MĚSÍČNÍK

Obce Dolní Domaslavice
6/2019

▪ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Výsledky voleb do EP v naší obci – těchto voleb se zúčastnilo celkem 283 voličů
z celkového počtu 1097, volební účast byla tedy 25,79 %
Platných hlasů bylo celkem 280 pro tyto strany:
strana č. 30: ANO 2011
65
strana č. 28: Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
50
strana č. 27: Česká pirátská strana
44
strana č. 5: Občanská demokratická strana (ODS)
34
strana č. 39: Křesťanská dem unie – Českosloven. Strana lidová
23
strana č. 26: Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09
18
strana č. 9: Komunistická strana Čech a Moravy
17
strana č. 7: Česká strana sociálně demokratická
7
strana č. 3: Cesta odpovědné společnosti
3
strana č. 6: ANO, vytrolíme europarlament
3
strana č. 24: HLAS
3
strana č. 12: Rozumní a ND – STOP MIGRACI- NECHCEME EURO 2
strana č. 25: Svobodní, Liberland a RČ- odejdeme bez placení
2
strana č. 40: Alternativa ro Českou republiku 2017
2
strana č. 4, č. 34, č. 13 č. 19, č. 21, č. 22 a č. 36
po
1
zpracovala : B.Grześová, zapisovatelka OVK

▪ VÝLETY SENIORŮ

TŘI TISÍCOVKY SENIORŮ DÍKY KRAJI POZNAJÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
MORAVSKOSLEZSKA A OLOMOUCKA „Výlety seniorů“, tak se
jmenuje krajský projekt, díky kterému tři tisíce seniorů pozná zajímavá
místa Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zájemce čekají návštěvy
turistických atraktivit, ale taky exkurze či workshopy. Kraj na tento projekt
vyčlenil 1,4 milionu korun.
„Tento projekt má posílit cestovní ruch v regionu, ale taky motivovat naše aktivní
seniory, aby se vydali poznávat zajímavosti kraje, které jsou pro ně hůře dostupné
buď z dopravního, nebo finančního hlediska. Budou si moci vybrat z několika
zájezdů, které budou rozdělené nejen tematicky, ale také podle fyzické náročnosti.
Zájemci navštíví například Muzeum klobouků v Novém Jičíně, Pustevny, zámek
Raduň, Hukvaldy nebo Karlovu Studánku,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro
cestovní ruch Jan Krkoška a doplnil, že část zájezdů bude i do Olomouckého
kraje. Na základě dohody s Olomouckým krajem, který rovněž organizuje část
svých výletů do našeho regionu, se tak senioři budou moci podívat na hrad Bouzov
nebo třeba na Dlouhé Stráně.

„Celkem 70 výletů, které jsou určené pro seniory nad 60 let, se uskuteční v letním
období, tedy od června do září tohoto roku. Zhruba tři tisícovky výletníků se mohou
těšit na příjemný celodenní zájezd, kde jim bude k dispozici školený průvodce i
kvalitní kuchyně,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a dodal, že zájemci
se mohou hlásit od 15. 5. 2019 rezervačním systémem přes internet na webových
stránkách www.vyletysenioru.cz nebo telefonicky na čísle 774 765 550 u
společnosti Educa24, která výlety pro Moravskoslezský kraj organizuje. Účastníci
výletu platí pouze 200 korun, všechny další náklady akce jsou hrazeny dotací
Moravskoslezského kraje. Kromě služby průvodce a oběda je v ceně vstupné do
navštívených míst, pojištění a doprava. Nástupní místa zájezdů jsou rozmístěna po
celém regionu. Výletníci si mohou vybrat, zda vyjedou z Bruntálu, Opavy, Třince,
Frýdku-Místku, Karviné nebo například Kopřivnice.
▪

