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OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
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Výhled na Žermanickou přehradu

▪ 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo v pondělí
21.02.2022:
ZO schválilo:
❖ strategický plán rozvoje obce Dolní Domaslavice na rok 2020-2024 –
aktualizace č. 2;
❖ rozpočtové opatření č. 1/2022;
❖ záměr podání žádosti z programu Rozvoje venkova č. 7 – Fiche 06 –
Občanská vybavenost – Rekonstrukce kmenových tříd v Základní škole
a Mateřské škole Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace.
Lucie Michlová
zapisovatelka
▪ VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI V NAŠÍ OBCI
Vážení majitelé psů,
opět zaznamenáváme zvýšené podněty občanů na
volně pobíhající psy.
Žádáme Vás, zajistěte si své psí svěřence a nenechte
je volně pobíhat po obci. Majitel psa musí zajistit, aby
jeho pes neobtěžoval a neohrožoval své okolí.
V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku.
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
▪ PRODEJ KALENDÁŘŮ PRO ROK 2022
Během provozní doby Pošty Partner Dolní Domaslavice je
možné
si
zakoupit
kalendář
pro
rok
2022
s fotografiemi/pohlednicemi obce Dolní Domaslavice.
Cena jednoho kusu je 60 Kč (platba pouze v hotovosti).
Lucie Michlová

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU
p. Anna ŠIMKOVÁ
p. Marie MOJŽÍŠKOVÁ
p. Marie MINTĚLOVÁ
p. Ján ČELOVSKÝ
p. Gerta NIEMCZYKOVÁ

p. Olga PĚKNÍKOVÁ
p. Karel VŠETEČKA
p. Zdeňka WEISSMANNOVÁ
p. Josef BARAN
p. Jarmila TESARČÍKOVÁ

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

▪ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ELEKTROZAŘÍZENÍ

A

OBJEMNÉHO

ODPADU,

Sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného elektrozařízení a objemného odpadu
proběhne ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2022.
Kontejnery budou přístupné u Obecního úřadu Dolní Domaslavice, a to ve
dnech:
- 8. 4. 2022
od 8:00 do 17:00
OBJEMOVÝ ODPAD
- 9. 4. 2022
od 8:00 do 12:30
OBJEMOVÝ ODPAD
- 9. 4. 2022
od 12:30 do 14:30
NEBEZPEČNÝ ODPAD
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
- 9. 4. 2022
po 15:00 bude VŠE ODVEZENO
Tímto žádáme občany, aby dodržovali dny a hodiny pro dovoz jednotlivých
druhů odpadu!
Lucie Michlová

▪ UKLIĎME ČESKO 2022

▪ DORUČOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO MĚSÍČNÍKU OBCE
Tímto žádáme občany, kteří NEMAJÍ
ZÁJEM o doručování Měsíčníku obce
Dolní Domaslavice do schránky
v tištěné podobě, aby své číslo
popisné nahlásili na tel.: 558 688 224
nebo na e-mail ou@ddomaslavice.cz.
Měsíčník obce Dolní Domaslavice je ke
stažení
na
www.ddomaslavice.cz
v sekci „Aktuálně“ – „Měsíčník obce“.
Lucie Michlová

▪ ODPADY V ČÍSLECH ZA ROK 2018 - 2021
Jak již v minulých číslech měsíčníků bylo zmiňováno, od 1. 1. 2021 vstoupil
v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, který
obcím ukládá povinnost více třídit. Obcím tak porostou poplatky za skladování
a klesnou příjmy z rozpočtového určení daní.
Nový zákon o odpadech požaduje po obcích, aby v roce 2025 dosáhly úroveň
třídění 60 %. K dosažení této úrovně bude zapotřebí snížit i produkci zbytkových
odpadů.
Pro představu – Rostoucí poplatek za skladování se bude zvyšovat postupně,
a to z částky 500 Kč za tunu až na 1.850 Kč za tunu v roce 2030. Požadovaná
míra třídění také poroste až na 70 % v roce 2035. Tzn. třídit minimálně „dvakrát
více“, než třídíme nyní. Pokud obec tyto požadavky plnit nebude, bude ji moci
Inspekce životního prostředí udělit pokutu až do výše 500.000 Kč/ročně.
V loňském roce činily v obci Dolní Domaslavice celkové náklady na odpadové
hospodářství 1.639.918 Kč.

