tour
z Třince. Vratislav je město
v jihozápadním Polsku, sídlo
Dolnoslezského
vojvodství
a historické hlavní město Slezska,
jehož součástí jsme i my.
Kdysi zde byla křižovatka obchodních cest, od 10. století se poprvé objevilo
slovo Vratislavia, jehož původ se někdy přiřazuje českému knížeti Vratislavovi.
V té době bylo město součástí Českého království. V roce 990 bylo město
dobyto polským knížetem Měškem I, nedlouho poté zde bylo založeno polské
biskupství. Významné pro město jsou roky 1138 (stalo se hlavním městem
polského Slezska) a rok 1327 (uznání svrchovanosti českého krále Jana
Lucemburského nad Vratislaví), kdy se město opět stalo součástí českého
království a v 16. století dokonce nejdůležitějším obchodním centrem českých
zemí. Když Habsburkové prohráli válku o rakouské dědictví, byla Vratislav
připojena roku 1742 k Prusku. Postupem doby začalo patřit mezi nejdůležitější
města v Německu. V rámci poválečného vyrovnání se oblast kolem Vratislavi
stala součástí Polska a německé obyvatelstvo vystřídalo nové z oblasti kolem
ukrajinského Lvova či litevského Vilniusu.
Na území čtvrtého největšího města Polska je 112 mostů, které spojuje
12
ostrovů.
Tím
nejznámějším
a
nejvýznamnějším je Tumský ostrov, na který
sahají počátky osídlení. Ze zajímavostí nutno
uvést nejvyšší stavbu celého Polska
mrakodrap Sky Tower vysoký 212 m
s vyhlídkovou terasou ve vyšších partiích.
Impozantní Hala století je budova postavená
v létech 1912 a 1913, kdy byla Wroclaw
součástí Německa a je uvedena v seznamu
zajímavostí
UNESCO.
Budova
je
železobetonové konstrukce od architekta
Berga, která má největší kupoli na světě – 65
metrů. Monumentální Katedrála svatého Jana
Křtitele je jedna z dominant města se dvěma

kostelními věžemi, jejichž výška věží je 98 metrů a uvnitř jsou varhany největší
v zemi.
Nejzajímavější
a nejznámější je Most Tumski, na jehož zábradlí zamilované dvojice zamykali
visací zámky. Zámky odstranili, když už to bylo neúnosné – po zvážení jich bylo
17,5 tuny. Kostel svatého Bartoloměje je další legendární místo. Je to neobvyklý
dvojúrovňový kostel a má dvě jména (svatý Bartoloměj a svatý Kříž).
Jedinečnou věc, kterou lze ve Wroclavi spatřit, jsou malé sošky trpaslíků, kteří
podle legendy žijí v podzemí města. Nyní se po městě nachází více než
300 trpaslíků, kteří jsou každý jiný a jsou stylizováni k místu umístění. Škoda,
že se opravovala multimediální fontána poblíž Japonské zahrady.
Důležitým kladem zájezdu bylo počasí, které nám vyšlo. Myslím si, že zájem
o podobné akce seniorů se zvýší.
Zdeněk Dostál
jednatel Klubu seniorů
▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE – VÝLET
ZA KULTUROU – JÍZDA KRÁLE
V neděli 29. května se 15 našich seniorů zúčastnilo zájezdu do Vlčnova na Jízdu
krále.
Slavnost může mít původ ve verzi o útěku uherského krále Matyáše Korvína
před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se
do ženského kroje a do úst si vložil bílou růži. Jízda králů je od roku 2011
zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Vlčnovská je nejznámější konaná každoročně a má za sebou přes několik set
let tradice. Další jízdy se konají v Kunovicích a Hluku na Uherskohradišťsku
a Skoronicích na Hodonínsku.
Přípravy na jízdu krále začínají už na podzim, kdy si skupina legrůtů, kterou tvoří
jen osmnáctiletí muži, vyberou svého krále. Nevybírají ho ze svého středu, ale
podstatně mladšího. Musí to být panic, který má kladný vztah k předávání
duchovního dědictví lidové kultury. Toho pak představí koncem ledna na
slavnostním plese. Do doby konání vlastní jízdy krále se musí královská družina
i budoucí král naučit jezdit na koni a všem dokázat, že už nejsou malí kluci.
Důležitá je také příprava „vyšňoření“ koní, povozu, příprava programu jízdy,
krojů a podobě.
V předvečer jízdy krále ve Vlčnově se v tamním sále Klubu sportu a kultury
uskutečnil program Předávání vlády králů. Jednotliví aktéři dvanáctičlenné
královské družiny a šestnácti stejně starých družic bylo u toho, když maminka

