MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
2/2020

▪ 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveme Vás na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Domaslavice, a to ve středu 11. 3. 2020
od 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy
Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
D. Dudek
starosta obce
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU

p. Helena ŽVAKOVÁ
p. Marie KOUTNÍKOVÁ
p. Josef ČESPIVA
p. Mikuláš MIKO

p. Danuše LITERÁKOVÁ
p. Marta SOŠKOVÁ
p. Helena PICHOVÁ
p. Gabriel TÓTH

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ OCENĚNÍ ZA DÁRCOVSTVÍ KRVE

Ve středu 5. 2. 2020 byl starostou
obce
Dolní
Domaslavice
a předsedkyní komise pro sociální
a kulturní potřeby oceněn
p. Vladislav Gagola, který je
držitelem Zlatého kříže III. třídy
za 80 bezpříspěvkových odběrů
krve.
Děkujeme za nezištnou pomoc
potřebným.
L. Michlová

▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Charita Česká republika také v letošním roce uspořádala ve
dnech 1. – 14. 1. 2020 dvacátý ročník Tříkrálové sbírky.
Občané Dolních Domaslavice v rámci této sbírky do
pokladniček přispěli částkou 33. 608 Kč. Celkově se vybrala
částka 130.335.680 Kč.
Odkaz: https://www.trikralovasbirka.cz/
L. Michlová
▪ ORKÁN SABINA

Orkán Sabina v noci na pondělí 10. 2. 2020 dorazil do Česka.
Silný vítr dělal problémy také v obci Dolní Domaslavice, kdy
vlivem silného větru došlo k vyvrácení stromů na vozovku
a na dráty vysokého napětí. Důvodem toho byla téměř
celodenní odstávka elektrické energie.
SDH Dolní Domaslavice děkujeme za vyčištění propustků kolem Žermanické
přehrady a pomoc při odstraňování následků po orkánu.
D. Dudek
▪ ODPADY V ROCE 2019

V loňském roce činily v obci Dolní Domaslavice celkové náklady na odpadové
hospodářství 1.161.603 Kč.
Za poplatky za komunální odpad od občanů Dolních Domaslavic se vybrala
částka 721.880 Kč, od rekreantů pak 100.750 Kč.
EKO-KOM, a.s. vyplatila obci Dolní Domaslavice čtvrtletně odměnu za
množství odpadů z obalů, které obec vytřídila (celkem částka 138.321,50 Kč):
- 1. 1. – 31. 3. 2019
částka 34.577,50 Kč;
- 1. 4. – 30. 6. 2019
částka 36.357,00 Kč;
- 1. 7. – 30. 9. 2019
částka 35.063,00 Kč;
- 1. 10. – 31. 12. 2019 částka 32.324,00 Kč.

A jak jsme třídili v roce 2019?
- 10,2 t papír a lepenka
- 17,7 t sklo
- 14,6 t plast
- 100,4 t biologicky rozložitelný
odpadu
- 323,7 t směsný komunální odpad
- 20,5 t objemový odpad
- 11,4 t beton
- 3,8 t pneumatik
L. Michlová
▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Celostátní srovnávací testy Scio
Skvělého výsledku dosáhla Daniela Kozlová, která dosáhla 3. nejlepšího
výkonu v českém jazyce v kategorii 6. ročníků v rámci Moravskoslezského
kraje. Obrovská gratulace!
Okresní kolo DO
Hezkého výsledku dosáhla v dějepisné olympiádě žákyně 9. ročníku,
Veronika Horklová. Jako úspěšný řešitel obsadila 13. příčku. Gratulujeme!
Okresní kolo MO 9
Právo postupu v matematické olympiádě 9. ročníků si po školním kole
vybojovali Jan Koloničný a Jakub Kobierski. Honza měl 22. nejlepší práci,
Kuba 43., blahopřejeme.
Okresní kolo ČJO
Po 2. místě ve školním kole odjela na olympiádu z českého jazyka Lucie
Pnioková. Také Lucka se neztratila, obsadila 31. místo. Blahopřejeme.
Školní kolo Pythagoriády
5. ročník: 1. M. Šefránková, O. Kohut, 3. K. Biolková, S. Očadlá, M. Hromulák,
M. Urbaňski

