MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
5/2022

Zvonička v Dolních Domaslavicích

▪ MÍSTNÍ POPLATKY 2022
ODPADY
(OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství)
650 Kč/osoba

❖ Sazba poplatku

MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ
(OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů)
Výše poplatku:
❖
❖
❖
❖

Za jednoho psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

MOŽNOSTI PLATBY
Termíny plateb:
- Poplatek za odpad
- Poplatek ze psů

splatný k 30. 6. 2022
splatný k 31. 8. 2022

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

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

Žádáme občany o dodržování úředních dnů a hodin.

300 Kč
900 Kč
200 Kč
300 Kč

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)

Lucie Michlová
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU
p. Jana BOČKOVÁ
p. Stanislav NIEMCZYK
p. Marie LEHNERTOVÁ
p. Jan JUNGA

p. Alena SKŘÍŽALOVÁ
p. Jan ROZBROJ
p. Ladislav VOČKA

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
▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dne 24. 5. 2022 se bude konat očkování psů u Obecního
úřadu Dolní Domaslavice v době od 16:30. Cena očkování
proti vzteklině činí 150 Kč.
Nezapomeňte si vzít s sebou očkovací průkaz. Pes musí být
načipovaný.
Očkování provádí MVDr. Šárka Bártková (tel.: 773 664 496).

▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE – NÁVŠTĚVA
AUTOMOBILKY HYUNDAI
Ve středu 27.4.2022 navštívilo 9 našich občanů - členů Klubu seniorů automobilku Hyundai. Tento seminář byl věnován právě starším obyvatelům
z obcí, které jsou v programu Dobrý soused. Společně s Policií ČR byly
připraveny přednášky na téma nebezpečí v současném životě a změny
v silničním zákonu. Přednášky byly spojeny s malým občerstvením, exkurzí
a prohlídkou závodu na turistickém vláčku. Na závěr jsme dostali propagační
materiály automobilky i Policie ČR k projednávaným tématům. Akce byla
zakončena společným obědem v Motorestu.
Zdeněk Dostál
jednatel Klubu seniorů

▪ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2022

DOLNÍ

DOMASLAVICE

Po
dvouleté
covidové
přestávce jsme se MYčlovíčci i ONY-pohádkové
bytosti dočkali: opět bylo
možno pálit čarodějnice. Ta
naše čekala v areálu za
hasičským
domem
na
hranici,
kterou
připravili
mužští členové hasičského
sboru,
čarodějnici
zase
ženská část. Díky hezkému
počasí bylo nečekaně velký
zájem návštěvníků. Pro děti
bylo
připraveno
několik
aktivit. Mohly si nechat
namalovat obličej, zastřílet si
ze vzduchovky nebo uhasit
„džberovkou“ hořící panelák
a jiné. Zlatým hřebem bylo
zapálení vatry s čarodějkou a
následným
opékáním
špekáčků,
kdy zejména
tatínkové museli být „velmi šikovní“, aby si na velkém ohni moc nepopálili ruce.
K jídlu připravily Jitka s Katkou dětmi i dospělými oblíbené langoše a letos
poprvé jsme si mohli pochutnat na palačinkách od Lucky. Na koho se nedostalo,
může si opět přijít pochutnat na langoších na Hafiádu, která se uskuteční
v sobotu 14.5. od 10 hodin v areálu za Hasičským domem. Připravujeme také
další akce:
- 2.7. – Denní soutěž v hasičském sportu
- 16.7. – NOVĚ Discozábava s DJem
- 10.9. – Noční soutěž v hasičském sportu spolu s dětským dnem
Děkujeme všem za vaši podporu a účast. Doufáme, že se opět brzy uvidíme na
nějaké další akci.
Za výbor SDH Dolní Domaslavice Stanislava Moravcová

▪ MŠE ZA ZEMŘELÉ HASIČE OKRSKU PŘEHRADA 1.5.2022
Tradiční mše ke svátku Svatého Floriána - sloužena za všechny zemřelé hasiče
Okrsku Přehrada – byla letos slavnostnější o svěcení nového nádherného
praporu SDH Lučina, pořízeného k 65. výročí založení jejich sboru. Děkujeme
panu faráři Janu Vechetovi, za krásnou promluvu k poslání hasičů i problémům
současného života.
Za výbor SDH Dolní Domaslavice Stanislava Moravcová

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MŠ
5. května se uskutečnil zápis do předškolního zařízení. Bylo zaregistrováno
51 žádostí, resp. zápisních listů na 13 uvolněných míst. Nadpoloviční většina si
„přišla“ především pro kriteriální body do dalšího období.

