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▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU

p. BŘETISLAV NĚMEC
p. JAROSLAVA SKARKOVÁ
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
Áčko mužů má za sebou skvělý vstup do ligy. 22. 9. jsme v krásné hale na
Čeladné zahájili sezónu s nepříjemným týmem Fbc Šternberk. Ambiciózní tvrdý
tým soupeře jsme dokázali přestřílet i v pátém vzájemném zápase, tentokrát 10:7
(R. Kovařík 3, A. Langer 2, L. Skulina 2, D. Bojda, M. Návrat a F. Górny). Do
druhého zápasu jsme nastoupili proti omlazenému týmu Přerova. Rezervní tým,
který změnil název na FBC Přerov U20, hrozil právě lajnou mladých pušek.
Poté, co se dostal soupeř v 2. třetině do dvougólového náskoku, zafungoval
oddechový čas, přeskupení formací a utkání jsme dotáhli k druhé desítce. Na
výsledku 10:6 se podíleli A. Langer 5, F. Górny 3, P. Fojtík a V. Peterek.
Další turnaj následoval 5. 10. právě v Přerově. Poprvé v historii jsme se
střetli s týmem z Hlučína. FBC Hlučín jako nováček ligy na nás vyrukoval
s dvěma hráči s ligovými zkušenostmi a především vítkovický gólman Rataj,
který v Hlučíně hostuje, nám svou jistotou brnkal na nervy. V dramatickém
utkání soupeř snížil 40 sekund před sirénou při power play na jediný gól, ale
více nestihl. Na výhře 6:5 se podílelo nebývale 6 střelců – L. Skulina, P. Michna,
L. Křivánek, V. Peterek, R. Kovařík a A. Langer.
V následujícím utkání nás čekal rezervní tým Olomouce, který nás loni
připravil o 3. místo a i tentokrát se v jejich dresu objevil specialista na náš tým.
Naštěstí na jeho 3 zásahy odpovídal náš snajpr Adam (jeho gólu baseballovým
úderem po rozehrané standardce uznale tleskala i soupeřova lavička). Po
výsledku 8:5 (A. Langer 5, F. Górny, M. Návrat, D. Bojda) jsme s 12 na body
na 2. místě za béčkem Rožnova, kterému vyšly obtížné zápasy také
stoprocentně, horším skóre.

Nyní následuje volný los, poté cestujeme 16. 11. do Olomouce. Soupeři TJ
Stará Ves n/O Vosy a TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
Muži B Moravskoslezská soutěž
Béčko se naopak krčí na poslední příčce tabulky. 21. 9. v Horní Suché
vypomohli povolení tři áčkaři a byl z toho alespoň bod v duelu s FBC Cobra
Hať 1:1 (R. Kovařík). V druhém zápase proti béčku Spartaku Bílovec již
nestačili a podlehli 3:5 (D. Gavenda 2, T. Pala)
Následný turnaj se naprosto překrýval se zápasy A týmu a navíc se sešlo
hned 5 omluvenek, takže k zápasům do Bílovce cestovalo torzo týmu a aspoň
na jeden zápas posila z áčka, Vojta Kasper. FBC PIRATES OSTRAVA B však
neměli slitování a rozdrtili náš rezervní tým 18:5 (D. Gavenda 3, V. Wojnar, V.
Kasper). Zdecimovaný tým poté podlehl vysoko FBC TJ S. Frenštát p/R B 1:9
(D. Gavenda).
I béčko má nyní volný los a zároveň čas doplnit soupisku hráči, kteří by
pomohli týmu s odpoutáním se ode dna. 17. 11. na Čeladné budou soupeři
Rafani Ostrava a spojený tým SKP Nový Jičín-FBK Frenštát.
Starší žáci Moravskoslezský přebor
Starší žáci vstoupili do sezóny bez dvou stálých hráčů. Martin Vicher
odešel na hostování do Frýdku-Místku, Filipa Musiola si vyhlédl Florbal
Exelsior Havířov. První turnaj se křížil i se zápasy našich hokejistů, navíc se den
před zápasem zranil Honza Kuřil, k zápasům do Havířova tak odjel spíš béčkový
tým. Přesto v zápase se Z.F.K. Petrovice sahali po třech bodech, bohužel
v poslední minutě inkasovali a brali tak bod za remízu 5:5 (D. Křižák 2, S.
Macura, T. Zuczek a F. Noga), v druhém zápase už fyzicky nestačili a podlehli
domácímu Florbal Exelsior Havířov B 1:10 (M. Křibík).
6. 10. v Rožnově hokejisti nechyběli a přineslo to první tři body za výhru
nad domácím Rožnovem 3:1 (F. Grác, V. Jakubek, D. Křižák). V následném
utkání však nestačili na 1.FBK Eagles Orlová, které podlehli 2:7 (T. Uher, F.
Grác).

