MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
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▪ ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
začátkem roku Vám všem přeji mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Chtěl bych zmínit některé větší akce, které nás čekají v roce 2020:
- oprava komunikace UK 22.5 (u RD p. Grygy);
- oprava komunikace MK 16.1 (u p. Kusníře);
- zajištění kompostérů na biologický odpad pro zájemce z programu
Životního prostředí České republiky v rámci výzvy č. 122, prioritní osa
3: odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – obec bude
žádat o 85 % dotace z uznatelných nákladů;
- rekonstrukce veřejného osvětlení v obci (přechod na LED osvětlení) –
zajištěno z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky –
celkové náklady 2.979.982 Kč, dotace čerpána ve výši 1.489.991 Kč;
- výstavba dětského a workoutového hřiště na antukovém hřišti za
Základní školou Dolní Domaslavice;
- výstavba kanalizačního řádu na ul. Slunečná, a to vč. opravy
komunikace.
V současné době byly vydána 2 stavební povolení na výstavbu nové mateřské
školy v Dolních Domaslavicích a cyklostezky kolem Žermanické přehrady
v naší obci. Výstavba těchto akcí může být zahájena až po zajištění financování.
V současné době není možno čerpat finanční dotace z vyhlášených dotačních
výzev.
Všechny občany také zvu na Školní ples, který se již druhým rokem koná ve
spolupráci Spolku rodičů ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice a obcí Dolní
Domaslavice a uskuteční se 1. února 2020.
D. Dudek
starosta

▪ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Stejně jako každý rok, ani letos jsme nezapomněli na novoroční přípitek
s občany. Sešli jsme se v hojném počtu a popřáli si osobně vše nejlepší. Všem
ostatním občanům Dolních Domaslavic, kteří se této události nemohli zúčastnit,
chceme ještě jednou popřát hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v nastávajícím
roce 2020.
▪ STATISTIKA OBYVATEL DOLNÍ DOMASLAVICE K 31.12.2019

Občanů celkem
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Starší 60 let
Možní voliči

1403
690
713
219
350
1141

Narozeno dětí
Zemřelých občanů
Přihlášených osob
Odhlášených osob
Průměrný věk občanů
naší obce

15
14
61
38
41,8
L. Michlová
evidence obyvatel

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU

p. Vítězslav PINDUR
p. Zdenka JUNGOVÁ
p. Sylva CHWISTKOVÁ
p. Marie SOBKOVÁ

p. Alenka PINDUROVÁ
p. Vilém DROBIŠ
p. Jaroslava SMÉKALOVÁ

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ ČINNOST SDH DOLNÍ DOMASLAVICE ZA ROK 2019

Milí spoluobčané, dovolte, abych Vás stručně seznámila s činností našeho sboru
v uplynulém roce:
Stále oblíbenější Pálení čarodějnic jsme pořádali 27.4. 2019. Počasí nám vůbec
nepřálo, váhali jsme, zda vůbec nějakou vatru s čarodějkou připravovat;
odvolali jsme DJ i malování na obličej, nakonec jsme však menší vatru připravili
a udělali jsme dobře. Odpoledne už bylo lépe, vyjeli jsme s CASkou z garáže,
občerstvení připravili uvnitř, grilovalo se venku před hasičárnou, hry pro děti

měli spíše hasičskou než čarodějnickou tématiku: děti si mohly prolézt Cisternu,
zastříkat ze džberovky a vyzkoušet další hasičské dovednosti a projet se na koni,
kterého nám zapůjčili manželé Žilinští. Rodiče si mohli pochutnat na výborných
langoších, pivku a vařonce v závětří naší garáže, nebo se jít ohřát do areálu
k zapálené čarodějnici.
Smažení vaječiny dne 25.5.2019 probíhalo v podobném duchu-pro nepřízeň
počasí opět v garáži hasičárny. I tak byla účast poměrně vysoká.
Příznivější počasí bylo na dvou akcích obce, kde jsme zajišťovali občerstvení:
- První akcí byl 1. ročník „Hafiády“ konán dne 18.5.2019 – soutěž pejsků,
na které jsme prodávali jídlo i pití.
- Druhou akcí byl již tradiční Den obce dne 22.6.2019, kde jsme měli na
starosti jen tekutiny. Pro děti jsme měli připravenou i pěnu, ale kvůli
chladnějšímu počasí jsme ji odložili na naší další akci-viz článek
v Měsíčníku obce 8/2019.
V polovině září se konalo ve Frýdku 1. Setkání praporů sborů
Severomoravského kraje u příležitosti 50. let založení HZS ve Frýdku-Místku.
Na této akci náš krásný prapor provětral Zdeněk Dostál.
Činnost zásahové jednotky:
K dnešnímu dni místní zásahová jednotka čítá 15 členů. Oproti minulému roku
se do našich řad se přidal Tomáš Pecina, který nově zastává i funkci strojníka.
Co se týče odborností v jednotce, máme 4 velitele, 5 strojníků a 8 hasičů.
Jednotka má taktéž 2 pilaře a 8 nositelů dýchací techniky. V souvislosti s těmito
odbornostmi byli letos v Jánských Koupelích 2 členové na získání osvědčení
velitele družstva a strojníka a 1 člen kvůli prodlužení strojnického osvědčení.
Také se celoročně vzděláváme v rámci cyklického školení v rozsahu 40 hodin.
K dalším nezbytnostem patří i každoroční školení pilařů a velitelů a samozřejmě
dodržování platných lékařských prohlídek.
První ostrý výjezd byl již 14. ledna, kdy jsme pomohli místnímu občanovi s
vyčerpáním sklepa a protáhli jsme starou PS8. Dne 3. února jednotka na místě
obce odstraňovala spadlý strom u rybárny. Tři dny poté jsme se účastnili zásahu
na požár komína. 11. března se jednotka společně s jednotkou ze Soběšovic
vypořádala se stromem spadlým na střechu. 25. dubna šlo opět o strom, ale
tentokrát spadlý přes cestu a na dráty elektrického vedení u rybárny. 25. června

