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▪ SLOVO STAROSTY

Tak nám skončily prázdniny a léto se pomalu chýlí ke svému konci…
Rád bych vás tedy nyní informoval o činnosti naší obce během letních dnů…
Pro mne osobně je tím největším úspěchem ta skutečnost, že dne 1. 7. 2019 naší
obci Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu
vydal „Kolaudační souhlas“ který je dokladem o povolení účelu užívání stavby
„Chodníky v obci Dolní Domaslavice“. Bezprostředně nato bylo vyhlášeno
výběrové řízení na výstavbu tří autobusových přístřešků. Jedná se o dva
přístřešky u autobusové zastávky „Domaslavice střed“ a jednoho u zastávky
„Domaslavice u Číže“. V polovině měsíce září 2019 by mělo být toto stanoviště
předáno zhotoviteli.
Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakoupení malotraktoru
s příslušenstvím. Malotraktor bude sloužit zejména k zimní údržbě, a to nejen
chodníků, ale i ostatních ploch v naší obci. V létě bude malotraktorem
prováděna rovněž údržba veřejné zeleně. Malotraktor bude mimo jiné vybaven
radlicí, rozmetadlem a malým mulčovačem.
Obec taktéž zakoupila mulčovač na kosení příkopů, přičemž obecní pracovníci
postupně provádějí kosení příkopů a zeleně podél komunikací. Máme v plánu
rovněž zakoupit i radlici na odstraňování sněhu. Hlavním záměrem obce je
provádění zimní údržby vlastními prostředky a silami, což by se mělo následně
promítnout do úspor v rámci rozpočtu naší obce.
Dalším bodem, o kterém bych se chtěl dále zmínit, je naše odpadové
hospodářství. Postupně jsme začali navyšovat počet kontejnerů na tříděný odpad
(sklo, plasty a papír). Většina obyvatel projevila nadstandardní zájem o zřízení
sběrného dvora. Dle územního plánu je ovšem výstavba daného zařízení možná
jen na třech pozemcích. Za tímto účelem zastupitelstvo obce schválilo nákup
pozemku za částku 1.244.000 Kč, kdy záměrem bylo postavit velmi pěkný malý
sběrný dvůr pro všechny obyvatele naší obce. V žádném případě nikdo z občanů
nemusí mít strach, že by v tomto sběrném dvoře byl jakýkoliv nepořádek či by
se z něj linul nelibý zápach. Na výstavbu tohoto sběrného dvora jsme měli
v plánu využít dotaci z Ministerstva životního prostředí, avšak hlavní
podmínkou je rychlé vyřízení stavebního povolení.
D. Dudek
starosta

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ

p. LUDMILA OČADLÁ

p. MARIE ŠIPKOVSKÁ
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ ZŠ a MŠ – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V MŠ je naplněna kapacita 40 dětí, 16 dětí nastoupilo poprvé. Děti jsou
rozděleny podle věku do dvou tříd: Žabičky (15 mladších) – T. Čermáková
a K. Kratochvílová, Rybičky (25) – Bc. S. Holková a Bc. D. Kulhánková.
K. Kratochvílová zároveň pracuje jako asistent pedagoga k doplnění úvazku.
Částečný úvazek, který je hrazen z evropských fondů na pozici školního
asistenta v MŠ, byl přidělen Bc. I. Trnčíkové.
V ZŠ se 20 prvňáčků ujala Mgr. G. Klimková, s 15 druháky pokračuje Mgr.
R. Turková, které pomáhá pedagogická asistentka J. Poloková. 23 třeťáků si
vede Mgr. M. Ryšková. Se čtvrťáky (23) pokračuje Mgr. K. Gocieková, páťáky
(23) převzala Mgr. V. Púpalová. Poprvé tak zůstal Černý Petr netřídního na Mgr.
M. Chrobočkovou. Mgr. K. Gocieková navíc vede Školní poradenské pracoviště
jako výchovná poradkyně a současně pracuje jako koordinátor inkluze.
6. A (18) převzala Mgr. A. Čelovská, 6. B (16) Mgr. J. Fojtíková
s asistentkou pedagoga S. Parotovou. S početnou 7. třídou (32) pokračuje PhDr.
R. Kubická, v 8. ročníku (29) je novou třídní Mgr. D. Jurošová (a také
koordinátorem EVVO) s pedagogickou asistentkou P. Uhrovou. 9. ročník (21)
si dovede k ukončení školní docházky Mgr. E. Foukalová (zároveň metodik pro
minimální preventivní program a ICT koordinátor) a pedagogickou asistentkou
E. Holkovou. Netřídními učiteli jsou letos Mgr. I. Panáčková, Mgr. M. Holková
a Bc. I. Trnčíková. Vedení školy zůstává ve složení Mgr. A. Šokalová
(zástupkyně) a Mgr. P. Fikoczek (ředitel), který je zároveň koordinátorem pro
tvorbu školních vzdělávacích programů. Jsme typicky inkluzívní školou, kam
dochází 4 žáci vyžadující pedagogické asistentství (vada řeči, LMP, poruchy
chování, vývojová dysfázie).
Ve ŠD je kapacita naplněna také (80 žáků), ve třech odděleních pracují
vychovatelky – P. Uhrová, I. Adamcová, J. Poloková a na ranní družinu Bc.
I. Trnčíková. Drobný úvazek školního asistenta pro ŠD, který je hrazen z EU,
byl přidělen, na doplnění úvazku AP, S. Parotové.

