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▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU

p. Františka TRZYNIECKÁ
p. Julius KLIMENT
p. Zdenka VONDERKOVÁ
p. Jana BOČKOVÁ
p. Stanislav NIEMCZYK

p. Marie LEHNERTOVÁ
p. Marie KUBIŠTOVÁ
p. Jan JUNGA
p. Alena SKŘÍŽALOVÁ

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.

▪ OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH ZA VODNÉ A STOČNÉ OD 1. 5. 2020

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností
od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění
a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy
na 10 %.
Voda pitná (vodné) - 41,10 Kč/m3 (bez DPH) = 45,21 Kč (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné) – 36,51 Kč/m3 (bez DPH) = 40,16 Kč (vč. 10 % DPH)
▪ DESINFEKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Tímto bychom chtěli poděkovat
SDH Dolní Domaslavice za
provedení desinfekčních postřiků
na autobusových zastávkách
v obci
Dolní
Domaslavice.
Desinfekční
postřiky
jsou
prováděny 2x týdně. Cílem
desinfekčního postřiku je snížit
rizika nákazy koronavirem, který
může ulpět i na různých plochách
a podle typu materiálu se na nich může udržet docela dlouhou dobu.

▪ NÁHRADNÍ TERMÍN - OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 21. 5. 2020 se bude konat očkování psů u Obecního
úřadu v době od 16:00 do 16:40 hodin, a od 16:45 -17:00
hodin U Zvonku. Cena očkování proti vzteklině - 150 Kč.
Nezapomeňte
si
vzít
očkovací
průkaz.
Očkování provádí MVDr. Šárka Bártková. Telefonní
kontakt pro případné dotazy 773 664 496.

▪ UKLIĎME ČESKO!

Zveme Vás na již 18. tradiční jarní brigádu - čištění zátopového pásma
Žermanické přehrady v Dolních Domaslavicích - v sobotu 30. 5. 2020.
Sraz všech účastníků bude v 9:00 hodin 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.
Odkaz: https://www.uklidmecesko.cz/

▪ DOMASLAVICKÉ PALAČINKY

O víkendu 25. – 26. 4. 2020 se
konala přes facebook výzva
s názvem
„Domaslavické
palačinky“. Celkem se do výzvy
zapojilo 11 účastníků, kteří
dohromady poslali krásných 27
fotografií svých palačinek, ať už
sladkých nebo slaných. Opravdu
se bylo na co dívat
.
Výherci se stali p. Zdeněk Filák
a p. Beata Janetková a jejich palačinky zasazení ve tvarohu se smetanou.
▪ VÝROČÍ – UPLYNULO JIŽ 40 LET OD OTEVŘENÍ KLUBOVNY A ŠATEN
TJ SOKOL DOLNÍ DOMASLAVICE

V minulém století, ke konci roku 1976, se začalo v TJ Sokol D.
Domaslavice reálně uvažovat o stavbě šaten a klubovny u hřiště za základní
devítiletou školou na pozemku Bohuslava Oborného. Byla to zlatá éra
domaslavského fotbalu, kdy hráli starší žáci okresní přebor (nejlepší umístění druzí z desíti), na 1. máje měřili své síly Svobodní – ženatí, viděli jsme utkání
exhibiční, namátkou: Válcovny plechu (účastník 1. fotbalové ligy) - TJ Sokol
D.D. (7:5), Dukla Val. Meziříčí - TJ Sokol D.D. (7:2), zápas proti Konzervatoři
Ostrava, fotbalové turnaje i další přátelská utkání. Zajímavá byla beseda s hráči
Baníku Ostrava. Nechyběly turnaje volejbalové. K tomu všemu scházelo
zázemí.
Alfréd Svoboda, jehož to byl nápad, přišel s alternativou dřevěného
„finského domku“. Nakonec padlo rozhodnutí na jednoposchoďový zděný
objekt. V přízemí budou šatny a sociální zařízení, nahoře klubovna. Vlastík
Mintěl zajistil vypracování projektu a před koncem roku již předseda Vráťa
Skulina začal shánět první peníze a všechna povolení. Předseda MNV Albín
Duda začlenil stavbu do „akce Z“. Byla zahájena v sobotu 22. listopadu 1977
kopáním základů. U hřiště v tomto roce vysadili „Sokoli“ i 50 topolů, postavili
oplocení za brankou – vše samozřejmě svépomocí.

