MĚSÍČNÍK

▪ SLOVO STAROSTY

Tak snad konečně skončila zima….
Již v průběhu měsíce února obecní pracovníci uklízeli chodníky od zbytků posypového
materiálu. Prostřednictvím pana Slavomíra Kulhánka se nám je rovněž podařilo
odstranit ze všech obecních komunikací.
Na účelovou komunikaci UK č.14.7 (ulice Slunečná) jsme nechali přivézt recyklát, který byl
následně rozvezen a uválcován, jelikož tato komunikace se nacházela v kritickém stavu.
Částečně rovněž došlo k opravě příkopu podél této komunikace a za přispění hasičského
sboru byla vyčištěna i odtoková roura vedoucí pod touto komunikací. V současné době
dochází k vytyčení inženýrských sítí umístěných pod výše uvedenou komunikací za účelem
možnosti vybudování nové kanalizace.
V současné době dochází ze strany pracovníků obce k mapování tzv. „výtluků“ a
dalších nedostatků na místních a účelových komunikacích, na jejichž základech bude
rozhodnuto o způsobu opravy.
Od 18. 3 2019 započne oprava námi reklamovaných částí chodníků firmou Hochtief CZ a. s.
Mělo by dojít k terénním úpravám, které by po estetické stránce zvelebily naši obec.
Počátkem měsíce května 2019 taktéž dojde k opravě místní komunikace MK č. 14 (vedoucí
od ZŠ směrem k Třanovicím) firmou AWT Rekultivace, a to z důvodu propadu povrchu
komunikace nad stávající kanalizací, což znamená pro nás všechny značná omezení. Za
pochopení během uvedených oprav vám všem velice děkuji.
Touto cestou bych chtěl rovněž požádat všechny občany Dolních Domaslavic, aby
veškerý odpad svých domácností umísťovali do sběrných nádob sloužících k tomuto
účelu, a ne jej pouze odložili v jejich blízkosti, jelikož konečným důsledkem je velice
nedůstojný a neestetický vzhled celé naší obce.
Přeji vám příjemné nadcházející jarní dny.
Mgr. Dalibor Dudek, starosta obce
▪ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ,

Obce Dolní Domaslavice

uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří
dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými zlatou medailí je i náš
občan pan Ing. Jiří RICHTEREK ( 1980) . Ochota darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem jeho humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří mu
dík nejen těch, kterým pomohl navrátit zdraví, ale celé naší obce.

3/2019
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU,

přejeme všem pevné zdraví do dalších let:, p. Jarmila Ožanová, p. Jarmila
Křeménková, p. Anna Šiková, p.Eliška Urbanová, p. Marie Mojžíšková, p.Marie
Mintělová, p. Ján Čelovský