Personál školní kuchyně pokračuje ve složení – L. Moráňová, H. Novotná,
L. Pončová, M. Jiřičná a K. Bérešová. Snahou kuchyně je nabídnout výběr ze
dvou jídel po celý týden. Pracovní náplň školnice mají na svých úsecích M.
Siudová a R. Pekárková, které současně s M. Gladičovou, L. Hrabčákovou a M.
Jiřičnou zodpovídají za čisté prostředí prostorů školy. Ing. J. Svádová zastává
pozici účetní školy. Údržbu zajišťuje R. Šabata.
Učitelé opětovně nabízejí vedení zájmových útvarů, které jsou na naší škole
zdarma. Nepovinným předmětem je náboženství (katolické i evangelické).
Povinně volitelnými předměty jsou Mediální výchova (8.), Environmentální
výchova (8.), Globální výchova (9.) a Finanční gramotnost (9.). Žáci si vybírají
od 7. ročníku 2. cizí jazykY z výběru Německý a Ruský jazyk. Dalšími
volitelnými předměty jsou Konverzace v anglickém jazyce, Sportovní výchova
(6., 7.), Cvičení z českého jazyka (6. - 8.), Užité výtvarné činnosti (6. - 9.),
Literárně dramatická výchova (8.) a Malé sporty (8., 9.).
Na 1. stupni Pohybové aktivity (1.), Anglický jazyk hrou (2.), Finanční
gramotnost a Příroda kolem nás (3.), Hrátky s matematikou a Dopravní výchova
(4.), Hrátky s češtinou (5.).
Přivítání prvňáčků
Letošní přivítání nejmladších žáčků proběhlo v obřadní síni OÚ za
přítomnosti pana starosty, Mgr. D. Dudka.
Projekt Šíření příkladů dobré praxe
Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II - jsme
Partnerem ZŠ a MŠ Nošovice.
Projekt nám mimo jiné vynese pro předškolní zařízení pořízení
multimediálního PC, interaktivního dataprojektoru, minikatedru box, výukové
programy pro děti v MŠ. To vše až do nákladů 117.400,-.

Ovoce a mléko do škol (SZIF)
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektů Ovoce do škol
a Mléko do škol. Žáci tak dostávají ovoce a neochucené mléko zdarma.
OČMU
V souladu s Pokynem MŠMT je u nás začátek školního roku ve znamení
projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí, který letos
absolvovali žáci 6. – 9. ročníku ZŠ 6. září. Děkujeme Mgr. A. Čelovské za
organizaci a občanům obce za toleranci při pohybu žáků školy na pozemcích.
1. stupeň ZŠ splní výstupy v rámci týdenní Školy v přírodě ve Velkých
Karlovicích, kam odjíždí 9. září.
www.zsddomaslavice.cz
Mgr. P. Fikoczek
▪ FLORBAL – SK Pieruni Domaslavice – úvodní turnaje

