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▪ PŘÁNÍ K VELIKONOCŮM

Milí spoluobčané,
přejeme Vám klidné a požehnané Velikonoce v rodinném kruhu a ve zdraví!
Zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu Dolní Domaslavice
▪ AKTUÁLNÍ INFORMACE
Znovu bych Vás chtěl touto cestou informovat o tom, že veškeré aktuální
informace o současné situaci v naší zemi v rámci onemocnění COVID-19
můžete
sledovat
na
webových
stránkách
naší
obce,
a
to
www.ddomaslavice.cz a na facebookových stránkách Obce Dolní
Domaslavice. Zároveň chci připomenout, že si na našich webových stránkách
můžete stáhnout aplikaci, která vám umožní příjem aktuálních informací do
vašeho mobilního telefonu.
D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU
p. Marie MINTĚLOVÁ
p. Olga PĚKNÍKOVÁ
p. Gerta NIEMCZYKOVÁ
p. Anna ŠIMKOVÁ
p. Karel MACEČEK
p. Ján ČELOVSKÝ
p. Karel VŠETEČKA
p. Marie MOJŽÍŠKOVÁ
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
▪ DOBRÝ SOUSED 2021
Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
také v letošním roce schválila Obci Dolní Domaslavice
finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč. V úterý 16. 2.
2021 byl tento šek slavnostně předán starostovi obce
Mgr. Daliboru Dudkovi. Finanční příspěvek bude použit
na kulturní program „Dne obce Dolní Domaslavice 2021“, který se uskuteční
v období červen až říjen (dle aktuální situace). Pokud nám situace v naší zemi
neumožní tuto akci uspořádat, vedení obce požádá společnost Hyundai o
změnu využití těchto finančních prostředků.
D. Dudek
starosta obce

▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POKRAČUJE ON-LINE
Letošní průběh Tříkrálové sbírky ovlivnila platná opatření proti
šíření koronaviru. Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít
do ulic a osobně přinášet novoroční požehnání přímo do
domácností. Tříkrálová sbírka se uskutečnila prostřednictvím
staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line
formou.
Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček
se v rámci sbírky využilo celkem 66
pokladniček (statických), do kterých dárci
přispěli celkovou částkou 384 536,- Kč.
Umístěny byly do 24. ledna na úřadech,
v obchodech, knihovnách, kostelích a
farnostech. Ti, kteří svou statickou
pokladničku nenašli, přispěli bezhotovostním převodem do on-line pokladničky
135 630,- Kč. Celkem se tedy jedná k dnešnímu dni o částku 520 166,- Kč.
„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes netradiční průběh letošní
Tříkrálové sbírky dosáhli téměř poloviny loňského výnosu. Tímto bychom chtěli
poděkovat za velikou ochotu, vstřícnost a čas místním koordinátorům a
dobrovolníkům, kteří pomáhali s umístěním pokladniček a podíleli se na
průběhu letošní sbírky. V neposlední řadě patří díky také médiím za propagaci
on-line pokladničky“, vzkazuje ředitelka Charity Český Těšín Ing. Monika
Klimková.
Statické pokladničky jsou již rozpečetěny, ale do online kasičky je stále
možné přispívat a to do 30. 4. 2021. Po tomto termínu bude jisté, zda
budeme moci zrealizovat všechny schválené záměry, např. bezbariérové
úpravy Charitního centra pro seniory nebo rekonstrukci topení v Charitním
domě pro matky v tísni, anebo budeme stát před rozhodováním, koho z
potřebných podpoříme,
Připojit se ke sbírce a podpořit tak lidi v nouzi
prostřednictvím služeb Charity Český Těšín je možné
až
do
30.
4.
2021
na
webu www.trikralovasbirka.cz nebo
přímo
převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u
České spořitelny s variabilním symbolem: 77708002
nebo prostřednictvím QR kódu.
Charita Český Těšín