Zdeňka Janču převlékala do ženského kroje a takto rituálně jej proměňovala na
krále. „Skončila doba panování mého, bez boje jsem se vzdal. Předávám ti tíhu
břemena svého, kéž bys i ty dobře panoval.“ Pronesl bývalý král Josef Pavelčík
před položením koruny na hlavu Zdeňka Janče. „Slibuji vám na korunu svoji, že
budu moudře panovat nad písničkami, tanci a vlčnovskými kroji.“ Zavázal se
čerstvě korunovaný Zdeněk Janča těsně před tím, než mu posléze zamkla ústa
růže.
V neděli
ulicemi
třítisícového
Vlčnova už tradičně projel král –
letos žák 4. třídy Zdeněk Janča,
kterého doprovodila královská
družina. Je členem žákovského
družstva hasičů, má rád tělocvik
a matematiku, rád sportuje a jako
malý byl členem místního lidového
souboru Čerešničky. Dvacetiletou kobylku Velutu vedl po trase jeho otec Martin,
který byl králem v roce 1993. V královské družině jel v roce 1972 také dědeček
Zdeněk. Jízda krále je jedinečná také tím, že chlapci na koni v královské družině
i družice se účastní královského doprovodu jen jednou za život.
Kulturní program, pomineme-li jízdu královské družiny dědinou, se odehrával
v místním amfiteátru V jámě. Vystupovali v něm soubor Vlčovjan, Vlčnovské
búdové umělkyně, cimbálové muziky Čardáš a Litera, mužský sbor Vlčnov,
dětské sbory Čerešničky a Vlčnovjánek. Muzikantskou rozlučku obstarala
dechová hudba Vlčovjanka. Součástí programu byl i jarmark s rukodělnými
ukázkami, lidovými řemesly a nechyběly i stánky s produkty místních vinařů
a s občerstvením. Ti, kteří jeli za kulturou, si nemohli stěžovat. Snad jen na
aprílové počasí.
Zdeněk Dostál
jednatel Klubu seniorů
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ A 1. ROČNÍKU ZŠ LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ –
16. 6. 2022
16. června se podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. od 8:00 do 16:00 uskuteční zápis
pro děti z Ukrajiny. Kapacita v MŠ je 0 míst, do 1. ročníku v ZŠ 3 místa.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу
на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс
Україна» - освіта)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний
рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Všech 32 žáků 9. ročníku již ví, na které školy zamíří po prázdninách. Přestože
se jednalo o populačně silný ročník, takže došlo i na celorepublikovou diskusi
o právu na střední školu a o nedostatku míst, naši žáci dopadli velmi dobře.
Pouze 1 žák z osmi uchazečů o gymnázium nebyl přijat, 4 žáci byli přijati na
hotelnictví, 4 žáci odcházejí na obchodní akademii, 2 žáci si vybrali informační
technologii atd. Celkem 26 si zvolilo maturitní obor, 6 žáků si vybralo učňovské
obory. Z méně obvyklých škol to byla např. SUŠ varhanářská v Krnově s
oborem uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů.
Na šestileté gymnázium se hlásila jedna žákyně 7. ročníku, byla přijata.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 18. 6. 2022
Vracíme se k tradičnímu dni, kdy je možno si projít školu. Po ukončení
vystoupení žáků na Dětských radovánkách se můžete podívat do školy v době
od 16 do 17:30.
GLOBE GAMES 2022
Naše
škola
je
zapojena
do
mezinárodního vzdělávacího projektu
Globe, ve kterém žáci zkoumají
přírodu v okolí své školy. Po delší
přestávce způsobené pandemickou
situací jsme se opět účastnili
závěrečného setkání žáků, učitelů
a vědců na Globe Games, které se
letos konaly ve Zbirohu v termínu
26. až 29. května. Náš Globe tým se
tento rok skládal ze 4 členů: T. Turková (6. třída), M. Lukoszová (8. A), D.
Kozlová (8. B) a V. Roman (8. B). Děti v průběhu školního roku zkoumaly vliv