▪ NĚKOLIK NEKOREKTNÍCH VĚT O „ZLATÉ MLÁDEŽI“ V NAŠÍ OBCI

„Tak už i v naší obci máme zlatou mládež, paní M.“ řekl by dobrý voják Švejk.
Nejsem dobrý voják, jsem jen starostkou hasičů, a tak říkám: „už máme mládež, která má
velký zájem o hasič, bohužel trochu jinak, než bychom potřebovali“. Nemají zájem stát se
členy, učit se uzly, běhat přes překážky, trénovat s vodou. Za hezkého počasí pobíhají po
areálu za hasičárnou. Někdy bývala vrata odemčená - firma budující Chodníky zde měla
uskladněný materiál a vrata v průběhu dne nezamykala. Pokud byla vrata zamčenájednoduše přelezli plot - viděla jsem na vlastní oči. A když se dostaví žízeň, tak vylomí
okenice u prodejního stánku v areálu a poslouží si džusy, Mirindami a Pepsicolou, které jsme
měli připravené k vrácení po poslední akci hasičů. Naše chyba - měli jsme si pospíšit.
Pokusů o vloupání do stánků bylo loni několik - naštěstí jen jeden úspěšný. Někdo může
podotknout, že loni se v naší obci vyskytovala spousta pracovníků, kteří budovali chodníky,
kanalizaci a parkoviště u školy. Víme však jistě, že vloupání do stánku s nápoji je dílo naší
mládeže. A když se ochladí, přesunou se přímo do chodby hasičárny. Tato budova se
nezamykala, slouží hasičům a nájemníkům bytu v podkroví a nikdy s tím nebyly problémy.
Dnes slouží jako provizorní diskotéka - hlasitá hudba z mobilu, elektronické cigarety a
k tomu konzumace dobrůtek a energy drinků. A když dojde pití, opět si pomohou - tentokrát
je najdou před dveřmi bytu nahoře v hasičárně. A protože to má být asi pro hasiče čest, že
pobývají v naší svépomocí vystavěné budově (ví někdo z mladších, co to obnáší?), tak mám
zde zanechají na památku své odpadky.
Teď trochu odbočím; nechápu, jak si někdo - to se týká především dospělých - si někam je
schopný donést sušenky, čokolády, pivo v plechovce, láhve alkoholu v batůžku, tam to
zkonzumovat a lehký prázdný obal už zpátky do batůžku nedat. Dobrovolníci, uklízející
každoročně na jaře břeh Žermanické přehrady by mohli vyprávět, co vše tam jsou schopni
návštěvníci a rybáři nechat.
Mezi nezvanými návštěvníky hasičárny jsou i mladé dívenky (cca 12-13 let). V zimním
období se domů dostávají až za tmy. Divím se, že rodičům doma nechybí.
Minulý týden jsem z okna kuchyňky zahlédla skupinku cca 10 dětí, mizící za boudou za
budovou OÚ. Na tom by nebylo nic zvláštního. Kouřit o polední pauze chodí školní děti
odjakživa. Mne překvapil vzrůst těchto dětí a fakt, že i když svítilo sluníčko, foukal ledový
vítr a některé děti byly jen v tričku s krátkým rukávem.
Jedinci dobře informovaní o dění v naší obci by všechno, co jsem dosud napsala, považovali
za prkotinu. Vždyť o několik málo let starší mládež už zaměstnává profesionální hasiče,
záchranáře a dává práci autoopravnám.
Když si v širším rodinném kruhu postěžuji na dnešní dobu, tam se dozvím, že je jiná doba.
Ano, je jiná, jen nevím, zda je lepší, v některých případech určitě ne.
A co si myslíte Vy?
Stanislava Moravcová, starostka SDH Dolní Domaslavice
▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dne 17.4. 2019 - středa - se bude konat očkování psů. U obecního úřadu v době od 15,30
do 16,30 hod. a u Zvonka (nad Albem ) od 16,35 do 17,30 hod. Cena - očkování proti
vzteklině za 150 Kč. Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz. Očkování provádí MVDr. Šárka
Bártková a MVDr. Jana Kouřilová. Telefonní kontakt pro případné dotazy 773 664 496.

Připravujeme: „Hafiáda“ – výstava voříšků 18.5. 2019 a „ Den obce“
22.6.2019
▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

Noční čtení-Noc s Andersenem
V pátek 8.3. se uskutečnil v naší škole již 11. ročník Noci s Andersenem, která se koná na
podporu dětského čtenářství. Již 3. rokem organizuje tuto akci školní družina ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Třinci, která dětem připravuje nové, zábavné programy. Letošního
ročníku se zúčastnilo 43 dětí + dívky z vyšších ročníků, které nám s dětmi pomáhají, za což
jim patří velký dík. Chci poděkovat i rodičům, kteří částečně sponzorovali pizzu- večeři pro
děti.
Za ŠD Adamcová Ivana