Muži A Regionální liga
22. 9. SH ZŠ Čeladná: 10. 30 Fbc Šternberk, 15.00 FBC Přerov B U20
5. 10. SH TJ Spartak Přerov: 11.00 FBC Hlučín, 14.00 FBS Olomouc B
Muži B Moravskoslezská soutěž
21. 9. SH ZŠ Horní Suchá: 10.10 FBC Cobra Hať, 13.40 FBC Spartak
Bílovec B
5. 10. SH ZŠ Bílovec: 11.20 FBC PIRATES OSTRAVA B, 13.40 FBC TJ S.
Frenštát p/R B
Starší žáci Moravskoslezský přebor
22. 9. MSH Havířov: 11.20 Z.F.K. Petrovice, 13.40 Florbal Exelsior Havířov B
6. 10. SH SŠIEŘ Rožnov: 14.10 1.FBK Rožnov p/R, 16.30 1.FBK Eagles
Orlová
Žákovská soutěž se týká ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
Mgr. P. Fikoczek

▪ NOČNÍ SOUTĚŽ O „PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE DOLNÍ
DOMASLAVICE“ – 31. 8. 2019

Před letošním již 16-tým ročníkem této soutěže nám škarohlídové
předpovídali téměř nulovou účast vzhledem k mnoha „atraktivnějším“ akcím
v okolí - zejména „Guláši“ v Horních Domaslavicích a pivním slavnostem
v Nošovicích (jídlo a pití ...). Co se týká finančních možností na atrakce pro
děti, tak to se nemůžeme možnostem obce nebo pivovaru rovnat. Naštěstí se
jejich předpovědi úplně nevyplnily. Do připravených soutěží se nakonec
zapojilo skoro 50 dětí. Mohly si např. vyzkoušet člunkový běh s proudnicí,
ovázat kamarádovi bolavou hlavu nebo pomocí oblíbené džberovky uhasit
hořící panelák, a tak zachránit lidi i zvířátka v něm. Na žádné akci pro děti
v dnešní době nesmí chybět skákací hrad a malování na obličej. Rodiče mohli
být u her se svými dětmi nebo je svěřit do péče hasičů a zpod stanu u pivka,
klobásy nebo hamburgeru pozorovat, jak děti řádí po celém oploceném
travnatém hřišti. Největší úspěch měla pěna pro děti, na kterou nám konečně
vyšlo počasí. Děti si v ní pořádně zařádily a pak jsme je rodičům od pěny
opláchli fontánou z čisté vody. Na závěr odpoledne byla připravena společná
soutěž na čas s hasičskou tématikou pro rodiče a děti (nezáleželo na tom, zda
jestli otec nebo matka). Zvítězila v ní Petra Pokorná s dcerou Kristýnou.
Na noční soutěž přijelo 17 družstev, z toho 6 družstev žen. Naši kluci mají
letos sestupnou tendenci: po 2. místě na okrskové soutěži a čtvrtém na naši
denní, skončili tentokrát až osmí. O opravu tohoto výkonu by se měli pokusit
nejpozději na soutěži u našeho družebního sboru Dětmarovice v říjnu t. r.
Soutěžili ve složení: strojník-Michal Urbaniec, savice-Radim Skotal, košStanda Uhlíř, hadice B-David Tokaryk, rozdělovač-Tomáš Uhlíř, levý proudOndřej Mintěl, pravý proud-Martin Očadlý. Velitelem a zároveň hlavním
rozhodčím byl Tomáš Uhlíř, rozhodčím u terčů Karel Janczar a startérem Standa
Uhlíř. Našemu dlouholetému rozhodčímu Bohouškovi Hanuskovi z Dětmarovic
přejeme brzké uzdravení. Krásné poháry nejen za 1.-3. místo, ale i za nejlepší
levé a pravé proudy předal starosta obce Mgr. Dalibor Dudek.
Příprava soutěže na hřišti, kde musíme vše navést a zase odvést je dost
náročná. Elektřinu 230V nám poskytla ZŠ D. Domaslavice, napětí
380V Dalibor Němec, toalety Zdeněk Oborný v hospodě Kopačka, dopravu
lavic, stolů a dalších věcí zajišťovali Tomáš a Jiří Pecinovi a David Tokaryk.
Hry