srážek a průměrných denních teplot na rašení pupenů javoru klenu. Výsledky
svého projektu představily právě ve Zbirohu na přehlídce školních badatelských
projektů. I přes velkou nervozitu děti prezentaci úspěšně zvládly, sklidily velké
pochvaly od vědecké komise za přesné badatelské postupy ve svém projektu
a dostalo se jim podpory pro pokračování ve výzkumu v dalším roce. Ve Zbirohu
nás kromě přátelské a tvůrčí atmosféry čekaly i zajímavé semináře např.
o záchraně mořských želv na Borneu s Hankou Svobodovou, popularizátor
kosmických aktivit Jan Spratek dětem přiblížil vypuštění 11. české družice do
vesmíru. Dále děti prozkoumaly na terénním workshopu krásy Křivoklátska
a s kamarády z ostatních škol si zahrály terénní přírodní hry. Naše novinářka
Daniela Kozlová během celých Globe Games pilně pracovala v novinářském
týmu, kde dokumentovala veškeré dění. Kromě nových přátelství jsme si ze
Zbirohu odvezli nadšení pro badatelství, přírodu a plno inspirace do dalšího
roku.
Mgr. Daniela Jurošová
DOMASLAVSKÝ RACE
Dne 1. 6. byl MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ a my
jsme se po koronarovirové době rozhodli opět
uspořádat překážkový závod Domaslavský
RACE ve stylu „SPARTAN“. Pro děti byla
připravena trať dlouhá 4 km, která vedla
v okolí školy a Žermanické přehrady. Už
pozvánka na tento závod byla jasná –
„JEDINÝ LIMIT JSI TY SÁM“. Děti věděly, že
je čeká bláto, voda, ale také silové překážky,
kterých bylo nakonec 29, novinkou byl
memory test. Pořádnou výzvou pro nás bylo
počasí, které nakonec vyšlo nejlépe, jak
mohlo. Dostatek bláta, které zajistil ranní
déšť,
byl pro
děti
opravdovým zážitkem. Boty následně
„opláchli“ v přehradě a co jim zbylo na
oblečení pomohli spláchnout hasiči
v cílové rovince. Závodu v upravené

verzi se zúčastnily také děti z MŠ a 1. – 2.
ročníku, které se během dopoledne vrátily
z plavání. Na bezpečnost na trati a
překážkách dohlíželi nejen pedagogové, ale
také rodiče, kteří se dobrovolně přihlásili.
Těm patří obrovský dík. Paní J. Havlů, paní
D. Havlů, paní Šebestová, paní Citnarová,
paní Krampotová – Dordová, paní Hanková,
pan Pivko. Také děkujeme: barevnazabava.cz - PAINTBALL Frýdek – Místek
za sponzorský dar ve formě jedné z překážek – střelba paitbollovou pistolí na
terč. Hasičům za použití vybavení pro zpestření tohoto dne.
Dobrovolníci M. Marflák a J. Kocián pomohli zajistit trať,
také jim patří velké poděkování, stejně jako všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, kteří se
podíleli na hladkém průběhu tohoto dne.
Pro všechny děti byly zajištěny odměny v podobě zlatých
medailí, čokolád, lízátek a nanuků. Za tyto odměny
DĚKUJEME: p. Völkl – fa Sharp, FitClub MT, Spolek
rodičů ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, fa Tesař.
Tento den proběhl v dobré a veselé náladě, jak se na
oslavu dětského dne patří a my jsme za to velmi rádi. Věříme, že si děti den
náležitě užily a odnesly si hezké vzpomínky.
Mgr. Renáta Turková
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 20.5.2022 školní družina pořádala
výlet do Ostravy technického muzea
U6. Dětem
se
tento
výlet
moc
líbil, protože
si
mohly
vyzkoušet spoustu aktivit. Například obrábění dřeva,
či otestovat svou sílu na kovadlině a různých
závažích. Největší úspěch měla ponorka a stará
automobilová technika. Tento výlet byl velice
vydařený a doporučila bych ho všem i pro rodinný
výlet.
Pavlína Uhrová

AKTIVITY 1. TŘÍDY
Učíme se venku - výroba pampeliškového medu

OČMU – příprava evakuačního zavazadla

Den dětí – DOMASLAVSKÝ RACE

Mgr. Marie Ryšková
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