▪ SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného elektrozařízení a objemného odpadu
proběhne ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2021.
Kontejnery budou přístupné u Obecního úřadu Dolní Domaslavice, a to ve
dnech:
- 16. 4. 2021
od 8:00 do 17:00
OBJEMNÝ ODPAD
- 17. 4. 2021
od 7:00 do 12:30
OBJEMNÝ ODPAD
- 17. 4. 2021
od 12:30 do 14:30
NEBEZPEČNÝ ODPAD
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
- 17. 4. 2021
po 15:00 bude VŠE ODVEZENO
Tímto žádáme občany, aby dodržovali dny a hodiny pro dovoz jednotlivých
druhů odpadu!
L. Michlová
▪ VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ
Oznamujeme občanům, že ve dnech 16. 4.
a 17. 4. 2021 bude u Obecního úřadu Dolní
Domaslavice
zahájen
výdej
kompostérů
občanům, kteří odevzdali vyplnění anketní lístek
do 15. 12. 2019.
Kompostéry budou vydány na základě
předložení občanského průkazu, podepsání
Smlouvy o výpůjčce a darování.
Díky 85% (1.738.165 Kč) dotaci z Ministerstva
životního prostředí a 15% (306.735 Kč) dotaci obce Dolní Domaslavice jsou
kompostéry pro občany zdarma.
Výdej bude probíhat v:
pátek
16. 4. 2021
sobotu
17. 4. 2021

od 8:00 do 17:00
od 7:00 do 14:00

L. Michlová

▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dne 15. 4. 2021 se bude konat očkování psů u Obecního
úřadu Dolní Domaslavice v době od 16:00 do 16:40,
a od 16:45 do 17:00 „U Zvonku“. Cena očkování proti
vzteklině činí 150 Kč.
Nezapomeňte si vzít s sebou očkovací průkaz. Pes musí
být načipovaný.
Očkování provádí MVDr. Šárka Bártková (tel.: 773 664 496).

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ DUBEN 2021
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4
školského zákona k zápisu dětí do 1. ročníku. K zápisu do 1. ročníku se
dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti
narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (případně děti narozené v září –
prosinci 2015) a také děti, které měly odklad školní docházky. Pokud situace
umožní prezenční zápis, budete okamžitě informováni. V této chvíli je třeba
počítat se zápisem v distanční podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci podat 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 ZV 1.
ročník“, „zápisní list“, případně „žádost o odklad“, „příloha k odkladu školní
docházky – lékař“. K žádosti přikládá zákonný zástupce kopii rodného listu
dítěte, buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo papírové podobě – prostá
kopie.
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. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
V souvislosti s kapacitou školy je přednostní přijetí zaručeno dětem ze
spádových obcí pro vzdělávání od 1. ročníku – Dolních Domaslavic a
Žermanic.
ZÁPIS DO MŠ KVĚTEN 2021
probíhá dle školského zákona v období od 2. 5. do 16. 5. 2021.
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY ON-LINE
Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo podobně jako výuka distančním
způsobem. Naši žáci dosáhli hezkých výsledků. V kategorii 6. ročníků byl
Adam Pavlas 13., Anička Vajdová 21., Vašek Chrobák 22., mezi sedmáky
Daniela Kozlová 11., Míša Lukoszová 12., Kuba Hajduk 18., ve
společné kategorii 8., 9. ročníků obsadila Viktorie Biolková 10. místo a Natálie
Chovancová 23. příčku.
ČŠI A DISTANČNÍ VÝUKA
Ve dnech 16. – 19. 2. probíhala na naší škole kontrola vzdělávání ze strany
české školní inspekce dle metodiky MŠMT pro distanční výuku. V úterý došlo
ke kontrole prezenční výuky v 1. a 2. ročníku, od středy se inspektoři
přihlašovali do on-line výuky ostatních ročníků a monitorovali aktivitu žáků a
průběh výuky samotné. Kontrolována byla také četnost hodin v synchronní a
asynchronní on-line podobě i vyhodnocování off-line výuky, absence žáků při
povinných on-line hodinách, zařazení povinnosti distanční výuky do školního
řádu. Nebyly shledány nedostatky.
Mgr. P. Fikoczek
ŠKOLNÍ DRUŽINA
I v dnešní nelehké době se snažíme dětem alespoň trochu zpestřit pobyt ve
škole. V únoru jsme pro ně proto připravili několik tematických dní. První týden

nesl název „bramborový tý-den“. Děti si vyzkoušely ukuchtit všelijaké
bramborové pochoutky, jako například hranolky, bramboráky nebo chipsy.
Další týden se nesl ve znamení sladkého. V družině se pekly bábov-ky, vafle a
tvarohové dezerty, které do chvíle zmizely. Měsíc jsme zakončili karnevalem,
kde si děti užily spoustu legrace a soutěží. Tímto bych samozřejmě chtěla
poděkovat rodičům, kteří si udělali doma čas a vytvořili pro své děti velmi
pěkné masky. Myslím, že tento měsíc byl pro všechny velice povzbudivý.
Věřím, že si ho děti užily.
Za ŠD P. Uhrová
www.zsddomaslavice.cz

▪ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
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