měla jednotka událost doslova za komínem, protože v centru obce hořela střecha
jako následek manipulace s otevřeným ohněm. 29. srpna jsme se účastnili při
nejmenším kuriózního výjezdu na spadlý strom. Kvůli výpadku proudu a
následnému selhání mechanismu garážových vrat, se velitel domluvil s
dispečerem na výjezdu osobním automobilem a tak si zkuste aspoň představit,
jak vypadalo pět hasičů nasáčkovaných ve Felícii... Poslední výjezd byl
2. prosince k požáru nízké budovy v Hnojníku, kde jsme s naší CAS zajišťovali
kyvadlovou dopravu vody. Rovněž jsme se zúčastnili taktického cvičení na
Lučině, plánované velitelem našeho Okrsku č. 5 „Přehrada“ Tomášem
Funiokem. Jednalo se o požár sběrného dvoru, jehož cílem bylo zjištění
možností a spolupráce jednotek našeho okrsku při dálkové dopravě vody s
radiovou komunikací. Tomáš Funiok byl s výsledkem akce spokojen a hodnotil
spolupráci kladně. Mimo ohlášené zásahy jednotka taktéž pomohla ve dvou
domech s bodavým hmyzem a obci taktéž pomáháme s čištěním kanalizace.
Nezbytným bodem určujícím akceschopnost jednotky je samozřejmě péče o
svěřenou techniku a prostředky. Pořídili jsme mimo jiné 4-dílný nastavovací
žebřík a zásahový komplet, který poslouží především jako zlepšení ochrany
hasičů. Největším zásahem do rozpočtu i stavu techniky se stala oprava
požárního čerpadla v naší cisternové automobilové stříkačce. Čerpadlo bylo
nestandardně hlučné, nechtělo tlačit vodu a nebylo schopno vytvořit podtlak.
Dále byl problém s unikajícím tlakem u osvětlovacího stožáru. Tato oprava
vyšla na 43 tisíc a trvala téměř měsíc. Dalšími klasickými činnostmi je STK
cisterny, výměna olejů, servis elektrocentrály či zkoušky dýchacích přístrojů.
Navíc bylo třeba provést i pětiletou tlakovou zkoušku na dvou ocelových
tlakových lahvích.
Sportovní rubrika:
Závodní sezónu odstartovala 8. května okrsková soutěž pořádaná v Bruzovicích,
kde jsme získali druhé místo s časem 20,59s. Následně, jako každý rok, jsme se
podíleli na organizaci našich tradičních soutěží v požárním útoku. První bylo
chystání 31. ročníku denní soutěže, které bylo už snad klasicky provázeno
obavami, zda-li bude jasno nebo bude pršet. Štěstí nám bylo nakloněno a pršet
začalo až během úklidu. I přesto dorazilo jen 6 mužských družstev a 4 družstva
žen. Náš tým bral „bramborovou“ medaili s časem 18,23s. Putovní pohár
vybojovali muži z Nové Vsi. Noční soutěž už byla, co se účasti týče o něco lepší.
Mezi muži soutěžilo o pohár 11 družstev a mezi ženami 6. Útok nám ale neklapl