Třídění odpadů v obci v letech 2018 – 2021 (v tunách)
2018

2019

2020

2021

Celkem (t)

Papír a lepenka

10,08

10,19

15,49

19,70

55,46

Sklo

16,18

17,76

22,68

21,24

77,86

Plast
Biologicky
rozložitelný odpad
Směsný komunální
odpad
Objemový odpad

13,55

14,63

19,92

32,43

80,53

98,24

100,49

85,15

78,61

362,49

328,34

323,72

335,86

309,10

1297,02

63,97

20,55

23,66

22,10

130,28

EKO-KOM, a.s. vyplatila obci Dolní Domaslavice níže uvedené odměny za
množství odpadů z obalů, které obec vytřídila
Rok
2018
2019
2020
2021

Celkem
128.529,50 Kč
138.321,50 Kč
174.378,53 Kč
247.458,84 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství
Rok
2018
2019
2020
2021

Výdaje
1.213.925 Kč
1.161.603 Kč
1.394.746 Kč
1.639.918 Kč

Příjmy
676.315 Kč
822.630 Kč
717.150 Kč
827.690 Kč

Rozdíl
- 537.610 Kč
- 338.973 Kč
- 677.596 Kč
- 812.228 Kč

Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce
▪ ODPADOVÉ OKÉNKO – JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT NÁPOJOVÉ
KARTONY?
Nápojové kartóny neboli krabice od mléka, vína či džusů. V ČR se třídí do
kontejnerů různých barev a tvarů – vždy jsou ale označeny oranžovou
nálepkou. V menší míře je obce sbírají prostřednictvím oranžových pytlů.
Ročně se takto v celé ČR vytřídí bezmála 4 300 tun tohoto materiálu.
V ČR se začalo se sběrem a tříděním nápojových kartonů systematicky v roce
2003. Do té doby byly vnímány spíš jako nežádoucí příměs a jejich využití bylo
sporadické. V současné době jsou nápojové kartony již plnohodnotnou součástí
tříděného sběru – vždyť ze 75 % jsou tvořeny velmi kvalitním papírem.
Recyklace nápojových kartonů
Ve světě je recyklace nápojových kartonů zajišťována hlavně papírnami, v ČR
je dokáže optimálně zpracovat pouze jediná. Zpracování je prakticky stejné jako
u sběrového papíru – nápojové kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová
vlákna se pak přidávají k běžné papírovině a nanáší se na papírenský stroj.

Výsledkem jsou role nového papíru, které se používají na výrobu sáčků a tašek.
Díky tomu, že nápojové kartony obsahují kvalitní papírenské vlákno, mohou se
z nich vyrábět papírové obaly s menší hmotností, ale se zvýšenou pevností. Ze
zbylé polyetylénové a hliníkové fólie se mohou vyrábět palety, školní pomůcky,
květináče a jiné plastové výrobky nebo je lze využít jako palivo do cementáren.
Dům z nápojových kartonů?
Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních
a izolačních desek. Výroba stavebních desek probíhá již několik let na
Slovensku a částečně i v ČR. Nápojové kartony se nejprve rozdrtí na
požadovanou velikost. V případě, že obsahují významné zbytky nápojů, se
vzniklá drť vypere a vysuší, aby nemohla obsahovat žádné choroboplodné
zárodky. Usušená drť se pak nanáší do forem a při teplotách přesahujících
200°C se lisuje do desek. Ty mají podobné vlastnosti jako sádrokarton,
v některých parametrech ho dokonce předčí. Desky lze navíc kombinovat
i s jinými materiály jako jsou pěnový polystyren nebo polyuretan - vznikají tak
panely, ze kterých je možné montovat tepelně nebo zvukově izolační příčky,
podhledy nebo izolace. Z panelů je možné postavit celý dům, včetně
obvodových zdí, nebo koupelen. V ČR tak stojí už desítky domů postavených
právě z tohoto materiálu.
EKO-KOM, a.s.
V naší obci sbíráme nápojové kartony společně s papírem, které se následně
na skládce třídí. Ročně se takto vytřídí 1 tuna nápojových kartonů.
V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak správně naložit s bioodpadem?“.
Užitečné odkazy:
- www.jaktridit.cz
- www.ekokom.cz
- www.tonda-obal.cz
- www.samosebou.cz
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 5. 4. 2022
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4
školského zákona dne 5. dubna 2022 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. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do
31. 8. 2016 (případně děti narozené v září – prosinci 2016) a také děti, které
měly odklad školní docházky. Školou, při plnění úkolů, provedou budoucí
žáčky učitelé 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“, kde trváme na znalostech, i proto jsme získali již 3x dle
výsledků vzdělávání v testování Scio osvědčení Nejlepší škola
Moravskoslezského kraje
▪ dlouhodobě ověřené splývavé čtení, které se v okolí neučí, přitom se tak
učí děti číst s porozuměním, včetně dětí s dyslexií
▪ 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
▪ výuku katolického a evangelického náboženství
▪ individuální přístup vyučujících k Vašim dětem
▪ pouze kvalifikované pedagogy, téměř všechny předměty s plnou
aprobovaností vyučujících
▪ 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 h)
▪ 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. Petr Fikoczek
Zápis do MŠ je o měsíc později – 5. 5. (10 – 16)!