a odměny pro děti vymysleli a připravili zejména Adriana Skotalová, Katka
Koutníková, Tomáš Uhlíř a Martin Očadlý. O jídlo se postarali Katka a Jindra
Koutníkovi, Jitka Pnioková, Radka a Klárka Pichovy, pivko čepovali Daniel
Roman, Tomáš Kokotek a Pavel Čelovský, u alkoholu a nealka byly Andrea
a Lucka Halatovy. S pracemi při přípravě a úklidu pomáhali kromě členů
soutěžního družstva také Zdeněk Dostál, Radek Koutník, Jirka Skulina, Véna
Junga, Jarek Ficek, Michal Heczko, Standa Moravec a ke zdravému jádru
pracantů patří také Petr Dona a Dalibor Vicher. Samozřejmě podle potřeb
využíváme i pomoci našich rodin a přátel. Všem po ukončení hlavní sezóny moc
a moc děkuji!
Rádi ve svých řadách uvítáme zájemce o členství v soutěžním nebo
zásahovém družstvu. Zájemci se mohou informovat u velitele našeho sboru
- Tomáše Uhlíře na čísle: 724 170 109.
Výsledková listina 16. ročníku o „Pohár starosty obce Dolní Domaslavice“
z 31. 8. 2019
Umístění ženy:
1
Mistřovice
2
Lhotka
3
Stanislavice A
4
Horní Bludovice
5
Těrlicko-Hradiště
6
Stanislavice B
Nejlepší proudy:
levý Mistřovice
pravý Mistřovice

Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

výsledný
čas
18,09
19,69
22,26
27,84
28,17
48,67

17,53
18,09

Umístění muži:
1
Karviná Louky
2
Třanovice
3
Stanislavice
4
Horní Domaslavice
5
Těrlicko-Hradiště
6
Dětmarovice
7
Staré Město
8
Dolní Domaslavice
9
Paskov
10 Brušperk
11 Mistřovice

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Nejlepší proudy:
levý Karviná Louky
pravý Karviná Louky

16,57
18,53
18,93
19,42
19,58
22,05
22,25
40,15
40,43
NP
NP

16,57
15,82

Putovní pohár starosty obce Dolní Domaslavice
Karviná Louky
M
16,57
Cena útěchy
Stanislavice B

Ž

48,67

S. Moravcová
Starostka sboru

▪ OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne 18. 9. 2019 v čase od 7:30 do 14:30 dojde k přerušení dodávky elektřiny
v místě Dolní Domaslavice č.p. 4, 5 a 201.
UZAVŘEN pro tento den bude OBECNÍ ÚŘAD a ČESKÁ POŠTA.

L. Michlová
▪ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

Ordinace MUDr. B. Pitříka bude očkovat proti chřipce v měsíci říjen až listopad
2019, a to kdykoliv v ordinační době. Zájemci o očkování musejí být bez teploty
nebo infekčního onemocnění.
Přijďte co nejdříve, počet vakcín je omezen.
L. Pitříková

▪ VINOBRANÍ V SOBĚŠOVICÍCH

Zahrádkáři Soběšovice letos oslaví 60 let od
založení organizace.
Také letos se pořádá tradiční VINOBRANÍ,
které pořádají zahrádkáři v Soběšovicích
v sobotu 21. 9. 2019.
Vstupné 100 Kč, začátek v 19:00 v sále na
Nové Husarůvce.
Prodej vstupenek Mir. Pavlíková (tel.:
739 546 118).
M. Peřina

▪ SEKÁNÍ SENIORŮ

Obec Dolní Domaslavice srdečně zve všechny občany od 65 let na SETKÁNÍ
SENIORŮ. Tato akce se uskuteční v sobotu 9. 11. 2019 od 14:30 v jídelně naší
školy. Pozvání platí i pro partnera. Pohoštění a zábava zajištěna.
Svou účast prosím nahlaste na obecním úřadě do 21. 10. 2019, případně na
tel.: 558 688 224. Můžeme zajistit odvoz obecním autem. Také zájem o tuto
službu je třeba nahlásit předem. Těší se na Vás členové kulturní komise
a zastupitelé obce.
I. Adamcová
▪ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Čipování psů proběhne dne 3. 10. 2019 od 17:00 před Obecním úřadem Dolní
Domaslavice. Čipování provede MVDr. Jana Kouřilová. Cena 450 Kč/pes.
I. Adamcová

▪ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMASLAVICE

Srdečně Vás zveme na pravidelné
setkávání maminek s dětmi (0 – 5 let).
KDY? Od 1. 10. 2019, každé úterý od
8:30 do 11:00 v 1. patře Obecního
úřadu Dolní Domaslavice.
Více informací na tel.: 725 476 012.