„Pod
vztyčenou
vlajkou ČSTV, dne 17. května
1980, dojemným přednesem
básně J.Kainara Krajíc chleba
v provedení Anny Szprcové,
bylo zahájeno slavnostní
otevření klubovny a šaten TJ
Sokol“. Hodnota stavby je
316 000 Kč. Členové TJ na ni
odpracovali po směnách a o sobotách 6400 brigádnických hodin. Slavnostní
přestřižení pásky provedla instruktorka OV ČSTV Libuše Gryczová (roz.
Slaninová). Předseda MNV Břetislav Němec předal čestná uznání těm, kteří se
o dílo nejvíce zasloužili: Vráťovi Skulinovi, Mirku Skarkovi, Alfrédu
Svobodovi, Vlastíku Mintělovi, Janu Piechovi, Josefu Nogolovi, Jiřímu
Obornému.
Po prohlídce budovy, ke které vyzvala konferenciérka H.Adamková,
pokračoval program místní spartakiádou. Se skladbami se předvedli rodiče
s dětmi z naší i okolních obcí, starší žákyně a starší žáci z Havířova pod vedením
p. Lichovníka, domaslavské a
lučinské dorostenky a ženy:
„Za pochodu, v provedení
kapely pod vedením s. Kavíka,
přikráčely
na
značky
dorostenky a ženy se skladbou
pod názvem Vyznání zítřkům.
Slušivé
úbory,
dívky
z Domaslavic „bez“, děvčata a
ženy z Lučiny „s“ podložkami
zahájily svou rytmickou skladbu. Ladnost pohybu, propracované detaily,
vyzařující optimismus, no prostě, bylo se nač koukat.“
Třetí část odpoledne pokračovala volnou zábavou, která se přenesla do
nové klubovny.
„Pěkné dílo se uvedlo do provozu, kde je možno zahrát si stolní tenis,
kulturně se připravit na fotbalový zápas, rozvíjet klubovní činnost.“
Čerpáno z kroniky TJ Sokol
M. Chrobočková

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna
osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na jednotné přijímací
zkoušky (8. červen). Ve skupině je maximálně 15 žáků.
Od 25. 5. zajišťují základní školy vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. Vzdělávací
aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých
tříd a ročníků. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední
části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé
nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují
přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a
zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou
rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit
vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý
žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák
je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či
přípravy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dle Harmonogramu uvolňování v oblasti školství je připraveno i zprovoznění
předškolního zařízení 25. května.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) samozřejmě nesmí do školy vstoupit.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a pokud dítě patří
do rizikové skupiny, rozhodli o „účasti“ dítěte v mateřské škole s tímto

vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato
prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení
s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění.
Škola je připravena na zvýšenou frekvenci dezinfekce. Ve spolupráci se
zřizovatelem, za což panu starostovi děkujeme, je připraveno dostatečné
množství dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. Kromě dezinfekce
mají zaměstnanci možnost využití roušek, štítů i respirátorů (především pro
rizikové zaměstnance).
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Do příštího školního roku 2020/21 je zapsáno 20 prvňáčků, z toho 8 z Horních
Domaslavic. Dalších 7 dětí má odloženou školní docházku o jeden rok.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz

▪ JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

Aktualizovaná verze k 20.04.2020 – došlo ke změně u nápojových kartónů
(tetrapack) – ty patří do modrého kontejneru. Do modrého kontejneru dále
nepatří obaly od vajíček a ruličky z toaletního papíru.
Svoz biologicky rozložitelného odpadu je v obci Dolní Domaslavice
v letošním roce zajišťován firmou FCC Česká republika, s.r.o..
PLASTY (žlutý kontejner)
- Kovové obaly (např.: kelímky a krabičky od
pokrmů, sešlápnuté nápojové kartony,
sešlápnuté PET láhve, sáčky, fólie, CD,
DVD, polystyrén, obaly od kosmetických a
hygienických potřeb, konzervy a plechovky
od potravin.
- NEPATŘÍ ZDE: PVC, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek.
SKLO (zelený kontejner)
- Zavařovací sklenice, sklenice a láhve od nápojů,
střepy tabulového skla.
- Sklenice a láhve vyhazujte bez víček.
- NEPATŘÍ ZDE: porcelán, keramika, zrcadlo,
drátěné sklo, autosklo.
PAPÍR (modrý kontejner)
- Noviny, časopisy, reklamní katalogy a letáky,
kancelářský skart, kartonové krabice, vlnitá lepenka,
kancelářský papír, sešity, bloky, kalendáře, knihy,
obálky, výkresy, brožury, nápojové kartony.
- NEPATŘÍ ZDE: mastný, mokrý či jinak znečištěný
papír, nápojové kartony, obaly od vajíček, ruličky
z toaletního papíru.
https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/uvod.html

▪ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

▪ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
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