O pohár čeladenské ovečky
Výrazného úspěchu dosáhli žáci 2. ročníku Eliška Bártková, Lukáš Darda, Elen
Gembalová, Marianna Krupová, Zuzana Lukoszová, Mia Majerová, Ema Němcová,
Michaela Přikrylová a Natálie Raszková. Ve výtvarné soutěži na téma Kostely,
kostelíky a kapličky v Beskydech byli nejlepší v kategorii 3D (trojrozměrné
keramické práce). K převzetí cen došlo na slavnostní vernisáži 8. 3. na ZŠ v
Čeladné. V II. kategorii (4., 5. r.) zvítězila Štěpánka Němcová, 2. místo obsadila
Bára Sikorová. V III. kategorii (6. – 9. r.) získala zvláštní cenu ředitelky ZŠ Čeladná
Tereza Pončová. Gratulujeme a děkujeme Mgr. Marii Ryškové, Mgr. Miroslavě
Chrobočkové, Mgr. Veronice Púpalové a Mgr. Věře Šmídové za vedení a podporu
žáků, rodičům za dopravu.
Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V kategorii 6. ročníků obsadil Sebastian Macura 17. místo, mezi sedmáky byla
Lucie Večeřová 16., ve společné kategorii 8. – 9. ročníků Tereza Pončová (9.)
vybojovala hezké 8. místo.
Okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce
V kategorii 6. – 7. ročníků obsadil Petr Urbančík (7.) 22. místo, v kategorii 8. – 9.
ročníků byl 26. Jan Koloničný (8.).
Obvodní kolo recitace pro 2. stupeň
Do okresního kola si vybojovala z obvodního kola na 2. ZŠ ve F-M postup Eva
Suchánková z 9. ročníku. Blahopřejeme!
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4 školského
zákona dne 2. dubna 2019 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. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (případně děti
narozené v září – prosinci 2013). Školou, při plnění úkolů, provedou budoucí žáčky
učitelé a žáci 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.

* 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 17.00)
* 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 – 2. 5.!

www.zsddomaslavice.cz

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.

▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE
Regionální liga – muži A
17. 2. jsme v Třinci doufali, že to budeme právě my, kteří dokážou lídra ligy porazit.
Třinec ovšem prokázal, že se na zápas připravil lépe. Opět nás zaskočil a po 7
minutách to bylo 0:5. Poté se náš tým zvedl, po dvou třetinách svítilo skóre 2:5, ale
FBC Ossiko Třinec si body pohlídal a zvítězil 7:3 (A. Langer 2, R. Kovařík).
Následné utkání s béčkem Spartaku Přerov bylo nedůstojnou přestřelkou. Na výhře 12:8

Co můžeme nabídnout?
* výuku podle vlastního Školního vzdělávacího programu „I nejvyšší věž byla
začata od základů“
* 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
* nespočet zájmových útvarů
* výuku katolického a evangelického náboženství
* individuální přístup vyučujících k Vašim dětem
* pouze kvalifikované učitele a především kvalifikovanou výuku cizích jazyků

těší snad jen 3 body (M. Zemánek 5, A. Langer 4, V Peterek 2, L. Skulina). 9. 3. nás čekal v
Bílovci domácí tým FBC Spartak Bílovec. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, vedli 4:0,
nepodařenými přesilovkami jsme pak nabídli soupeři šanci vrátit se do utkání, ale poměrně
bez nervů si pohlídali výhru 8:5 (A. Langer 3, V. Peterek 2, L. Skulina, M. Zemánek, D.
Bojda). Následný zápas s béčkem FBS Olomouc jsme však nezvládli. Klasický zápas blbec,
kdy soupeři vycházelo téměř vše (náš gólman chytal se sebezapřením po nešťastném zákroku
z předchozího zápasu). Ze stavu 3:7 jsme se vrátili během minuty (!) ještě na 7:7, ale v
závěru, kdy se vsadilo na jednu kartu, soupeř trestal a my podlehli 9:15 (R. Kovařík 3, A.
Langer 2, P. Michna, V. Peterek, D. Bojda, M. Zemánek). V tabulce jsme na 3. místě a po
volném losu zakončíme ligu 27. 4. v Bolaticích.
Moravskoslezský přebor – muži B
17. 2. hrálo i béčko. V Petrovicích nejen bez posil z áčka, ale i dvou dalších hráčů, kteří
nastoupili za áčko. Podlehlo béčku Eagles Orlová 3:12 (V. Wojnar 2, A. Onderka) a céčku
Z.F.K. Petrovice 4:14 (D. Gavenda 2, V. Wojnar 2). Stejná situace nastala i 9. 3., opět nám
termíny kolidovaly. Nicméně béčko zaskočilo B tým Horní Suché a připsalo si nečekané 3
body po výsledku 6:3 (D. Gavenda 3, V. Wojnar, T. Pala, D. Kubala). V následném zápase s
C týmem Torpeda Havířov podlehli 3:8 (D. Gavenda, L. Zaslavskij a vlastní). Poslední