Klub pro děti a mládež Domaslavice
pořádá v neděli 13. 10. 2019 od
14:00 KREATIVU FOAMIRAN
(umělé květiny).
Cena kurzu je 100 Kč. Kapacita
kurzu je omezena max. na 12 osob.
Více informací na tel.: 725 878 360.

Klub pro děti a mládež Domaslavic

▪ MASÁŽE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Nabízím masáže, kvůli kterým nemusíte nikam jezdit, protože přijedu přímo
k Vám. Díky tomu můžete relaxovat v pohodlí Vašeho domova.
Cena masáže je 400 Kč/50 minut (záda a šíje). Kontakt 773 231 845.
Těším se na Vás.
I. Urbaniecová
▪ PRODEJ KOHOUTŮ

Prodám mladé kohouty z domácího chovu (nejsou čistokrevní). Odběr možný
ihned. Více informací na tel.: 775 305 168.
▪ PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ – UPOZORNĚNÍ

Připomínáme, že někteří občané nemají doposud uhrazen poplatek za odvoz a
likvidaci komunálního odpadu a místní poplatek ze psa.
Bližší informace naleznete v Měsíčníku Obce Dolní Domaslavice 8/2019 a na
webových stránkách obce www.ddomaslavice.cz.
S. Moravcová
účetní

▪ 50. VÝROČÍ EVANGELICKÉ KAPLE

V neděli 1. 9. 2019 se v evangelické kapli
v Dolních Domaslavicích uskutečnilo slavnostní
shromáždění u příležitosti 50. výročí od otevření
nové evangelické kaple. Spousta stojících osobních
automobilů u kaple dávalo tušit, že na slavnost
přijelo nebo přišlo spousty lidí. Tolik, jako před
padesáti léty na konci měsíce září 1969 to ale
nebylo (kronika uvádí účast přes 1800 lidí). Někteří
z nich nechyběli ani nyní a byli hned na úvod
uvítáni pastorem třanovického sboru SCEAV
Erichem Bockem. Pozvání přijali dokonce tři
biskupové, dva tenkrát byli ještě studenti a to
Vladislav Volný a Stanislav Pietak, třetí, současný biskup Tomáš Tyrlík měl pro
všechny přítomné připraveno kázání. Do lavic v kapli také zasedl starosta obce
pan Dalibor Dudek, který také doplnil svůj pozdrav s humornou poznámkou“
„Sejdeme se opět za padesát let!“ V programu nechyběla hudební vystoupení
albrechtického dechového kvarteta, zazněly nádherné hlasy mužského
pěveckého souboru a mladí lidé z třanovického souboru zpestřili slavnost
pěknou scénkou. Počasí bylo mimořádně teplé a po skončení této slavnostní
chvíle mohli všichni využít připravené občerstvení a ještě strávit volný čas při
vzájemných rozhovorech. Poděkování patří všem místním občanům, kteří se
pěkně starají o kapli. Významně se rovněž podílí obec Dolní Domaslavice, a to
finančními prostředky, potřebnými na různé opravy. Přece jenom každý objekt
postupem času chátrá, potřebuje šikovnou ruku a bez peněžní podpory to nejde,
však to známe všichni.

K. Moškoř

▪ DEN PĚSTOUNSTVÍ

Moravskoslezský kraj Vás zve na DEN PĚSTOUNSTVÍ v Dolní oblasti
Vítkovice.
Akce proběhne 12. 10. 2019 od 10:00 do 18:00.
Více informací: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/
Moravskoslezský kraj

▪ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při
kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Hasičský záchranný sbor
České republiky připravil kampaň. Cílem této kampaně je snížit počet obětí a
výši škody na majetku v domácnostech.
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