MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
5/2021

▪ ROZVOLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Vážení spoluobčané,
měsíc květen je ve znamení postupného rozvolňování mimořádných opatření.
K dalšímu rozvolnění by mohlo dojít 17. 5. Proto doufáme, že se již brzy
společně sejdeme na některých již tradičních společenských či sportovních
akcích.
Dovolte nám, abychom Vám do dalších jarních dnů popřáli hodně zdraví
a pohody.
Obecní úřad
▪ POZVÁNKA NA 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme Vás na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Domaslavice, a to ve středu 16. 6. 2021
od 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy
Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
D. Dudek
starosta obce
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU
p. Jana BOČKOVÁ
p. Stanislav NIEMCZYK
p. Marie LEHNERTOVÁ
p. Jan JUNGA
p. Alena SKŘÍŽALOVÁ
p. Jan ROZBROJ
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Pozn.: Přání k životnímu jubileu jsou zasílána občanům Dolních Domaslavic
od 75 let výše. Bez ohledu na to, zda se jedná o „kulaté“ nebo „půl kulaté“
jubileum.
L. Michlová
evidence obyvatel

▪ JAK JSME TŘÍDILI V 1. ČTVRTLETÍ
Obec Dolní Domaslavice vytřídila v období od 1. 1. – 31. 3. 2021 (porovnání
s 1. čtvrtletím roku 2020):

2020
(v tunách)

Odměna za
zajištění
využití
odpadů z
obalů

2021
(v tunách)

Odměna za
zajištění
využití
odpadů z
obalů

Papír

4,573

5 505,31 Kč

3,787

6 798,42 Kč

Plast

3,730

16 182,23 Kč

7,029

32 263,11 Kč

Sklo

6,622

7 145,80 Kč

4,816

5 238,85 Kč

Kovy

0,823

159,65 Kč

0,942

295,19 Kč

Nápojový karton

0,161

682,64 Kč

0,158

933,78 Kč

15,909

29 675,63 Kč

16,732

45 529,35 Kč

CELKEM (v tunách)
Odměna za
zajištění zpětného
odběru
ODMĚNA CELKEM

9 674,00 Kč

8 904,00 Kč

39 349,63 Kč

54 433,35 Kč

VÝVOZ KONTEJENŮ V OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE
Každý týden
❖ Plast
❖ Papír
❖ Komunální odpad
Co 2 týdny
❖ Komunální odpad (110 l popelnice)
Co 4 týdny
❖ Sklo
L. Michlová
▪ MÍSTNÍ POPLATKY 2021
ODPADY
❖ Poplatek za fyzickou osobu přihlášenou v obci
❖ Poplatek pro fyzickou osobu, která vlastní
nemovitost určenou k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba

550 Kč

650 Kč

Dle OZV jsou od poplatku za odpad osvobozeni:
a) poplatník s dlouhodobým pobytem mimo obec (delší než 6 měsíců);
b) třetí a každé další nezaopatřené dítě se stejným místem pobytu
v rodině;
c) poplatník, který v daném kalendářním roce dosáhne věku 80 let
a starší;
d) poplatník, který je přihlášený k trvalému pobytu na ohlašovně
Obecního úřadu v Dolních Domaslavicích č.p. 4.

MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ
❖
❖
❖
❖

Za jednoho psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

300 Kč
900 Kč
200 Kč
300 Kč

Dle OZV:
a) poplatek ze psů platí držitel psa;
b) poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců;
c) povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.

Upozorňujeme občany, že za rok 2020 obec eviduje nedoplatky na
místním poplatku za odpad a místním poplatku ze psů. Termín pro
zaplacení je stanoven do 31. 8. 2021.

MOŽNOSTI PLATBY
Termíny plateb:
- Poplatek za odpad
- Poplatek ze psů

splatný k 31. 8. 2021
splatný k 31. 8. 2021

1) Na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice
v úředních hodinách pokladny. Platbu lze provést
pouze v hotovosti.
Pondělí
Středa

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

12:30 – 16:30
12:30 – 16:30

Žádáme občany o dodržování úředních dnů a hodin.

2) Prostřednictvím převodu peněz na
bankovní účet.
Podklady pro platbu – ODPADY
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1340 + č.p. (např. 1340125, 1340055)
Podklady pro platbu – PES
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1341 + č.p. (např. 1341125, 1341055)
L. Michlová
▪ TROCHA HISTORIE
REPUBLIKY

SČÍTÁNÍ

LIDU

NA

ÚZEMÍ

ČESKÉ

Sčítání lidu patří k nejdůležitějším a k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na
našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly
prováděny k vojenským a daňovým účelům. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela
z roku 1058. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. 10.
1753 vydala Marie Terezie, na jehož základě byla první konskripce (soupis)
provedena v roce 1754 (první svého druhu v Evropě). Sčítání konané v roce
1754 bylo výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18. století, i když umožňují
poprvé stanovit hustotu osídlení podle krajů a poskytují některé další
informace o sociálním složení obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající
míra obav ze vzrůstu daní, odpor šlechty proti centralistickým snahám dvora,
k němuž se postupně přidávala i církevní hierarchie, vedly k četným
zkreslením (lidé uvažují pořad stejně …).
Důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v Rakousku-Uhersku došlo jednak
k prvnímu modernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně znaky zjišťované
u obyvatelstva (např. státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání).
Dále bylo stanoveno, že se sčítání bude o té doby opakovat pravidelně
každých 10 let.
V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický a v roce 1921 se pak 15. 2.
uskutečnilo první velmi důležité československé sčítání. Za politicky

nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo
potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Ačkoli
oficiálně existovala „československá národnost“, bylo možno zjistit počet
obyvatel české a slovenské národnosti odděleně, dále byly zjištěny sociální
a profesní přesuny mezi dobou předválečnou a poválečnou.
Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 – Dolní
Domaslavice