a s časem 40,15s.jsme brali 8. místo. Z vítězství se radovali muži z Karviné Louky.
Stejně jako minulý rok, i letos se jednotka podílela na tvorbě pěny pro děti.
Prvně jsme byli požádáni sdružením rodičů ZŠ Dolní Domaslavice o pěnu na
radovánky. Počasí sice nebylo nejideálnější, ale i přesto si děti hrály v pěně před
školou. Druhý a mnohem vydařenější pokus proběhl před noční soutěží, kde
bylo i více pěnidla. Pěna byla načechranější a celkově jí bylo více. Taktéž byla
jednotka požádána jako přítomná požární hlídka při stavění májky v charitním
domově pro seniory v Hnojníku. Jednalo se o velmi příjemnou zkušenost s
dobrou náladou i pohoštěním. Druhou požární hlídkou bylo rozsvícení
vánočního osvětlení v obci 29.11.2019, kde vše proběhlo v pořádku. Již dvakrát
nám věnovala stromy k nazdobení na věž hasičárny paní Marie Oborná, za což
ji moc děkujeme. Poprvé jsme se za hasiče zúčastnili i akce Ježíškova
vnoučata. Na internetu jsme totiž narazili na pana Františka, který žije ve svých
75 letech v domově ''Pohoda'' v Dolních Domaslavicích. Jelikož celý život
trénoval koně, přál si, aspoň na Vánoce si ten pocit zopakovat. A tak jsme
sehnali koně (díky Newport Ranchi) sebrali silné hasiče a šli panu Františkovi

vykouzlit úsměv na tváři. A už teď se moc těšíme na další možné přání, které
budeme schopni splnit.
Na valné hromadě sboru proběhly volby na další pětileté období 2020-2024:
došlo k výraznému omlazení vedení našeho sboru. Novou starostkou byla
zvolena Adriana Skotalová, náměstkem starostky David Tokaryk, velitelem
opět Tomáš Uhlíř. Všem členům dosavadního výboru děkuji za vykonanou
práci (vše zdarma a jen ve svém volném čase, mnohdy i o dovolené), jejich
rodinám za pochopení i pomoc hasičům. Nově zvolenému výboru hodně nových
nápadů, elánu a „rukou“ ochotných pomoci. Tímto končí po 112 letech činnosti
našeho sboru klasické vedení (papír, tužka, oběžníky...) a nastává doba
elektronická (e-maily, FB, Wp....). Jen ty požáry, další pohromy a neštěstí pořád
zůstávají....
Spolupráce s vedení obce byla vždy výborná, děkujeme minulému vedení v čele
se starostou p. Pavlem Postůvkou i současnému s Mgr. Daliborem Dudkem a
doufáme, že to tak bude i nadále.
V letošním roce přeji za celý náš sbor všem pevné zdraví a na viděnou jen u
společenských akcí.
Na základě zprávy velitele SDH Tomáše Uhlíře zpracovala Staňka Moravcová,
bývalá starostka sboru
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ
6. A
Přes průměrné obecně studijní předpoklady dosáhli nadprůměrného výsledku
v českém jazyce A. Židel a v matematice J. Hajduk.
6. B
V této třídě jsou obecně studijní předpoklady podstatně vyšší, vynikající
předpoklady mají D. Kozlová, V. Roman a O. Večeřa. V českém jazyce dosáhla
vynikajícího výsledku D. Kozlová, nadprůměrného výsledku pak V. Roman a
M. Kulig. V matematice dosáhli vynikajícího výsledku D. Kozlová a M. Kulig,
nadprůměrného V. Roman.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ
Vynikajícími obecně studijními předpoklady disponují J. Koloničný, D. Křižák
a V. Horklová. Nadprůměrné studijní předpoklady mají A. Imramovská, M.
Klaczaková a P. Guziur. Vynikajícího výkonu v českém jazyce dosáhli J.
Koloničný, P. Guziur, A. Imramovská a D. Křižák, nadprůměrného T. Wodecki
a L. Pnioková. V matematice jsou vynikající J. Kobierski a J. Koloničný,
nadprůměrný D. Křižák. Věřme, že to dokážou zúročit také při přijímacích
zkouškách.
OKRSKOVÉ KOLO FLORBALU IV. H
10. 12. odehráli na 2. ZŠ ve F-M své zápasy žáci 8. – 9. ročníků. Náš tým
nezvládl klíčový zápas s Gymnáziem PB F-M (vítěz turnaje), překvapivě
podlehl 6:7 a obsadil 5. místo, což je pro všechny velké zklamání.
Reprezentovali: O. Kacíř (G), D. Křižák, J. Kuřil, J. Kobierski, J. Koloničný, F.
Grác, F. Musiol, D. Stonawski a D. Brückner. Děkujeme panu Musiolovi za
pomoc s dopravou.
Mgr. P. Fikoczek
PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ (ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2. 4. 2020)
Vážení rodiče,
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice stejně jako
v loňském roce i v tomto letošním připravuje tzv. „Školu nanečisto“ pro budoucí
prvňáčky. ZŠ ve spolupráci s MŠ chystá pro předškolní děti a jejich rodiče 6
společných setkání pod vedením p. uč. Mgr. V. Púpalové, Bc. S. Holkové a Bc.
D. Kulhánkové. Tato setkání nejsou určena jen pro předškolní děti z MŠ Dolní
Domaslavice, ale i pro předškolní děti z jiných mateřských škol, které zvažují
zápis do 1. ročníku na naší ZŠ.
Cílem této aktivity je zjistit, jaká je úroveň školní zralosti Vašich předškoláků a
také přiblížit budoucím prvňáčkům, co je ve škole asi čeká. V průběhu těchto
setkání budou paní učitelky s dětmi pracovat formou různorodých aktivit
zaměřených na jednotlivé kognitivní funkce. Po posledním plánovaném setkání
budou se všemi rodiči zúčastněných dětí individuálně zkonzultovány výsledky,