OLYMPIÁDY
Školní kolo Konverzace v AJ
6. – 7. r.: 1. V. Lehnertová (7. B), 2. E. Böhmová (6.), B. Nolčová (7. B), A.
Vajdová (7. B)
8. – 9. r.: 1.D. Dorda (8. B) a J. Hajduk (8. A), 3. R. Horkel (9.) a A.
Chroboková (9.)
PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Únor byl ve znamení prevence s konkrétními programy pro jednotlivé třídy,
pouze 8. B a 9. třída mají preventivní program posunut na 11. března.
THEATR LUDEM
3. března proběhly dílny spolku pro vzdělávací a kulturní projekty. Pro 1. ročník
to byl program Báječně prožitý den dle knihy Obejmi mě prosím. Děti se
zamýšlely, jak mohou někoho potěšit. Pro 3. ročník Rozkmotřidla podle knihy
Modrý Poťouch, kde se s dětmi hledaly možnosti, jak pracovat s emocemi
a náladami.
KNIHOVNA TŘINEC
4. března odjeli žáci 1. a 3. ročníku do Třince, kde absolvovali programy Eliška
a Měsíčňánek (1. r.) a Hlava v hlavě (3. r.).
KNIHOVNICE
21. února pokračovala knihovnice Lilie Tyrlíková s další lekcí pro prvňáčky „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Děti se o dva dny později seznámily
i s knihami v knihovně v Dolních Domaslavicích, provedla je naše knihovnice
Lenka Moráňová.
BESEDA ÚP
Pro žáky 8. B se uskutečnila 3. března on-line přednáška Úřadu práce
z Frýdku-Místku k tématu Volby povolání.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 25.2.2022 pořádala školní družina výlet na Zlatník. O tuto akci rodiče a děti
projevili velký zájem. Naštěstí nám přálo počasí a děti si užily bobování
i lyžování. Sněhu bylo dostatek, a tak jsme postavili několik sněhuláků a hráli

koulovanou. Ráda bych tímto chtěla poděkovat rodičům, kteří nám s dětmi
pomáhali.

NOČNÍ ČTENÍ
Po dvouleté přestávce pořádala
školní družina 4. 3. 2022 noční
čtení. Letošní program se velmi
lišil od těch minulých. Paní
knihovnice
z
Havířova
nepřivezly knihy, nýbrž malé
roboty, které si děti složily a
následně pouštěly. Velké děti si
vyzkoušely brýle s virtuální
realitou.
Pak
následoval
program s knihami. Všichni byli
nadšení a spokojení. Věřím, že
příští rok se nám taková akce taky povede. Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na tomto večeru podíleli.
Za školní družinu Pavlína Uhrová
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
12. 2. jsme na Čeladné svedli souboj s posledním Frenštátem, který nás mohl
teoreticky předstihnout. Po překvapivě poklidné hře jsme však porazili FBC TJ
Sokol Frenštát p/R 7:4 (F. Górny 2, V. Tomiczek, M. Chmiel, V. Langer, V.
Peterek a M. Habr).
20. února nás čekalo okresní derby v Třinci s FBC Ossiko Třinec. Postupujícímu
týmu jsme podlehli 4:9 (A. Langer 2, V. Peterek a M. Návrat) v poměrně
zajímavém utkání před návštěvou 159 diváků.
Se sezónou jsme se rozloučili ve Smilovicích 26. 2. zápasem s FBS Olomouc.
Utkání již v tabulce nic neřešilo, hrál se bezstarostný florbal, který skončil
divokým výsledkem 7:21 (A. Langer 3, V. Peterek 2, D. Beneš, V. Tomiczek).
Konečná tabulka
1. FBC MSEM Přerov
2. Asper Šumperk
3. 1.FBK Eagles Orlová
4. FBC Intevo Třinec
5. FBS Olomouc
6. Zlín Lions

