▪ INFORMACE OBČANŮM

CO TO JE PASPORT STAVBY?
Je to zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, zjednodušené výkresy
stavby se zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.
K ČEMU SLOUŽÍ PASPORT?
Pro návrh rekonstrukce stavby, energetické optimalizace stavby nebo pro jednání s úřady
a dotčenými orgány.
KDY HO POTŘEBUJI?
Chcete-li rekonstruovat objekt (nebo jednat s úřady) a nemáte k dispozici žádné podklady
ke stavbě (nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti).
TYPY PASPORTU?
1. Překreslení stávajících papírových projektů (obnova výkresů, které souhlasí dle
zaměření)
2. Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného
stavu
3. Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů
do digitální dokumentace.
Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy a fotodokumentace
stavby.
KDO MŮŽE ZAKRESLIT PASPORT?
Pasport stavby není vybranou činností ve výstavbě, proto nemusí být zpracován
autorizovanou osobou. Můžete si tuto dokumentaci nakreslit sami. Rozsah a obsah
dokumentace pasportu stavby stanoví § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění (příloha č. 14 část 2).
Pozor: Institut pasportu neslouží k legalizaci „černých“ staveb.
V případě dotazů mě mne můžete kontaktovat tel. 725 878 360.
Ing. Markéta Oborná (člen stavební komise)
▪ POZVÁNKA NA DEN OBCE

Obec D.Domaslavice ve spolupráci s SDH Dolní Domaslavice a
dalších spolků pořádá u příležitosti oslavy 110. výročí založení
hasičského sboru a 100. výročí vzniku Československé republiky Den
obce. Zábavné odpoledne proběhne 30. června od 15 hodin v areálu za
požární zbrojnicí.
V programu, kterým Vás budou provázet Milan Junga a Staňka Moravcová, vystoupí
mladí hasiči, děti ze ZŠ, cimbálovka Jagar, zumba Ivany Pawlasové. Nebude chybět ani
Klub žen („Babinec“) z Horních Domaslavic. Naše pozvání přijali i „gorolská“ country

skupina Blaf z Jablunkova a komik Vláďa Hron. Po tradiční tombole si večer můžete
zatančit na diskotéce. K občerstvení jsou zajištěny rybí speciality, grilované maso a
myslivecký guláš, domácí koláče a víno, tradiční pivo a alko i nealko nápoje.
Program:
• 15.00 Zahájení
• 15.15 Vystoupení dětí ZŠ
• 15.30 Mladí hasiči
• 15.45 Cimbálovka Jagar
• 16.45 Zumba
• 17.00 Skupina Blaf poprvé
• 17.45 Babinec H. Domaslavice
• 18.00 Skupina Blaf podruhé
• 19.00 Vláďa Hron
• 20.00 Tombola
• 21.00 – 02.00 Diskotéka
Změna programu vyhrazena.
Hlavní sponzor akce:
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU

Přejeme všem pevné zdraví do dalších let: p. Žofie Marušáková, p. Jana Bočková, p.
Stanislav Niemczyk, p. Zdenka Vonderková, p. Jan Penčák,
▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

Matematická olympiáda okresní kolo
Hezkého úspěchu dosáhli žáci 6. ročníku. Shodou okolností všichni tři soutěžící, N.
Chovancová, A. Štensová a M. Vicher, získali 14 bodů z 18 a obsadili dělené 10. – 31.
místo z 92 účastníků.
Zástupce 7. ročníku, J. Kobierski, obsadil 18. příčku z 36 soutěžících. Tady byla soutěž
ovlivněna nesmyslným termínem, protože se konala v den přijímacích zkoušek na šestiletá
gymnázia. Soutěže se tak nemohli zúčastnit J. Koloničný a T. Uher.
KORCHEM
Úspěšná řešitelka korespondenční soutěže v chemii, K. Pichová, byla pozvána 16. 5.
k převzetí ceny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.
Děti před oponou
V měsíci dubnu jsme se s dětmi zúčastnili této nesoutěžní přehlídky divadelních
souborů v Třanovicích. Ve velké konkurenci 17 souborů z blízkého okolí i ze zahraničí
(Polsko, Slovensko) sklidila naše vystoupení „O koblížkovi“ a „O chytrém uhlíři“ velký
ohlas. Svá představení jsme proto zahráli i dětem v MŠ a rodičům, kterým se herecké
výkony dětí také líbily.
Za ŠD Ivana Adamcová

Spolek rodičů Vás srdečně zve na tradiční Dětské radovánky, které se letos
konají 16. června od 15 hod v areálu za požární zbrojnicí.
www.zsddomaslavice.cz
▪ VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVORBA

Dne 25. 3. 2018 v nedělních odpoledních hodinách se
uskutečnila velikonoční kreativní tvorba pro děti. Sešli
jsme se v hasičské zbrojnici v D. Domaslavicích. Pletli
jsme pomlázky, malovali vajíčka a tvořili dekorace.
Celkem se zúčastnilo deset dětí + dvě miminka (tři
babičky, dva tatínci, šest maminek a jedna tetička). Děti
si vyrobené věci odnesly a k tomu dostaly od klubu
sladkou odměnu za své tvoření. Fotky z našeho tvoření
můžete vidět na nástěnce u obecního úřadu.
Za Klub pro děti a mládež Domaslavice
Markéta Oborná
▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE

Regionální liga – muži A
15. 4. jsme v Přerově odehráli nejhorší zápasy v sezóně. Vedoucímu SK K2 Prostějov
jsme podlehli 2:8 (R. Kovařík, V. Peterek) po katastrofální 1. třetině. Situaci se záchranou
jsme si navíc zkomplikovali nečekanou prohrou s FBC Beerboys Libina 7:9 (M. Návrat 2,
V. Peterek 2, A. Langer, F. Górny, D. Bojda), když jsme si opět nechali utéct úvodní
třetinu.
V Rožnově jsme 29. 4. museli bodovat. S B týmem Spartaku Přerov jsme se dlouho
trápili v koncovce, ale slepenými góly v závěru 2. třetiny jsme skóre otočili a dovedli
zápas k výhře 4:1 (L. Křivánek, A. Langer, V. Peterek, F. Górny). Menší odlehčení
v blízkém pivovaru vedlo k bezstarostné hře v posledním zápase s posíleným domácím
Rožnovem, pro který to byl boj o záchranu. Prohra 4:6 (F. Górny 2, A. Langer, P. Fojtík)
po hezkém zápase dvěma góly v poslední minutě nemrzela.
S výjimkou postupujícího SK K2 Prostějov jsme se všemi soupeři bodovali. To je
dobrá statistika do dalšího ročníku. Co se nedaří, je koncentrace na oba zápasy na
turnajích.
Pro lepší orientaci – jsme 2. nejlepším týmem našeho okresu (za divizním FbC F-M).
Konečná tabulka
1. SK K2 Prostějov
2. FBK Jeseník
3. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK
4. FBC Playmakers Prostějov
5. FBC Piranha Přerov B
6. TJ Stará Ves n/O Vosy
7. SK Domaslavice
8. FBC VÁLEC Český Těšín
9. 1.FBK Rožnov p/R B
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▪ JACHTAŘSKÉ ZÁVODY 2018

Termíny letošních jachtařských závodů na Žermanické přehradě:
19.-20.5.2018 Hornický kahan
lodní třídy Fireball, 420, Evropa, Finn, Laser, Optimist
26.-27.5.2018 Velká cena Ostravy
lodní třídy Fireball, 420, Evropa, Finn, Optimist
1.-2.9.2018 Hornická regata
lodní třídy Fireball, 420, Evropa, Finn, Optimist
Starty jednotlivých rozjížděk budou v závislosti na větru vždy v sobotu mezi 11 – 17
hod a v neděli mezi 10 – 13 hod. Závody budou ukončeny vždy v neděli kolem 14 hod
vyhlášením výsledků v areálu YCBO.
Pro příznivce závodního jachtingu: závodní trať tvoří vybójkovaný trojúhelník, bílá,
modrá, červená. Startovní a cílová čára mezi člunem rozhodčích a zelenou bójkou je na
straně trojúhelníka orientované proti větru. Závod se skládá ze 3 až 5 dvou nebo tříkolových
rozjížděk. Jednotlivé lodní třídy startují v intervalu 3 minuty.
Osoby na vodě prosíme o respektování závodní trati a startovního a cílového prostoru, tj. v
blízkosti motorového člunu s vlajkovým stožárem.
Hezký sportovní zážitek za pořadatele přeje
P. Kuřil

▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY

JUDr. Marcela Žoričová projedná a vyřídí právní záležitostí s občany i podnikateli, 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 h v zasedací místnosti budovy OÚ Lučina

nebo v advokátní kanceláři Havířov –Město, Na Fojtství 8, vhodné předem zavolat
tel. i fax: 596 810 741, 603 447 219, e-mail:zoric@atlas.cz
▪ NABÍDKA PRÁCE

Firma TOZOS spol. s r. o., Dolní Tošanovice č. 120, přijme do hlavního pracovního
poměru, popřípadě na dohodu o provedení práce „ n o č n í h o h l í d a č e “.
Požadavky:
řidičský průkaz skupiny T – výhodou (není podmínkou)
Místo výkonu: areál živočišné výroby v Horních Tošanovicích
Bližší informace: ing. Eva Piskořová, tel. 724 623 370
▪ MŠE ZA ZEMŘELÉ HASIČE A OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU

Svátek svého patrona - svatého Floriána - si hasiči našeho Okrsku „Přehrada“ většinou
připomínají při mši za zemřelé hasiče. Letos se konala v kostele sv. Jakuba v Horních
Domaslavicích dne 6. května 2018 a sloužil ji pan farář Mgr. Jan Vecheta.
Po mši následovala v Domě ovocnářů Slavnostní valná hromada ke 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Domaslavicích, tehdy nazvaného „Sbor
dobrovolných hasičů v Dolních Domaslavicích a okolí“ a opravdu jsme v nejbližším okolí
byli prvním sborem. Rádi jsme už před mší mezi sebou přivítali starostu OSH FrýdekMístek p. Dalibora Velčovského, dále vedení Okrsku „Přehrada“ vedeného M.Říhou,
zástupce jednotlivých sborů z našeho okrsku: Bruzovice - Jiřího Kočvaru, Lučina - Leu
Funiokovou, Soběšovice - Petra Chroboka, další spřátelené sbory: Horní Bludovice - Lucii
Orságovou, Horní Domaslavice - Helenu Klimentovou a zástupce našeho družebního sboru
Dětmarovice - Davida Šťastného.
Pozvání na Slavnostní valnou hromadu přijal i ředitel místní základní školy Mgr. Petr
Fikoczek a naši dlouholetí sponzoři manželé Helena a Miroslav Adamkovi. Děkujeme jim
za dosavadní spolupráci a doufáme, že k našemu sboru budou vstřícní i v budoucnosti.
Během schůze jsme si krátce připomenuli obětavou práci našich předchůdců, kteří
pracovali v mnohem složitějších i nebezpečnějších podmínkách, než my nyní. Rovněž jsme
předali ocenění našim členům sboru.
Oslavy 110. výročí založení našeho sboru budou pokračovat zábavným odpolednem a
nočním karnevalem v rámci akce „Den obce“ 30. června 2018, na které Vás všechny již
nyní zveme.
Staňka Moravcová, starostka SDH Dolní Domaslavice
▪ PÁLENÍ ČARODĚJNICE 28.4.2018

Po úspěšném premiérovém ročníku v roce 2016 a zrušeném loňském (mimořádně deštivé
počasí) jsme letos uspořádali druhý ročník „Pálení čardějnice“ v areálu za Hasičským
domem.
Velikost hranice jsme museli přizpůsobit terénu tak, abychom nepoškodili stromy a
uskladněný materiál firmy HOCHTIEF, provádějící výstavbu chodníků v naší obci.
Odpoledne bylo zahájeno v 15 hodin hrami pro děti, kdy se jim věnovali především mladší
členové našeho sboru. Myslím, že velice krásné a nápadité malůvky na obličej vytvářela
slečna Klára. Jaký by to byl čarodějnický rej bez pořádného hudebního doprovodu; o ten se
postaral a drobné úkoly a hádanky pro děti si nachystal DJ Vojtěch Michalíček.

Měli jsme možnost poprvé při akci pro veřejnost vyzkoušet náš nový plynový gril, na
kterém, jak se již stává tradicí, připravuje Jitka Pnioková se svým týmem tradiční
hamburgery. Milovníci zlatého moku jistě uvítali čepování „do skla“.
Čarodějnici se nechtělo na „onen svět“ a tak se spojila s jedním z přírodních živlů –
větrem - a dlouho to vypadalo, že se jí podaří zachránit život, minimálně do příštího roku.
My jsme si však vzali na pomoc našeho jinak vždy nepřítele – oheň a s pomocí jednoho
z našich nejzkušenějších hasičů Martina Očadlého jsme čarodějnici udolali.
Děkuji všem členům, kteří se na přípravě této zdařilé akce podíleli, zejména veliteli
našeho sboru Tomáši Uhlířovi, který se spolu s ostatními členy zásahové jednotky a
soutěžního družstva tuto akci připravil a uskutečnil.
Za SDH Dolní Domaslavice: Staňka Moravcová, starostka sboru
▪ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 8.5.2018

Náročné období pro náš sbor pokračovalo hned v úterý 8.5.2018, kdy se na travnatém
hřišti za základní školou konala okrsková soutěž v požárním sportu. Aby vše bylo
zajímavější, již podruhé se koná společné kolo našeho „Okrsku č. 5 Přehrada“ zároveň s
„Okrskem č. 4 Doberským“. Hodnotí se ale každý okrsek zvlášť.
Naši hoši, coby domácí, startovali jako první a dosáhli času 18,11 sec. I když se soutěžilo
dvoukolově, tento čas již nebyl překonán. Při druhém pokusu měli naběhnuto na
pravděpodobně ještě lepší výkon, ale silný poryv větru však ukončil naději na vylepšení
času z prvního kola.
Pod vedením velitele Tomáše Uhlíře soutěžili: Michal Urbaniec - stroj, Petr Dona savice, Standa Uhlíř - koš, Standa Moravec - hadice B, Vojtěch Gusty - rozdělovač, Ondra
Mintěl - levý proud, Martin Očadlý - pravý proud.
Blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy.
▪ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SE SMAŽENÍM VAJEČINY

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Domaslavicích srdečně zve své členy a fanoušky
na tradiční smažení vaječiny, které se bude konat v sobotu 19.5.2018 od 16. hodiny
v areálu za hasičárnou, v případě nepříznivého počasí v klubovně hasičárny.
Vstupné: dobrá nálada, vajíčka vítána.
Na příjemně prožité odpoledne s vámi se těší
Výbor SDH Dolní Domaslavice

