MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
6/2021

▪ SEČENÍ POZEMKŮ
Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že i Vám záleží na kráse a čistotě naší obce, a proto Vás prosím
o spolupráci a aktivní pomoc. Bohužel se na celém území naší obce nacházejí
některé neudržované a zaplevelené soukromé pozemky. Tyto neudržované
pozemky způsobují v dlouhodobém horizontu mnoho nežádoucích škod nejen
Vám, ale i celé obci a zbytečně se pak zvyšují finanční náklady na jejich
následnou údržbu.
Obec Dolní Domaslavice, která vykonává přenesenou působnost na úseku
rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného
právního důvodu, že jsou povinni dané pozemky v obytné zástavbě posekat
do 30. 6. 2021. V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě)
z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do 31. 7. 2021.
Pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu města Frýdku-Místku (jako
orgán státní správy) budou po uvedeném termínu provádět namátkové
kontroly a v případě porušení této povinnosti se jedná o přestupek, za jehož
spáchání lze fyzické osobě, právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit
pokutu.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Stále více se v naší obci objevují „nešvary“, které však mohou mít nedozírné
následky pro Vaše děti. Jedná se hlavně o skutečnost, že si děti během
hezkého počasí oblíbily jízdu na kole. Hlavně jízdu na kole v okolí obecního
úřadu, hasičského domu a základní školy, kde zkouší vyskakování s kolem na
obrubník a pak zpět na komunikaci. Děti mnohdy předvádějí až „akrobatické“
kousky. Rovněž jízda na zadním kole středem frekventované komunikace
mezi obecním úřadem a základní školou není úplně bezpečná. Zaznamenali
jsme již několik takových stížností ze strany občanů i účastníků silničního
provozu.
Další věcí, která již vyžaduje razantnější způsob řešení z naší strany, je ta
skutečnost, že se nám dospívající mládež schází za plechovými boudami

umístěnými za budovou obecního úřadu. Problémem není ani tak to, že se zde
schází, ale to, jak toto místo vypadá, když je opustí. Zůstává po nich
nepořádek ve smyslu nedopalků od cigaret, zbytky plastových obalů apod.
Apelujeme proto na rodiče, aby svým dětem, pokud možno co
nejdůrazněji vysvětlili, že v našem okolí existuje mnoho jiných míst,
která by byla vhodnější variantou pro jejich setkávání. V současné době
nadcházejícího léta mohou podnikat vycházky po okolí, k přehradě a ti,
kteří svou vášeň pro cigarety nemohou udržet „na uzdě“, tak pro ně jsou
otevřeny zahrádky restaurací, u nás například na hřišti u místní
Sokolovny. Upozorňuji rovněž na to, že tímto jednáním se i mladistvý
člověk může dopustit přestupku proti veřejnému pořádku znečištěním
veřejného prostranství, přičemž správní trest za předmětný skutek se
pohybuje v řádu několika tisíc korun a může být řešen prostřednictvím
Policie České republiky, potažmo příslušného správního orgánu.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU
p. Miloslav LEJKA
p. Ladislav TVRDÝ
p. Anna VACHTARČÍKOVÁ
p. Ivan NĚMEC
p. Helena BARTKOVÁ
p. Vanda KOCYANOVÁ
p. Slavomír BĚLAVA
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

▪ CO SE PŘIPRAVUJE …
Dne 14. 8. 2021 všechny srdečně zveme na
„Domaslavické vepřové hody“ - gastrosoutěž
veřejných spolků, které se budou konat v areálu
za Hasičským domem. Začátek akce v 15.00.
Připraven program pro dospělé i děti. Moderuje
David Zbavitel, Radio Čas Rock.
Akce bude pokračovat do pozdních hodin
zábavou - k poslechu i tanci hraje skupina Ares.
Více informací v Měsíčníku obce 8/2021, na
plakátech, internetových stránkách obce a facebookových stránkách obce.