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

FBC ORCA Krnov
FBC ZŠ Uničov
Florbal Vsetín
SK K2 Prostějov
SK Pjeruni Domaslavice
FBC TJ Sokol Frenštát p/R

První 4 týmy pokračují v celostátní nadstavbě o postup do Národní ligy, poslední
3 týmy sestupují do své Regionální ligy (Olomoucký a Moravskoslezský kraj).
Poděkování za náročnou sezónu patří nejen samotným hráčům, ale také M.
Bartkovi a V. Wojnarovi, kteří spolehlivě plnili pořadatelskou činnost při našich
domácích zápasech.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Béčko se střetlo 27. 2. v Bolaticích s FBC Cobra Hať. Utkání skončilo po dobře
rozehrané úvodní třetině smírně 5:5 (M. Bartek, P. Fojtík, A. Langer, D.
Gavenda a V. Peterek). Týmu FBK RAFANI OSTRAVA pak podlehlo 7:12 (V.
Peterek 4, P. Fojtík, D. Gavenda a P. Michna).
Béčku patří v tabulce 8. místo, další turnaj 19. 3. ve Smilovicích pořádá. V 10:30
čeká béčko Kojotů z Jablunkova a ve 14 h poslední SKP Nový Jičín-FBK
Frenštát.

Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost 12. 2. ve Smilovicích pořádal turnaj nadstavby nejlepších 6 týmů. V duelu
s PASKOV SAURIANS si vybral v úvodní třetině všechny góly v rozmezí 200
sekund a zvítězil 3:0 (V. Jakubek, V. Červenka a T. Zuczek), v druhém zápase
podlehl v dramatickém zápase S.K. P.E.M.A. OPAVA 2:4 (F. Noga, T. Jantoš).
13. 3. odehrají v Opavě duely s prvními dvěma týmy tabulky, v 10:10
s Frenštátem a ve 13:40 s FBC TIGERS PORUBA.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žáci poslední dva zápasy základní části odehráli 6. 3. v Bohumíně.
V dramatické koncovce uhájili proti FbK Horní Suchá výhru 4:3 (T. Zuczek 2, T.
Jantoš a V. Červenka), domácí 1.SC BOHUMÍN ´98 přestříleli v poměru 8:3 (V.
Červenka 3, T. Zuczek 3 a T. Jantoš 2).
Nečekaně proklouzli právě na úkor Horní Suché do lepší poloviny a čekají je tak
ještě v dubnu dva obtížné turnaje s lepšími soupeři.
Elévové: Moravskoslezská liga
Elévové 19. 2. v Paskově vybojovali pomyslný bronz. Na týmy TJ Slovan
Havířov, FBC Vikings Kopřivnice jejich možnosti nestačí, 1.FK Ostrava JIH sice
podlehli 3:5, ale FBC Spartak Bílovec porazili 19:13 a minitabulka těchto tří týmů
posunula naše mužstvo na celkové 3. místo.
Elévy ještě čeká 20. března turnaj v Kopřivnici již od 8 hodin (FBC Vikings
Kopřivnice, FBC ORCA KRNOV, FBC Intevo Třinec a 1. SFK Havířov. 2. dubna
pořádáme ve Smilovicích od 10.30 (1.FBK Rožnov p/R, TJ Slovan Havířov,
Z.F.K. Petrovice a Torpedo Havířov).
Petr Fikoczek
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