POZVÁNKA NA ZÁJEZD SVAZU ŽEN

Dne 28. srpna 2019 je objednán zájezd do Loštického muzea a na Svatý kopeček u
Olomouce. Závaznou zálohu ve výši 100,- Kč prosíme složit do konce června. Cena zájezdu
je 250,- Kč
S.Chwistková
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU,

p. Marie Nevludová, p.Ján Bartoš, p. Ladislav Tvrdý a p. Jindřich Guziur

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
▪ NABÍDKA BRIGÁDY

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA NA LETNÍ SEZÓNU
DO HOSPŮDKY RANČ V KEMPU
Bližší informace na provozovně nebo
na tel. čísle: 605 269 631
▪ HAFIÁDA 2019

V sobotu 18.5. se v areálu za Hasičským domem uskutečnila akce pro všechny
milovníky psů a jejich nejvěrnější společníky – Soutěž o 1. domaslavický psí pohár.
Bylo přihlášeno 31 psů s početným doprovodem. Mohli si zde spolu zasoutěžit v
několika disciplínách. Porota hodnotila nejen poslušnost a různé dovednosti pejsků,
ale i jejich vzhled a povahu. Ocenění si tak odnesl jak pes „nejvoříškovatější“, tak
i pejsek „nejtvrdohlavější“. Soutěžilo se o nejvtipnější kostýmový pár i o
nejvěrnějšího pejska. Zkrátka nikdo neodešel s prázdnou. Do hodnocení se zapojilo
i publikum a ocenilo psa „sympaťáka“. V průběhu odpoledne mohli diváci
zhlédnout i ukázku agility nebo také dovednosti služebního psa. Do akce se zapojilo
mnoho sponzorů a dobrovolníků v čele s MVDr. Janou Kouřilovou, kterým moc
děkujeme za uskutečnění tohoto klání a krásné ceny. Sponzoři akce : J.K.Animals,

KamPet, p. Martina Macurová, p.Křenek, Liskovkavet s.r.o. a obec Dolní
Domaslavice. Další fotečky z této akce si najdete na stránkách rajce.net Hafiáda
2019

▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

DOMASLAVSKÝ race (organizátor Mgr.
R. Turková)
V den oslav Mezinárodního dne dětí jsme
jako každý rok zůstali věrní tradici
sportování. Letos však v trošku jiné podobě.
Za výstavbu překážkové tratě v délce 3km +
17 překážek a pomoc při závodě děkujeme
trenérům a sportovcům z FITclub MT. Děti
tuto výzvu zvládly na výbornou. Nebály se
vody, bláta ani výšek a odměnou jim byly medaile a něco dobrého na zub od Spolku
rodičů a sponzorů, kteří tuto akci podpořili. Účastnily se děti od mateřské školy až
po 9. ročník. Velký dík patří dobrovolníkům z řad rodičů, kteří nám pomohli zajistit
bezpečnost na trati, všem, jež nám umožnili běh přes své pozemky a také obci Dolní
Domaslavice za podporu. Věříme, že děti, které se našeho netradičního dne
zúčastnily, prožily den, na který budou dlouho vzpomínat.
Mgr. R. Turková
Pythagoriáda okresní kolo 1. ZŠ F-M
V kategorii 5. ročníků gratulujeme J. Richterkové ke krásnému 10. místu, A. Del
Favero obsadila 47. příčku.

