MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
3/2020

▪ 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
11.03.2020
ZO schválilo:
❖ program, včetně doplněných bodů programu
❖ dodatečné doplnění usnesení č. 11/28.ZO/2018 z 28. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice konaného dne 14.05.2018
❖ 1 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
v souvislosti
s realizací
projektu
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, včetně Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
❖ 2 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
v souvislosti
s realizací
projektu
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, včetně Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
❖ darovací smlouvu o převodu vlastnického práva nemovité věci na
pozemek parc. č. 699/11, zapsaný na LV 180, pro katastrální území
Dolní Domaslavice, obec Dolní Domaslavice
❖ přijetí dotace z programu „Státní program na podporu úspor energie pro
rok 2020“ Ministerstva průmyslu a obchodu č. 122D221000219 na
projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Dolní Domaslavice
❖ zařazení území obcí do území působnosti MAS Pobeskydí na
programové období 2021 - 2027
ZO vzalo na vědomí:
❖ zprávy o činnosti rady obce ze schůze č. 24, 25, 26, 27, 28 a 29
❖ informaci starosty obce o plnění úkolů – nejsou uloženy žádné úkoly
❖ protokol o provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2019
u dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady, se sídlem č.p. 1, 739 39 Lučina, IČO 70305374
❖ podání žádosti v rámci „Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2020“ pro projekt „Dostavba chodníku v obci Dolní
Domaslavice“

❖ zápis z 9. schůze finančního výboru obce Dolní Domaslavice ze dne
26.11.2019 a Zápis 10. schůze finančního výboru obce Dolní
Domaslavice ze dne 04.03.2020
❖ dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. číslo
2016/7004
ZO rozhodlo:
❖ v návaznosti na § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o pořízení změny č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice
a o jejím obsahu a změna č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice bude
zapracována v souladu s aktuální právní úpravou stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
ZO požaduje:
❖ dokončení komplexních úprav v katastrálním území Dolní Domaslavice
a Volovec a za účelem jednání s dotčenými vlastníky žádá Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
pobočka Frýdek – Místek, o přerušení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Dolní Domaslavice a Volovec do
30.09.2020
L. Michlová
zapisovatelka

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU

p. Jarmila
KŘEMÉNKOVÁ
p. Jarmila OŽANOVÁ
p. Anna ŠIMKOVÁ
p. Eliška URBANOVÁ
p. Marie MOJŽÍŠKOVÁ

p. Marie MINTĚLOVÁ
p. Ján ČELOVSKÝ
p. Gerta NIEMCZYKOVÁ
p. Olga PĚKNÍKOVÁ
p. Karel MACEČEK

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ DOBRÝ SOUSED 2020

Také v letošním
roce
firma
Hyundai schválila Obci Dolní Domaslavice
finanční příspěvek výši 50.000 Kč.
Ve středu 5. 2. 2020 byl tento šek slavnostně
předán starostovi obce Mgr. Daliboru Dudkovi.
Finanční příspěvek bude použit na kulturní
program "Den obce 2020", který se uskuteční
v sobotu 13. 6. 2020.

▪ ODPADY 2020

Upozorňujeme občany Dolních Domaslavic, že si mohou od
ledna 2020 vyzvedávat známky na popelnice na Obecním úřadě
Dolní Domaslavice. Od 1. 3. 2020 nebudou popelnice bez
známky s letošním rokem vyvezeny.
Poplatky (odpady, psi) lze uhradit na pokladně Obecního úřadu Dolní
Domaslavice, a to až do 31. 8. 2020 nebo prostřednictvím převodu peněz na účet
– viz. Měsíčník obce Dolní Domaslavice 12/2019.

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

O ČELADENSKOU OVEČKU
Výtvarné práce našich žáků každoročně bodují a nejinak tomu bylo i v letošním
ročníku. Soutěžilo se na téma Rostliny v Beskydech a žáci 3. ročníku
v konkurenci 30 škol pod vedením Mgr. M. Ryškové obsadili v 2. kategorii 3D
prací 2. místo – Richard Grochal a 3. místo – Tomáš Polok. Velká gratulace!

OKRESNÍ KOLO ZO
V okresním kole zeměpisné olympiády se naši žáci neztratili. V kategorii
6. ročníků patří Daniele Kozlové 11. příčka, mezi žáky 7. ročníků skončil na
23. místě Sebastian Macura a ve spojené kategorii 8. – 9. ročníků obsadil 13.
místo Jan Koloničný. Gratulujeme!