Další turnaj pořádáme my, koná se 19. 10. ve Smilovicích, kde se střetnou
kluci v 8.30 se Slovanem Havířov. Zápas s Horní Suchou byl odložen.
Žákovská soutěž se týká ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek
▪ ZŠ a M TELEGRAFICKY

Projekt Cesta za vzděláním 2019
Výzva č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014609
V rámci programu OPVVV, kde jsme podali 7. 6. žádost, bylo 12. 9.
potvrzeno poskytnutí podpory až do výše 1.461.313,- na období září 2019 –
srpen 2021. V rámci Projektu mohou na drobné úvazky pracovat ve škole školní
asistentky v MŠ, ZŠ i ŠD. Vyučující v MŠ absolvují další vzdělávání v rámci
inkluze, v ZŠ se opět rozjedou Kluby (čtenářské dílny, deskové hry …),
doučování, dovybaví se IT technikou.
Výuka naživo
13. 9. žáci 8., 9. r. zhlédli Efektní chemii, 23. 9. pak měli žáci 1. – 9. r.
možnost absolvovat na naší škole putovní výstavu Fyzikální pokusy a chemické
pokusy (Spoznávaj vedu).
Adaptační kurz
Žáci 6. ročníků absolvovali se svými třídními učitelkami 16. – 18. 9. tradiční
adaptační pobyt ke stmelení kolektivu v Suchdolu nad Odrou.
Přespolní běh 1. – 5. ročník
Výborného výkonu dosáhl opět Jiří Lukeš, žák 2. ročníku. Po vítězství
v okrskovém kole v Dobré dokázal vyhrát také okresní kolo ve Frýdku-Místku.
Gratulujeme!

Přespolní běh – chlapci 8., 9. r.
Starší žáci (D. Grác, F. Musiol, J. Kobierski, D. Křižák a D. Stonawski)
bojovali ve Frýdku-Místku v týmové soutěži a pouhé 3 body je dělily od stupně
vítězů. 5. místo je i tak hezkým umístěním.
Volba povolání
Žáci 8., 9. r. se zúčastnili exkurzí do podniků Marlenka a Blanco.
Dotaz
Rádi bychom umožnili žákům výuku s ozoboty. Pokud má někdo k této
tématice blízko, ozvěte se. Děkuji.
P. Fikoczek
▪ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Letošní škola v přírodě proběhla za příznivého počasí v překrásném prostředí
Javorníků na Horském hotelu Kyčerka v Karlovicích ve dnech
9. 9. – 13. 9. 2019, zúčastnilo se jí 92 dětí prvního stupně.
Děti absolvovaly exkurzi ve výrobně svíček Unipar v Rožnově pod Radhoštěm,
prohlédly si areál s dřevěnými sochami v Karlovicích, zvládly delší pěší túru
přes Javorníček na statek U Rajmundů. Největším přínosem byly workshopy
s přírodovědci, při nichž získaly mnoho nových fundovaných informací
a poznatků o životě a rozmnožování ryb v potocích, šelmách v Beskydech
a jejich monitorování, rostlinách a horských loukách. S ornitoložkou byly
svědky odchytu a pozorování ptáků, vyzkoušely si simulaci protipovodňových
opatření v krajině. Zaujaly srovnávací záběry při povodních a aktuálním
extrémním suchu. Nechyběla terénní exkurze snímaná dronem, táborák
s písničkami, také večerní stezka odvahy i diskotéka. Oblíbené byly každodenní
ranní rozcvičky za hudebního doprovodu. Pro prvňáčky to byl zároveň
adaptační pobyt, dobrý start jejich školní docházky.

www.zsddomaslavice.cz
M. Chrobočková
▪ SETKÁNÍ 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 25. 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

▪ UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH
POROSTŮ

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. Informace naleznete
také na úřední desce Obecní úřadu Dolní Domaslavice.

L. Michlová

▪ REFLEXNÍ PRVKY ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

Je podzim, rána jsou mlhavá, odpoledne je brzy tma. Chodci, kteří vyrazí na
silnici za tmy nebo za snížené viditelnosti jsou povinni od 20. 2. 2016, dle
novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, NOSIT REFLEXNÍ
PRVKY.
V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta v rozmezí od nuly do 2.000 Kč
blokově, od 1.500 Kč do 2.500 Kč ve správním řízení.
Reflexní doplňky seženete např. v papírnictvích, prodejnách se sportovními
potřebami, často je seženete i v klasickém supermarketu, na poště nebo na
čerpací stanici. Cena reflexních prvků se pohybuje zhruba od 30 Kč. Použití
takového prvku může přitom zachránit lidský život.
APLIKACE „VIDĚT A BÝT VIDĚN“
https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/