Při sčítání obyvatel a domů v roce 1961 můžeme zaznamenat pokles obyvatel
a domů. Tento pokles byl způsobený výstavbou Žermanické přehrady, při
které část obce byla zatopena a část připadla nově vzniklé obci Lučina.
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledkuscitani-od-roku-1869
S. Moravcová

▪ OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V týdnu od 3. 5. zaměstnanci obce a členové SDH Dolní Domaslavice
pracovali na opravě dešťové kanalizace na MK5 (místní komunikace pod
MUDr. Pitříkem).

D. Dudek
starosta obce

▪ ZPEVNĚNÍ PLOCH PRO USTAVENÍ KONTEJNERŮ
V týdnu od 10. 5. zaměstnanci obce zpevnili plochy pro ustavení kontejnerů
(u č.p. 305), které byly umístěny do současné doby na zatravněné ploše nebo
rozpraskaných betonových panelech. Cílem prací bylo jednak zpevnění ploch
a usnadnění manipulace s kontejnery při svozu, a jednak zvýšení estetického
vzhledu daného místa.

D. Dudek
starosta obce

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MŠ
V současné době (2. – 16. 5.) probíhá přijímání žádostí k přijetí do
předškolního zařízení. Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které
dovrší 5 let do 31. 8. 2021. Místo povinného předškolního vzdělávání může
zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání. Žádost o individuální
vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo
nejpozději 3 měsíce před začátkem nového školního roku.
Žádost mohou zákonní zástupci podat do 16. května ještě následujícími
způsoby:
- do datové schránky školy: 64mmcuh
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- osobním podáním ve škole (na podatelně nebo do schránky na škole)
Na webu jsou v sekci rodiče (ke stažení) tiskopisy: „žádost o přijetí k PV“,
„zápisní list pro MŠ 2021-2022“. K žádosti přikládá zákonný zástupce kopii
rodného listu dítěte, buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo papírové
podobě – prostá kopie.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
K základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 bylo přijato 21 dětí, bylo
vyhověno dalším 6 žádostem o odklad povinné školní docházky. V MŠ se tak
uvolnilo 17 míst pro přijetí dětí pro další školní rok.
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE – OKRESNÍ VÝSLEDKY
I v nezvyklém on-line prostředí se žáci 6. B (po řešení domácího kola)
zúčastnili okresního kola Matematické olympiády pro 6. ročník. Maruška
Grochalová obsadila 23. místo, Adam Pavlas skončil na 3. místě!
Po celkovém vyhodnocení mezinárodní soutěže Matematický klokan
v okresních statistikách nestačily výsledky talentovaného Adama Pavlase
pouze na jedinou žákyni víceletého gymnázia. Ve společné kategorii
6., 7. ročníků mu tak patří 2. místo!

Výborného výsledku dosáhl i Jirka Glogar. V kategorii 8., 9. ročníků obsadil
8. místo.
Gratulujeme!
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pálení čarodějnic
Ve školní družině, jako každý rok, proběhla akce „Pálení čarodějnic“. Děti se
prvně dozvěděly, čím je Filipojakubská noc významná a proč se vůbec tento
den slaví, a poté si spálily své vyrobené papírové čarodějky. Počasí nám přálo
a děti si tento den užily,
za ŠD P. Uhrová
VÝUKA OD 10. 5.
Od pondělí 10. 5. dochází ke změně režimu ve škole. Do MŠ se mohou vrátit
všechny děti, bez testování, bez roušek. V ZŠ je umožněn návrat všech žáků
rotačním způsobem („polovina“ tříd v lichém týdnu, „polovina“ tříd v sudém
týdnu), v jednání je návrat všech žáků bez rotace od 17. května.
Žáky 1. stupně čeká testování první den v týdnu, žáci 2. stupně budou
testováni v pondělí a čtvrtek. Podobně je tomu u zaměstnanců, pokud
neuplynulo 14 dní od ukončení jejich očkování. Umožnit lze i vlastní antigenní
testování, které si rodiče hradí sami. Pro všechny platí netestování, pokud jsou
ve lhůtě do 90 dní od zjištěné nemoci covid. K testování nelze nikoho nutit,
v tom případě se ovšem nezúčastní prezenčního vyučování, právo na
vzdělávání je zajištěno off-line (např. pracovní listy). Škola je povinna chránit
zdraví dětí, žáků a zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101
a násl. zákoníku práce). Zaměstnanci používají respirátory a nanoroušky.
Ve školní družině zůstává zachována homogenita skupin (třídy se nemíchají).
Upřednostňován je pobyt ve venkovním prostředí s využíváním
tělovýchovných prvků.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
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