kterých jejich děti dosáhnou ve všech jednotlivých oblastech (řeč, motorika,
zrakové vnímání, sluchové vnímání, orientace v prostoru a čase,
předmatematické představy).
Informativní schůzka se koná 21. 1. 2020 v 15:30, součástí je také beseda
PaedDr. Kovářové, PhD. na téma „Školní zralost“.
Úvodní setkání se koná 23. 1. 2020 od 15:00 do 15:45 v učebně budoucího 1.
ročníku – téma „Řečová výchova“. Další pak navazují v termínech 30. 1., 6. 2.,
13. 2., 20. 2., 5. 3. 2020 ve stejný čas.
Rodiče, jejichž děti nenavštěvují MŠ D. Domaslavice a měli byste o tuto aktivitu
se svými dětmi zájem, kontaktujte nás před zahájením aktivity na uvedených
emailových
adresách:
eva.foukalova@zsddomaslavice.cz
petrfikoczek@zsddomaslavice.cz nebo k.gociekova@seznam.cz
Za ŠPP
Mgr. K. Slowiková Gocieková
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
Áčko po dlouhé pauze hraje 26. 1. v ČPP Aréně v Ostravě. Již v 8 h nastoupí
proti FBC Hlučín (v prvním zápase jsme vyhráli 6:5), v 11.30 čeká poprvé FBC
ORCA Krnov B. 8. 2. ve SH Bowling a squash v Českém Těšíně očekávaný
třaskavý zápas s domácím FBC VÁLEC Č. Těšín (9.00) a poprvé v historii
s FBC TJ Sokol Frenštát p/R (12.00).
Muži B Moravskoslezská soutěž
Stejnou pauzu měl i B tým. 25. 1. zajíždí do Paskova, kde se ve SH ZŠ střetne
s vedoucím FBC PORUBA SHARKS (10.10) a FBC PIRATES OSTRAVA B
(12.30). 8. 2. ve SH ZŠ a MŠ Petrovice čeká domácí Z.F.K. Petrovice D (9.00)
a FbK Horní Suchá B (11.20).

Vánoční turnaj
Volný čas vyplnili florbalisté v tradičním trojkovém Vánočním turnaji.
V konkurenci 5 týmů si došly pro 1. místo po finálovém vítězství 4:3 opět
Třanovice (F. Górny, R. Kovařík, L. Skulina). 2. příčka připadla Staré gardě (P.
Fojtík, P. Michna, M. Návrat), pomyslný bronz brali Elévové (M. Bartek, D.
Bojda, L. Zaslavskij). V bráně se prostřídávala trojice gólmanů P. Czepiec, P.
Kovář a P. Szczypka. Nejmladším účastníkem byl talentovaný D. Křižák.
Starší žáci Moravskoslezský přebor
15. 12. si dojeli žáci pro 6 bodů do Rožnova. Předposlední TJ Slovan Havířov
porazili 10:5 (F. Grác 5, D. Křižák 4, M. Křibík) zásluhou poslední třetiny,
kterou vyhráli 6:1. V tvrdém zápase však přišli o další dva hráče, nicméně i v 7
hráčích do pole nadělili poslednímu SC Bohumín 13 gólů a po výsledku 13:1
(F. Grác 5, D. Křižák 5, F. Noga 2, V. Jakubek) se posunuli na 7. místo.
Další zápasy odehrají 25. 1. v Petrovicích. Soupeři budou PASKOV
SAURIANS (11.20) a 1.SFK Havířov B (13.40). Žákovská soutěž se týká
ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek

▪ ŠKOLNÍ PLES

VSTUPENKY jsou v prodeji 21. 1. 2020 od 17:00 v budově ZŠ a MŠ Dolní
Domaslavice.
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