6. ročník: 1. D. Kozlová, 2. M. Kulig, 3. M. Guziur, V. Roman
7. ročník: 1. V. Klaczak, S. Macura, 3. O. Neuwirth, M. Radovesnický
8. ročník: 1. R. Mec, 2. V. Biolková, A. Štensová
Školní kolo Konverzace v AJ
6. – 7. ročník: 1. J. Glogar, 2. D. Dorda, 3. S. Macura
8. – 9. ročník: 1. M. Klaczaková, 2. D. Křižák, 3. L. Večeřová
Kultura
Žáci 1., 3. ročníku absolvovali 8. 1. výtvarné programy v Galérii výtvarných
umění v Ostravě.
6. – 9. ročník absolvoval 23. 1. výchovný koncert Hudba tisíce a jedné noci
a 29. 1. divadelní představení Ženitba v Ostravě.
Paní Hlávková besedovala 27. 1. s žáky 9. ročníku na téma Holocaust
Výchovné a preventivní programy
Slezská diakonie nachystala 29. 1. pro 1. ročník program „Být dobrým
kamarádem“, pro 2. ročník „Šikana, škádlení a já“. 30. 1. pro 8. ročník „Jiný
neznamená divný“, pro 9. ročník „Sex, AIDS a vztahy“.
Divadelní občanské sdružení THeatr ludem z Ostravy si připravilo 29. 1. pro
2. ročník program „To se poví“, pro 5. ročník „Básnění a 3. 2. pro 1. ročník
„Báječně prožitý den“.
Žádost o dotaci
3. 2. jsme podali žádost „Učíme se přírodě při ZŠ Dolní Domaslavice“ na
Státní fond životního prostředí České republiky. Reagovali jsme tak na Výzvu
7/2019 : Přírodní zahrady. V projektu ve výši 500.000,-, pokud bude úspěšný,
se počítá i se zapojením rodičů a veřejnosti při přípravě pozemku před školou.
Cílem projektu je přenést výuku z prostředí třídy do exteriéru.
Mgr. P. Fikoczek

▪ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ (ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ – 2. 4. 2020)

Vážení rodiče,
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice stejně jako
v loňském roce i v tomto letošním připravilo tzv. „Školu nanečisto“ pro budoucí
prvňáčky. ZŠ ve spolupráci s MŠ připravilo 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).
Jsou za námi dvě setkání, využijte zbývající 4 čtvrtky od 15.00 do 15.45
v učebně budoucího 1. ročníku – v termínech 13. 2., 20. 2., 5. 3., 12. 3. 2020.
Za ŠPP Mgr. K. Slowiková Gocieková
www.zsddomaslavice.cz

▪ ŠKOLNÍ PLES VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ DOLNÍ DOMASLAVICE

Letošní rok se uskutečnil 1. 2. 2020.
Bylo pěkné jarní počasí, takže letní
námět plesu ,,RebeLOVÉ‘‘ se
krásně hodil.
V průběhu jeho
příprav však stála před Spolkem
rodičů velká výzva. Už nejsme úplní
nováčci, nasadili jsme loni vysokou
laťku a díky rodičům a sponzorům
měli báječnou tombolu. No
a nyní jsme to samozřejmě museli zopakovat a ještě o kousek všechno
zdokonalit a vylepšit.
Přípravy byly opět náročné, v listopadu započaly
první koordinační schůzky a poslední týden před plesem jsme se doma už ani
nevyskytovaly. Nicméně zkušenosti z loňského roku se opravdu hodily a my se
v plánování mohly soustředit na větší detaily. Koordinace námětu plesu
a výzdobu laděnou do daného tématu má na starosti naše designérka. Všechny
nás proháněla sem a tam, dokud nebylo vše dokonalé. I proto byl ples ve stylu
Rebelů tak svěží a radostný. Všem členkám patří obrovský dík za to s jakou
láskou tuto dobrovolnou činnost dělají. Přichystaly úžasný ples. Jen čtěte dál….
Hosté byli uvítáni welcome-drinkem. Na stolech je čekala krásná výzdoba
a degustace výrobků, které napekli samotní rodiče. Po přivítání a zahájení plesu
zatančili žáci 9.třídy nádhernou polonézu.
A poté se již kapela i taneční
skupina postaraly o výbornou zábavu. Přesně
v 21.00 započal dokonalý raut, za který by se
nestyděli ani v Alcronu. Svědčí o tom přiložená
fotodokumentace a zpětná vazba hostů. Míchaly
se drinky všech možných barev i chutí. Tetovaly
se ženy i muži na rozličná místa. Sál se brzy
zaplnil tančícími a pomalu, ale jistě se blížil čas
prodeje lístků do tomboly. Hosté byli uchváceni
krásnou tombolou, takže již za pár minut byly
všechny lístky vyprodány. Samotné vyhodnocení
pak bylo svižné a rychlé – tedy akce kulový
blesk. Snad se na všechny dostalo. Vždyť cen