OLYMPIÁDY
Biologická olympiáda 8. – 9. r. – okresní kolo
V okresním kole se Daniela Kozlová (8. B) umístila na krásném 8. místě
a Michaela Lukoszová (8. A) na 12. místě. Oběma patří velká gratulace.
Biologická olympiáda 6. – 7. r. – okresní kolo
Barbora Nolčová (7. B) se neztratila, 19. místo je povzbudivé pro příští rok.
Škoda, že se pro indispozici nemohla zúčastnit i Marie Grochalová. Všem
děvčatům a Mgr. D. Jurošové patří poděkování za přípravu na nejnáročnější
olympiádu.
DUBEN NA NAŠÍ ŠKOLE
Duben je měsíc, kdy se probouzí příroda, a rovněž měsíc, do kterého spadají
oslavy Dne Země.
Naše škola v dubnu opravdu nezahálela. Všechny třídy se účastnily úklidu okolí
školy a naší vesnice. Děti se úkolu zhostily svědomitě a nejenže byly na
čerstvém vzduchu, rovněž měly hřejivý pocit ze záslužné práce.
Žáci 7. ročníku se 12. dubna účastnili sázení stromků pod vedením
pracovníků Lesů ČR. Děti pracovaly ve skupinách, kdy jeden vykopal jamku a
další zasadily sazeničku, a poté se vystřídaly. Práce jim šla rychle od ruky a
nakonec bylo během dopoledne zasazeno cca 300 sazenic stromů. Počasí se
nám vydařilo a děti práce bavila. Pracovníci Lesů ČR dětem přiblížili svou náplň
práce, děti vyplňovaly pracovní list, poté na památku dostaly drobný
upomínkový předmět a na školní zahradu 3 ptačí budky.
Naše aktivity směřované k ochraně přírody jsme završili přímo v pátek 22.
dubna na Den Země projektovým dnem pro celou školu s názvem Vzhůru na
palubu. Smyslem celého projektového dne bylo upozornit na problematiku
klimatických změn a také podporovat spolupráci dětí ve skupině napříč třídami,
rovněž rozvíjet dobré vztahy v kolektivu. Celý den se nesl v námořnickém
duchu, kdy nejen děti, ale i učitelé dorazili převlečeni za námořníky. Jednotlivé
skupiny žáků představovaly posádku plachetnic, které na své plavbě navštívily
místa ve světě, jenž je dobré si zapamatovat, jak vypadají dnes. Tato místa se
totiž velmi brzo promění nebo úplně z mapy světa zmizí. Jaký je důvod jejich
pravděpodobného mizení? Zjistit důvody byl právě úkol posádky každé lodi. Děti
si vyzkoušely vyrábět květy japonských třešní „sakur“, poznávaly tóny různých

kultur, vyzkoušely si navigaci ve stádu pakoní pod dohledem Masajů, zahrály si
hru Bojovníci. Zkoumaly úbytek ledovců v Alpách a prožily tuto problematiku
pomocí kooperační aktivity Lyže a mnoho dalších aktivit. Závěr celého dne
proběhl v prostorách tělocvičny, kdy děti připevnily na nástěnku své napsané
vzkazy planetě Zemi.
Rovněž ve školní družině se v tomto týdnu věnovali ochraně naší planety. Děti
vyráběly výrobky z plastů, žákyně volitelného předmětu Člověk a příroda jim
představily problematiku třídění odpadů. Děti zhlédly zajímavá výuková videa a
rovněž se podílely na čištění okolí od odpadu.
I nejmenší děti ve školce prožily zajímavé aktivity v rámci dubnového projektu
na téma Voda. Seznámily se se skupenstvím a koloběhem vody, významem
vodních toků, prozkoumaly vodní živočichy a znečištění vody. Děti hrály na dané
téma pohybové hry, v rámci výtvarných aktivit z kapek vody vytvořily koláž řeky
nebo filtrovaly znečištěnou vodu.
Mgr. Daniela Jurošová