utkání sezóny odehrají 31. 3. ve Stonavě (17.10 Flashing Stars Havířov, 19.50 FBK FÉNIX
Orlová).
Moravskoslezský přebor starších žáků – skupina B Starším žákům byl uznán výsledek
3:1 z nedohraného utkání s FbC F-M. 23. 2. se ve Smilovicích rozešli smírně s FbK Horní
Suchá 5:5 (D. Křižák, M. Křibík, M. Vicher, F. Musiol a F. Grác) a poté udolali FBK
Rožnov p/R 5:4 (F. Grác 2, F. Musiol, D. Stonawski, M. Vicher). V dohrávce se střetli ve
Stonavě 28. 2. s FBC Karviná, kde dokázali vybojovat cenný bod po výsledku 4:4 (D.
Stonawski, F. Musiol, F. Grác, D. Křižák). 10. 3. měli odehrát v Bohumíně další dva zápasy.
Následkem silných větrů nefungovala v hale elektřina, rodičům nezbylo než děti zase odvézt
domů bez boje L.
Následující turnaj se uskuteční 24. 3. na Čeladné. V 11.20 se Z.F.K. Petrovice, ve 13.40 FbC
Jablunkov.
Moravskoslezská liga mladších žáků Mladší žáci obsadili 3. 3. na Gymnáziu v Orlové 4.
místo. 17. 3. se střetnou od 10 h s týmy Paskové, Orlové, Horní Suché a Kopřivnic v
Paskově.
PF
▪ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ

Vážení občané obce DOLNÍ DOMASLAVICE,
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s obci pro Vás v souladu s
požadavkem zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a obecně závaznou vyhláškou
organizuje sběr
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena
v termínu a na těchto stanovištích:

13.4.2019
11,30 - 12,30 u Obecního úřadu
12,45 - 13,15 u aut. zást. za hotelem ALBO směr Třanovice
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat:
- baterie a akumulátory všeho druhu,
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla),
- chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie),
- detergenty a odmašťovací přípravky,
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob,
- zářivky, výbojky, teploměry,
- prošlé léky a zdravotnický materiál,
- průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům,
- chladničky, mrazáky, - televizory, monitory, rádia, jiné vyřazené elektrozařízení,
- pneumatiky atd.
Dále bude v této sběrně probíhat výkup:
ČISTÉHO PAPÍRU

▪ JARNÍ BRIGÁDA

Zveme Vás na již 17. tradiční jarní brigádu - čištění zátopového pásma Žermanické
přehrady v Dolních Domaslavicích - v sobotu 13. DUBNA 2019
Sraz všech v 9,00 hod. u budovy obecního úřadu Dolní Domaslavice, kde se
domluvíme na směru sběru. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro čistotu
svého okolí. S sebou: vhodnou obuv, pracovní rukavice a dobrou náladu.
Občerstvení je zajištěno v poledních hodinách v BUDOVĚ HASIČÁRY č.p. 5
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