bylo 195
. Letošní rok byly také
navíc slosovatelné vstupenky o tři
hlavní ceny. A byly úchvatné –
televize, zájezd a tolik očekávaný
vysavač. Všechny budou jistě dobře
využity. Pak už šlo všechno svým
tempem až do 03.45, kdy poslední
hosté odjeli přistaveným autobusem
a my jsme zamkly vstupní dveře.
Pohled na prázdný sál, bez lidí, ale
plný konfet, balónků a plných stolů nikdy nezapomeneme. Nicméně v neděli se
na to dobrovolníci z řad rodičů 9. třídy vrhli a na konci dne sál vypadal jako
dřív. My dospáváme a regenerujeme ještě teď.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli. Obci Dolní
Domaslavice, naší škole, žákům 9. třídy,
dobrovolníkům, kteří přišli pomáhat, vařili, pekli,
uklízeli. Moc děkujeme sponzorům, kteří se postarali
o
tak
nádhernou
a
bohatou
tombolu.
A děkujeme také Penzionu Maják za opravdu úžasný
raut. Doufáme, že se nám podařilo už tak vysoce
nasazenou laťku zase o kousek překonat a pevně
věříme, že s Vaší pomocí to za rok dokážeme zase.
Děkujeme
SPOLEK RODIČŮ
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A Regionální liga
26. 1. se naplnila našim mužům mimořádná první polovina ligy (9 výher, 1
remíza)! V ČPP Aréně v Ostravě přehráli FBC Hlučín 10:7 (P. Michna 2, A.
Langer 2, R. Kovařík 2, V. Peterek 2, L. Křivánek a F. Górny). Soupeř korigoval
až v závěru po určitém opadnutí koncentrace v defenzivní činnosti.
To následující zápas s B týmem FBC ORCA Krnov byl podstatně
emotivnější. Soupeř neustále dotahoval, dvakrát i srovnal, ale v závěrečné
třetině jsme odskočili a přes soupeřovo snížení jsme pojistili výhru střelou do

prázdné brány. Výjimečný zápas odehráli Martin Návrat se 7 kanadskými body
a Vojta Peterek, který střílel ostrými. Na vítězství 10:8 se podíleli V. Peterek 5,
D. Bojda 2, A. Langer, M. Návrat a P. Michna
8. 2. jsme hráli v blízkém Č. Těšíně, těšili se na derby, ale vše bylo špatně.
Domácí trestali chyby, pro nás byl balónek jakoby hranatý, výsledkem děsivá
porážka 2:9 (A. Langer, M. Návrat). V následujícím zápase jsme čekali jasné tři
body, FBC TJ Frenštát p/R však postavil před brankářem hradbu a my ji
nedokázali rozhýbat. V zoufalé power-play jsme snížili dvěma góly na 5:6, ale
vyrovnávacímu gólu soupeř dokázal na čáře zabránit (A. Langer 2, F. Górny, P.
Fojtík, M. Návrat).
Zůstáváme na 2. místě, ovšem cestu za postupem do divize jsme si nečekaně
zkomplikovali.
Muži B Moravskoslezská soutěž
Béčko hrálo už 25. 1. v Paskově, takže mohlo využít dvou povolených
posil z A týmu. S prvními dvěma týmy tabulky se rozhodovalo až v závěru, kdy
docházely síly. Týmu FBC PORUBA SHARKS podlehli 5:6 (A. Langer 2, F.
Górny 2, R. Kovařík) a FBC PIRATES OSTRAVA B 5:8 (V. Peterek 4, F.
Górny).
Také béčko hrálo 8. 2., takže nemohlo využít posil z A týmu. Proti D týmu
domácích Petrovic ještě uhráli přijatelný výsledek 4:6 (M. Adamek 2, L. Sváda,
L. Zaslavskij), ovšem v dalším zápase již fyzicky nestačili (pouze 7 hráčů do
pole) a podlehli B týmu FbK Horní Suchá 2:14 (M. Vrubel, M.Adamek).
Starší žáci Moravskoslezský přebor
Žáci odjeli 25. 1. do Petrovic ve značně oslabené sestavě. Týmu PASKOV
SAURIANS podlehli 1:7 (D. Křižák), v přestřelce s SFK Havířov B tahali za
kratší konec po výsledku 9:11 (D. Křižák 6, V. Jakubek 2, T. Uher).
8. místo v tabulce se pokusí vylepšit domácími zápasy, které je čekají 15.
2. ve Sportovním centru ve Smilovicích, kde pořádáme od 8.30. Soupeři budou
Florbal Exelsior Havířov B (8.30) a Z.F.K. Petrovice (13.10). Žákovská soutěž
se týká ročníků 2005 – 2008. Hledáme další spoluhráče!
P. Fikoczek