-

www.mdcr.cz
https://www.videt-a-byt-viden.cz/chodci
L. Michlová

▪ JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

Svoz biologicky rozložitelného odpadu je
v obci Dolní Domaslavice v letošním roce
zajišťován firmou FCC Česká republika, s.r.o..
Připomeňme si, jak správně třídit odpad.
PLASTY (žlutý kontejner)
- Nápojové kartony, kovové obaly (např.:
kelímky a krabičky od pokrmů, sešlápnuté
nápojové kartony, sešlápnuté PET láhve,
sáčky, fólie, CD, DVD, polystyrén, obaly
od kosmetických a hygienických potřeb,
konzervy a plechovky od potravin.
- NEPATŘÍ ZDE: PVC, Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek.
SKLO (zelený kontejner)
- Zavařovací sklenice, sklenice a láhve od nápojů,
střepy tabulového skla.
- Sklenice a láhve vyhazujte bez víček.
- NEPATŘÍ ZDE: porcelán, keramika, zrcadlo,
drátěné sklo, autosklo.
PAPÍR (modrý kontejner)
- Noviny, časopisy, reklamní katalogy a letáky,
kancelářský skart, kartonové krabice, vlnitá lepenka,
kancelářský papír, sešity, bloky, kalendáře, knihy,
obálky, výkresy, brožury.
- NEPATŘÍ ZDE: mastný, mokrý či jinak znečištěný papír, nápojové
kartony.
https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/uvod.html
L. Michlová

▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY

JUDR. Marcela Žoričová projedná a vyřídí právní záležitosti s občany
i podnikately, a to formou poradenství, sepisováním listin, žalob, smluv
(kupních, darovacích, převodů nemovitostí), výminků a služebnosti (věcných
břemen), oblasti rodinného práva apod..
Kontakt: každou středu mezi 14:00 – 15:00 v zasedací místnosti budovy O
Lučina nebo v advokátní kanceláři Havířov – Město (Na Fojství 1441/8).
Vhodné se předem objednat přes tel.: 596 810 741, 603 447 219 nebo přes
email: zoric@atlas.cz.
M. Žoričová
▪ PODĚKOVÁNÍ

Jako předseda spolku rodičů, bych ráda touto cestou informovala, že rok
2018/19 hodnotím jako velmi úspěšný. Všechny cíle, které si spolek předsevzal,
byly splněny na jedničku. Všem akcím bylo věnováno neskutečné množství
času a energie a jsem velmi hrdá na tým lidí, který se spolku s takovým
nasazením věnuje, a i touto cestou bych jim chtěla vyjádřit veliké díky. Jejich
práce si neskutečně vážím a vím, jak je těžké si na to všechno najít čas a energii.
Ráda bych poděkovala také celému pedagogickému sboru a panu řediteli.
Dostali jsme z jejich strany velkou podporu a pomoc u všech akcí, které jsme
jako spolek ve školním roce 2018/19 pořádali. Dále jsem velmi vděčná za
iniciativu obce Dolní Domaslavice v loňském roce a zejména panu starostovi,
který nám pomohl jak při organizaci plesu, tak při technickém zajištění akcí.
Bez jejich pomoci si neumím představit ani realizaci akcí v letošním roce,
a proto jsem ráda, že naše spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu.
Cílem spolku je adekvátně hospodařit s financemi získanými z členských
příspěvků, a dále s financemi, které jsme získali pořádáním akcí. Z těchto peněz
se hradí v největší míře cestovné pro děti na mimoškolní aktivity. Jedná se
o lyžařské výcviky, školy v přírodě, výlety a kurzy. Další nemalou část financí
věnujeme preventivním programům pro děti. Vzhledem k tomu, že členské
příspěvky pokrývají cca třetinu všech nákladů, jsou pro nás akce, které
pořádáme nezbytné. Máme velké štěstí, že je zde opravdu spousta dobrovolníků,
kteří nám pomáhají s obrovským nasazením a chtěla bych jim také touto cestou

moc poděkovat. Těchto lidí je ale stále bohužel málo, a proto bych chtěla
poprosit i další rodiče, aby se k nám připojili a my toho mohli udělat více
s trochu menším vypětím pro všechny zúčastněné. Pokud by se někdo měl chuť
přidat, stačí jen napsat na email: kourilova@liskovka.com.
Děkuji za přízeň a důvěru a těším se na akce pořádané v letošním roce. Ve
spolupráci s obcí a školou se budeme podílet na rozsvícení vánočního
stromečku, pořádáme 2. ročník plesu ve spolupráci s obcí a opět nás jako finále
čekají radovánky pro naše děti.

J. Kouřilová
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