O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY
„Hudba v Beskydech“ byla tématem letošního VIII. ročníku výtvarné soutěže,
do které se zapojily děti z 23 škol. Žáci 1. ročníku naší školy prostřednictvím
keramických prací výtvarně ztvárnili lidovou píseň „Beskyde, Beskyde“ a
v kategorii 3D prací úspěšně obsadili kompletní stupně vítězů (1. místo – Eliška
Adámková, 2. místo – Elizabeth Vraníková, 3. místo – Nikola Govorčin). Zvláštní
cenu ředitelky ZŠ Čeladná navíc získala Rozálie Dokoupilová a Nela
Hrabčáková.
Odměnou pro všechny oceněné žáky byla účast na slavnostní vernisáži, která
se konala 5. května na ZŠ Čeladná. Během této vernisáže si návštěvníci
prohlédli galerii vítězných výtvarných prací v jednotlivých kategoriích a zhlédli
poutavá dětská taneční vystoupení. Poté byly žákům slavnostně předány
vítězné poháry, diplomy a ceny.
V závěrečné části vernisáže si všichni mladí výtvarníci aktivně užili zábavný
taneční a sportovní program s občerstvením. Všem oceněným žákům
gratulujeme.
Mgr. Marie Ryšková

DEN MATEK
Keramické výrobky žáků 1. ročníku: „Srdíčko pro maminku“

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
MALÁ MÍNA ZMLSANÁ
Zábavné rockové představení
o zdravé stravě pro žáky 1. - 3.
třídy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Návštěva policie ČR ve školní družině
I letošní rok navštívila Městská policie
ČR naši školní družinu. Paní policistky
našim dětem udělaly krásnou besídku
se zaměřením na dopravu. Tato
beseda byla velmi přínosná. Děti si
zopakovaly, jak se mají chovat na
cestách, jak má být správně vybavené
kolo a co všechno patří do povinné
výbavy cyklisty. Byly velice chváleny
za své znalosti ohledně bezpečnosti.
Za tuto pěknou akci bych ráda
poděkovala policistkám z Frýdku Místku a všem, kdo se na této besedě podíleli.

Hasiči ve školní družině
7. dubna k nám přišli na
návštěvu dva hasiči, Tomáš
Uhlíř a Martin Očadlý.
Pověděli dětem, jak se mají
zachovat v případě požáru
nebo jiných katastrof. Ukázali
jim hasičské auto, do kterého
si mohly nastoupit a zjistit, co
vše mají ve výbavě. Hasiči
dětem také předvedli oblek,
jaký
musí
při
zásahu
nosit. Myslím,
že
toto
odpoledne mělo velký úspěch a bylo zároveň velmi užitečné. Oběma hasičům
za tuto akci patří velké poděkování a doufám, že nás navštíví i příští rok.

Pavlína Uhrová
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE
Muži B: Moravskoslezská soutěž konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Slovan Havířov C
Sokol Šenov
FBC Letka C
FBC Hlučín B
TJ Sokol Dolní Životice
FBC PIRATES OSTRAVA
B

7.
8.
9.
10.
11.

FBK RAFANI OSTRAVA
SK Domaslavice B
FBC Cobra Hať
FbC Coyotes Jablunkov B
SKP Nový Jičín – FBK
Frenštát

Dorost: Moravskoslezská liga – konečná tabulka
Dorost zakončil sezónu 30. 4. v Paskově. S.K. P.E.M.A. OPAVA podlehl 3:6
(V. Červenka, V. Jakubek, T. Zuczek) a PASKOV SAURIANS 1:4 (T. Jantoš).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FBC TJ Sokol Frenštát p/R
FBC TIGERS PORUBA
1.FBK Eagles Orlová
PASKOV SAURIANS
S.K. P.E.M.A. OPAVA
SK Domaslavice

7.
8.
9.
10.
11.
12.