OKRESNÍ KOLO MO 5
Právo postupu v matematické olympiádě 5. ročníků si po školním kole
vybojovali Michaela Šefránková a Tobias Siřina. Oba získali 6 bodů a obsadili
dělené 63. místo.
KULTURA
Žáci 1. - 5. ročníku absolvovali po jednotlivých ročnících 4. 3. hudební
vystoupení Jumping Drums za výchovně-vzdělávacího vedení pana Baťouška.
VÝCHOVNÉ A PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Třineckou knihovnu navštívili žáci 1. a 5. ročníku 5. března.
Divadelní občanské sdružení THeatr ludem z Ostravy si připravilo 11. 2. pro 3.
i 4. ročník program „Včelí kolektiv“.
Pro rodiče 6. ročníků se konala 10. 2. beseda s Mgr. Šárkou Sohrovou.
SLAVNOST SLABIKÁŘE
pro 1. ročník neunikla ABC Music, garantu úspěšné výuky čtení metodou
Sfumata (splývavého čtení), která je silnou stránkou naší školy. Na jejich
webových stránkách se objevil i pozdrav z naší školy.
Odkaz: http://www.sfumato.cz/zpetna-vazba-neobycejny-slabikar.html

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 2. 4. 2020
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4 školského
zákona dne 2. dubna 2020 k zápisu dětí do 1. ročníku. Zápis proběhne od 12.30
do 16.30. K zápisu do 1. ročníku se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku
nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
(případně děti narozené v září – prosinci 2014) a také děti, které měly odklad
školní docházky. Školou, při plnění úkolů, provedou budoucí žáčky učitelé a
žáci naší školy.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě,
které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v
době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních
povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí
dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek
lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není
uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole
přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové
školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní

výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči.
Co můžeme nabídnout?
▪ výuku podle vlastního Školního vzdělávacího programu „I nejvyšší věž byla
začata od základů“
▪ v každém ročníku výuku volitelného předmětu (Pohybové aktivity, Angličtina
hrou, Příroda kolem nás, Finanční gramotnost, Dopravní výchova,
Dramatická výchova, Hrátky s češtinou, Hrátky s matematikou, Sportovní
výchova, Konverzace v anglickém jazyce...)
▪ později povinné rozšiřující předměty Mediální výchova, Environmentální
výchova, Globální výchova, Finanční gramotnost...
▪ od 3. ročníku výuku anglického jazyka, od 7. ročníku 2. cizí jazyk – německý
nebo ruský
▪ nespočet zájmových útvarů
▪ výuku katolického a evangelického náboženství
▪ individuální přístup vyučujících k Vašim dětem
▪ pouze kvalifikované učitele a především kvalifikovanou výuku cizích jazyků
▪ péči o děti se specifickými poruchami učení (individuální plány pro
integrované žáky)
▪ asistenty pedagoga k dětem s LMP, VPCH, PAS
▪ kvalitní vybavení školy výpočetní technikou (dataprojektory, interaktivní
tabule)
▪ třídy s triptychovými tabulemi
▪ keramickou dílnu (možnosti společných akcí rodičů s dětmi)
▪ široké sportovní možnosti (tartanová dráha, hřiště s umělým povrchem,
zájmové útvary...)
▪ školní družinu se 3 odděleními (možnost pobytu žáků do 17.00)
▪ preventivní program (předcházení případné šikany, užívání návykových
látek...)
▪ estetické prostředí
▪ vlastní šatní skříňky

Nezapomeňte s sebou k zápisu rodný list dítěte, Váš občanský průkaz,
doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
Mgr. P. Fikoczek
Zápis do MŠ je o měsíc později – 5. 5. (10 – 16)!
ŠKOLNÍ DRUŽINA
18. 2. 2020 naši školní družinu navštívili dobrovolní hasiči z Lučiny a D.
Domaslavic. Předvedli dětem, jak se správně zachovat při požáru a během
jiných nebezpečných situací. Zároveň se děti dozvěděly, kde všude jsou hasiči
zapotřebí. Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy a výzbroj. Tímto bych ráda
poděkovala jménem ŠD za ochotu všem těmto hasičům: Tomáši Funiokovi,
Petru Kozlovi, Romanu Lyskovi a Tomáši Uhlířovi.
P. Uhrová
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
29. 2. jsme plnili pořadatelské povinnosti po kolizi na hale netradičně ve
Stonavě. Nejdříve čekal tým Šternberku, se kterým jsme měli dosud krásnou
bilanci 5 zápasů, 5 výher. I když chyběli dva klíčoví obránci, poprvé po zranění
mohl nastoupit Martin Zemánek. Právě ten si připsal již za 8 minut hattrick,
nicméně ani vedení 4:0 nestačilo. Po laxním výkonu jsme totálně pokazili závěr
a podlehli 8:9 (M. Zemánek 3, V. Peterek 3, A. Langer 2). Do druhého zápasu
jsme nastoupili proti TJ Sokol Kostelec na Hané – HK. Přestože byl přístup
hráčů zodpovědnější, herně se tým trápil. Kdyby Patrik v bráně v úvodní třetině
nečaroval, stěží bychom černou sérii zlomili. Vítězství v poměru 9:2 (V. Peterek
2, P. Michna, D. Bojda, F. Górny, M. Návrat, A. Langer, L. Zaslavskij, L.
Křivánek) totiž dění na ploše neodpovídalo.
Zůstáváme na 2. místě, ovšem konkurent na postup do divize, Český Těšín,
tvrdě stahuje náš náskok. Navíc 15. 3. nás v Přerově čekají dvě velké překážky.