Pythagoriáda okresní kolo 7. ZŠ F-M
V kategorii 7. ročníků skončil M. Vicher na 34. místě, R. Mec byl 60., L. Večeřová
69., v kategorii 8. ročníků se umístil J. Kobierski na 26. místě a J. Koloničný na 47.
příčce.
Testování Scate – anglický jazyk
Tradiční testování v 8. ročníku podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky přineslo tyto výsledky: 6 žáků má ještě rok na očekávaný výstup A2 pro
vycházejícího žáka základní školy. Na výstup B1, ze kterého vychází maturitní
zkouška, však již dosáhli 4 žáci: J. Koloničný, D. Křižák, F. Musiol a T. Wodecki,
k nadstandardnímu výstupu B2 se dopracovala Magda Klaczaková. Gratulujeme
k pěkným výsledkům!
Školní družina - Dramatický kroužek (příprava Ivana Adamcová)
Dne 16. 5. 2019 jsme se zúčastnili 1. ročníku soutěžní přehlídky amatérských
divadelních souborů s názvem „ Putujeme z pohádky do pohádky“, která se konala
v Řepištích. V konku-renci osmi škol si naši malí herci odnesli zlato. Odbornou
porotu z řad divadelních hereček zaujala představení našich dětí natolik, že jim
udělila cenu nejvyšší. Za jejich herecké výkony jim patří velká gratulace. Děkujeme
MUDr. Lukešovi za pomoc při přepravě dětí.
Adamcová Ivana
Fotografie nejdete: https://renataerdosova.rajce.idnes.cz/Divadelni_prehlidka__Putujeme_z_pohadky_do_pohadky#IMG_1742.jpg
Odměna malým hercům
Ve středu 29. 5. všechny děti z dramatického kroužku netrpělivě vyhlížely 13.
hodinu. Čekala je vytoužená odměna v Jumpcentru ve F-M. Akce se vyvedla.
Přemety, míče lítaly vzduchem a štěstí a úsměv byl všudypřítomný. Všichni jsme
si to užili. Děkujeme Ivaně Adamcové za precizní přípravu a divadelnímu souboru
za úspěšnou reprezentaci školy!
Mgr. V.Púpalová

▪ WESTERNOVÉ RADOVÁNKY

Spolek rodičů a Radovánky
Tradiční Dětské radovánky se konají 15. června od 15.30 v country stylu. Zveme
všechny nejen na program dětí celé ZŠ a MŠ, ale také na tradiční Den otevřených
dveří školy, který se uskuteční po hlavním programu do cca 18 hodin.

▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE

Moravskoslezský přebor starších žáků
5. 5. zakončili žáci dlouhou sezónu v Bohumíně. Domácímu týmu SC
Bohumín ´98 nastříleli 17 gólů a získali povinné 3 body za výhru 17:2 (D. Křižák
6, F. Musiol 3, F. Grác 3, D. Stonawski 2, T. Uher 2, V. Jakubek). V posledním
utkání měli na dosah překvapení, ale nakonec podlehli Orlové 5:7 (F. Musiol 2, F.
Grác, D. Stonawski, L. Hrobař).
Poděkování za sezónu patří trenéru L. Svádovi, vedoucímu D. Grácovi a všem
rodičům, kteří dopravovali kluky na zápasy a prožívali zápasy, protože většina
našich zápasů byla napínavá do posledních sekund. Nejúspěšnější sezónu má za
sebou Filip Musiol, který odehrál všech 20 zápasů, skončil 7. v kanadském
bodování a byl vybrán do Regionálního výběru žáků na Letní olympiádu mládeže.
Gratulujeme!
Konečná tabulka
1.TJ Slovan Havířov
2.FBK Eagles Orlová
3.Z.F.K. AQM Petrovice
4.Fbc Coyotes Jablunkov
5.FBC KOVO Frýdek-Místek
6.FbK Horní Suchá
7.Florbal Exelsior Havířov B
8.FBC Karviná
9.SK Domaslavice
10..FBK Rožnov p/R
11.SC Bohumín´98

18
16
12
12
10
9
8
7
6
5
1

0
1
1
1
1
2
1
1
3
1
0

2
3
7
7
9
9
11
12
11
14
19

162:62
162:68
147:75
115:84
121:82
93:82
114:92
107:114
108:99
79:103
18:365

54 b.
49 b.
37 b.
37 b.
31 b.
29 b.
25 b.
22 b.
21 b.
16 b.
3 b.

PF

▪ DEN OBCE 2019
Srdečně zveme všechny občany na tuto již tradiční akci, kde kromě kulturních pořadů bude
připraveno bohaté občerstvení po celý den – pitný režim, koláče z pekárny Adámek, pochoutky
z grilu atd.. Pořadem provázejí moderátoři rádia ČAS ROCK.
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