FBC Spartak Bílovec
FBK Škorpioni Ostrava
Z.F.K. Petrovice
1.SC BOHUMÍN ´98
SVČ Odry
1.FK Ostrava JIH

Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žáci ukončili soutěž 24. 4. v Paskově. Proti Karviné neudrželi vedení,
v poslední minutě inkasovali a podlehli 4:5 (F. Noga, J. Granieczný, V.
Čerenka, T. Zuczek). Na domácí PASKOV SAURIANS nestačili, nicméně
prohra 1:5 (T. Zuczek) nic nezměnila na povedené sezóně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SFK Havířov B
PASKOV SAURIANS
TJ Slovan Havířov
1.FBC Karviná
SK Domaslavice
FbK Horní Suchá
Z.F.K. Petrovice
1.SC BOHUMÍN ´98
Toro Salibandy Ostrava

Poděkování patří Lukáši Svádovi, který vedl obě mládežnické kategorie v první
polovině sezóny a Mirku Bartkovi, jenž převzal žáky i dorost v druhé části
soutěžního roku.
PF
▪ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOMASLAVICE
Milí spoluobčané,
jsem rád za možnost přidat do obecního zpravodaje pár slov o tradici, která se
nazývá Letnice a s kterou se pojí – podobně jako s Velikonocemi – lidové
zvyky. Má však také svůj dějinný a spirituální základ a sahá až do
předkřesťanské doby, jak se dočteme v Bibli. Letos připadá na neděli 5. června.
Letnice znali už Izraelité v době Starého Zákona. Byl to svátek „Šavuot“ (tzv.
Svátek týdnů) připomínající zásadní moment v dějinách národa, a sice předání
Zákona na hoře Sinaj, potvrzený Boží autoritou a přinesený jejich vůdcem
Mojžíšem. Mimochodem slavné „Desatero“ pravidel základní lidské slušnosti
a chování pochází dle tradice právě z toho času.

Pro křesťany jsou Letnice neodmyslitelně spojené s postavou Ježíše
z Nazareta. Podle vyprávění evangelistů v Novém Zákoně se po svém vzkříšení
čtyřicet dnů setkával s mnoha lidmi na mnoha místech. Když uplynula tato doba
(číslo 40 je v Bibli číslem symbolizujícím naplnění času čekání a přípravy
něčeho nového) a nadešlo rozloučení (zvané „Nanebevstoupení“), jsou po
dalších deseti dnech apoštolové naplnění zvláštní mocí shůry, kterou nazývají
Duch svatý. Vnímají jej jako Dar Ježíšův, v jehož síle získávají schopnost
překonat strach a konečně vyjít do celého světa s poselstvím zvaným
„Evangelium“ (což v překladu znamená „Dobrá zpráva“).
Letnice jsou tedy pokládány za okamžik zrození křesťanské církve, a každý rok
jsou slaveny osmou neděli po Velikonocích, což je přesně 50. den od
velikonočního rána. Proto se také Letnicím říká „Slavnost seslání Ducha
svatého“ nebo „Pentecostes“ (doslova „Padesátidení“) nebo prostě „Svatodušní
svátky“.
Původ lidové tradice smažení vaječiny o tomto čase není úplně jasný. Zřejmě
ho k nám přinesli Valaši a rozšířil se hlavně na severní Moravě. Jinou tradicí je
například čištění studánek.
Naše farnost slaví Letnice obojím způsobem – oficiálním i lidovým ☺
Bohoslužby o Svatodušní neděli 5. června jsou v 8 h v Domaslavicích a v 10 h
v Soběšovicích (kde navíc ještě připadá na ten den svátek titulu kostela
„Navštívení Panny Marie“). Na odpoledne chystá farnost od 15 hodin na farním
dvoře posezení, které bude otevřené pro všechny – a to jak pro dospělé, tak
i pro děti. Přesný program bude zveřejněný v našem zpravodaji „Farníček“ a na
stránkách farnosti www.farnostdomaslavice.cz. Rádi Vás mezi námi přivítáme!
Letnicím předchází ještě jiná slavnost konaná po třech letech a nazývaná
„První svaté přijímání.“ Děti věku 3. – 6. třídy, které se po celý školní rok
připravovaly ve výuce náboženství, zasednou v domaslavickém kostele na
čestná místa, jako kdysi apoštolové při Ježíšově poslední večeři, aby se poprvé
účastnili této Hostiny. I na tuto slavnost Vás srdečně zveme.
Za katolickou farnost Domaslavice
Jan Vecheta, farář
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