▪ ČTYŘLÍSTEK PRO HAFANY – ÚTULEK NARUBY

Nacházíme se v rodinném domku v Albrechticích a jsme
útulek
domácího
typu.
Všichni
pejsci
jsou
plnohodnotnými členy naší domácnosti – mají volnost
pohybu doma i venku, válí se s námi na gauči, hrají si na zahradě, apod.
Pomáháme hlavně týraným, opuštěným, starým a nemocným. Všichni projdou
potřebnou veterinární péčí, případně operacemi, jsou očkovaní, vykastrovaní
a načipovaní, a poté jim hledáme nový domov. Jelikož žijí s námi, známe jejich
povahy, a proto jim můžeme najít domov na míru. Díky tomu se nám ročně
podaří zachránit a umístit do nových rodin přes 200 psů.
Jsme nezisková organizace,
nejsme proto dotovaní městy
a obcemi. Na veškerý provoz
si musíme opatřit peníze sami
a jsme z větší části závislí na
sponzorských
darech.
Veterinární péči se nám daří
platit díky našim příznivcům,
kteří nám finančně přispívají
na transparentní účet – někteří pravidelně každý měsíc, jiní párkrát do roka. Dále
nám lidé pomáhají materiálně – ať už sami přivezou nebo nám nechají zaslat
kvalitní konzervy, granule, těstoviny, rýži, maso a pamlsky nebo i prací prášek,
čistící a dezinfekční prostředky apod. A v neposlední řadě sháníme větší
sponzory – loni nám přispěli Nadace ČEZ, DYNAMIC PRO a AUTOVIVA,
díky nimž jsme mohli např. postavit část venkovního zastřešení, aby se hafani
mohli vyvenčit i v dešti.
Jak vypadá každodenní život v naší velké psí boudě se můžete podívat na našich
facebookových stránkách, kam denně přidáváme videa a fotografie. Také nás
můžete navštívit i osobně, pejsci jsou vděční za hlazení i mazlení, a když je
vezmete na procházku nebo třeba sobotní výlet, budou štěstím bez sebe (je třeba
se však domluvit na tel. čísle 724 121 429). Možná se do některého i zamilujete
a stane se tak vaším novým parťákem a členem rodiny na celý život. A to je
smyslem naší práce…
Dana Bílková
předsedkyně spolku

▪ OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A.S. – nabídka místa

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. přijmou do
pracovního poměru Správce rekreačního střediska
v Dolních Domaslavicích.
Náplň práce: zabezpečování provozu a údržby
rekreačního střediska a jeho okolí; zajišťování ubytování
hostů a s tím spojené administrativy (vedení ubytovací knihy, zajištění výběru
poplatků pro OÚ Domaslavice, provádění měsíčního vyúčtování); provádění
kontroly stavu a funkčnosti zařízení a vybavení rekreačního střediska
a operativní řešení zjištěných nedostatků, úklid.
Písemné přihlášky spolu s životopisem zasílejte na email: info@ovak.cz
Kontakt pro případně dotazy: Ing. Hana Bezděková (tel.: 597 475 174)
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