Vedoucí tým, béčko Rožnova (9.30) a domácí šikovní mladíci, FBC Přerov U20
(12.30).
Muži B Moravskoslezská soutěž
Béčko stihlo 29. 2. pořádání ještě ve Smilovicích a krátké výpomoci áčkařů
přinesly první výhru. Spojený tým SKP Nový Jičín – FBK Frenštát porazili 6:2
(L. Zaslavskij 3, R. Kovařík 2, F. Górny). V dalším zápase s FBC Cobra Hať
béčko nechytlo úvod (po 1. třetině 0:7) a podlehlo 6:13 (V. Wojnar 2, O. Němčík
2, L. Sváda, O. Oborný).
Další dvojzápas odehrají 28. 3. ve SH ZŠ Horní Suchá. FBK Rafani Ostrava
(11.20), FBC Poruba Sharks (13.40).
Starší žáci Moravskoslezský přebor
Žáci 15. 2. ve Sportovním centru ve Smilovicích, kde dvojkolo pořádali,
dokázali porazit v dramatickém zápase Florbal Exelsior Havířov B 7:5 (D.
Křižák 4, T. Uher, F. Noga, F. Grác) a poté Z.F.K. Petrovice 12:5 (D. Křižák 6,
V. Červenka 2, F. Noga, J. Kobierski). Další turnaj odehráli 1. 3. na Čeladné.
S FbK Horní Suchá se rozešli smírně 7:7 (D. Křižák 3, F. Noga, V. Červenka,
V. Jakubek a vlastní). Poslední tým tabulky 1.SC Bohumín 96 porazili 11:4
především zásluhou Davida Křižáka s 8 góly. Další přidali V. Jakubek 2 a F.
Grác. Žákovská soutěž se týká ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek

▪ SPOLEK RODIČŮ ZŠ a MŠ DOLNÍ DOMASLAVICE

Rádi bychom touto
cestou
poděkovali
Vám,
našim
sponzorům, kteří nám
poskytli věcné dary do
tomboly na letošní
Školní ples 2020.
Díky
tomu
byla
letošní tombola opět
velmi bohatá a Vaše
dary potěšily mnoho
výherců.
Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme ve spolupráci v příštím roce.
Odkaz na foto: https://spolekrodicu-cz.webnode.cz/fotogalerie/

J. Kouřilová
▪ CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Charitní pečovatelská služba je poskytována i v obci
Dolní Domaslavice.

Charitní pečovatelská služba je sociální službou
Charity Český Těšín a již od roku 1999
poskytuje služby osobám starším 65 let, které
z důvodu vysokého věku potřebují pomoc a
podporu při zvládání životních potřeb, zajištění hygieny, pomoc při
přípravě jídla a pití, atd. Našim klientem může být také osoba starší 18
let, která má chronické, tělesné či zrakové postižení.
Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby je podpora co nejdelšího
setrvání klientů v domácím, pro ně přirozeném prostředí, protože doma
je tam, kde to mají rádi, kde to znají a kde je jim dobře.

Naše pečovatelky jsou empatické, s laskavým přístupem a plné
pochopení. Svým klientům jsou nápomocné při osobní hygieně a péči o
vlastní osobu, v jejich přirozeném prostředí. Pomáhají při přípravě a
podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na
úřady. „Je samozřejmostí, že jsme tady pro ně a můžou se na nás vždy
spolehnout, aniž by museli opustit svůj domov“, říká ředitelka Charity
Český Těšín, Ing. Monika Klimková.
Provozní doba Charitní pečovatelské služby je od pondělí do neděle 6:3018:30. Budeme rádi, když se na nás s důvěrou obrátíte – „Spolu to
zvládneme“. V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí služby,
paní Dorotu Wacławikovou, na telefonním čísle 603 567 840.
Více informací, včetně ceníku, naleznete také na našich webových
stránkách:
https://ceskytesin.caritas.cz/seniori-nemocni-a-osoby-se-snizenousobestacnosti/charitni-pecovatelska-sluzba/
▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 17.4. 2020 se bude konat očkování psů u Obecního
úřadu v době od 16:00 do 16:40 hodin, a od 16:45 -17:00
hodin U Zvonku. Cena očkování proti vzteklině - 150 Kč.
Nezapomeňte
si
vzít
očkovací
průkaz.
Očkování provádí MVDr. Šárka Bártková. Telefonní
kontakt pro případné dotazy 773 664 496.

▪ UKLIĎME ČESKO!

Zveme Vás na již 18. tradiční jarní brigádu - čištění zátopového pásma
Žermanické přehrady v Dolních Domaslavicích - v sobotu 18. 4. 2020.
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/

▪ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMASLAVICE

▪ NEBEZPEČNÝ ODPAD

▪ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
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