Tato akce tradičně v naší obci probíhá v měsíci dubnu. Letos se bohužel
v mnoha městech republiky mohla konat pouze neorganizovaně, a proto jsme
se rozhodli ji uskutečnit se zpožděním 4. 9. 2021. Informace k této akci budou
v Měsíčníku obce 8/2021, na plakátech, internetových stránkách obce a
facebookových stránkách obce.
Konání těchto akcí bude záviset na aktuálních epidemiologických
podmínkách a opatřeních. Sledujte internetové stránky obce.
▪ POZVÁNKA
NA
SOUTĚŽ
SDH DOLNÍ DOMASLAVICE

O

PUTOVNÍ

POHÁR

SDH Dolní Domaslavice Vás všechny po roční nucené pauze srdečně zve na
již 32.ročník hasičské soutěže o Putovní pohár SDH Dolní Domaslavice.
Soutěž se bude konat v sobotu 3. 7. 2021 od 16:00 hod na travnatém hřišti za
budovou základní školy. Soutěžit budou hasičské družstva mužů i žen.
Bude připraveno bohaté občerstvení.
Na Vaši návštěvu a podporu soutěžících se těší dolnodomaslavičtí hasiči

▪ PRODEJ TRAKTOR, ŠTĚPKOVAČ
Na základě rozhodnutí Rady obce Dolní Domaslavice, ze dne 17.05.2021,
usnesením č. 10/58RO/2021 došlo k vyřazení nepotřebného nebo
opotřebovaného majetku.
Nabízíme k prodeji:
Malotraktor HONDA
- Z roku 1992
- Pořizovací cena 38.399 Kč
- Nepojízdný, na náhradní díly
- Zájemci se mohou nahlásit do 10. 8. 2021 na tel.: 558 688 224

Štěpkovač KDO90T
- Výrobní číslo: 15/125 ze 7. 9. 2015
- Pořizovací cena 95.590 Kč
- Nefunkční
- Zájemci se mohou nahlásit do 10. 8. 2021 na tel.: 558 688 224

Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MŠ
Po zápisu, který se konal v zákonném termínu do 16. 5., bylo kladně
rozhodnuto u 17 žádostí. Celkem bylo podáno 53 žádostí, z toho 11 na body
(mladší dvou let), 8 dvouletých dětí a 34 žádostí, kdy mají děti nárok na přijetí
(tři roky a víc).
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme hledali možnost řešení této nepříjemné
situace. Mgr. S. Holková se angažovala v možnosti zřízení přípravné třídy,
ovšem nepodařilo se najít potřebných 10 dětí, které by si vyzkoušely školu
nanečisto. Po oslovení KHS o možnost výjimky zajistil zřizovatel úpravu
umývadel v sociálním zařízení, KHS a Rada obce Dolní Domaslavice vydali
souhlasná stanoviska k navýšení kapacity o 9 dětí a nyní čekáme na
rozhodnutí MSK, zda posoudí žádost ke změně kapacity naší MŠ v rejstříku
škol.
Věřím tedy, že se bude moci uskutečnit mimořádný druhý zápis k přijetí do
předškolního zařízení. V okamžiku kladného vyjádření MSK budete
informování o termínu.
Žádost by se opět podávala následujícími způsoby:
- do datové schránky školy: 64mmcuh
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) z toho
- osobním podáním ve škole (na podatelně, u vedoucí MŠ 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, pokud tak neučinil v řádném termínu.
Pasování předškoláků
16. června dojde k pasování předškoláků za účasti oblíbeného Hopsalína.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO
Gratulujeme! Opětovného výrazného úspěchu v matematice dosáhl žák 5.
ročníku, Karel Lukeš. Obsadil 1. místo s plným počtem bodů spolu se dvěma
dalšími žáky našeho okresu. Terka Turková byla 24., Kika Kouřilová se
z důvodu nemoci nezúčastnila. Škoda, i zde bylo očekávání vysoké!
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Policie ČR
Školní družina si pozvala dne 7. 5. 2021 Policii ČR. Děti si před prázdninami
připomněly, jak se mají chovat na cestách, ale také jak mají mít vybavené
kolo. Zároveň jim paní policistky připomněly povinnost nosit přilbu a ochranné
prvky. Beseda byla velice poučná a děti bavila. Věříme, že nás příští rok opět
navštíví.
Veterinářka
Dne 3.6.2021 školní družinu navštívila paní veterinářka MVDr. Jana Kouřilová,
která dětem pověděla zajímavosti o zvířatech. Například jak se k nim máme
chovat a co udělat, když je najdeme poraněné. Promítla dětem i fotografie se
zvířaty, která ošetřovala a nastínila jim, jak vypadá běžný den na veterině.
Besídka byla moc hezká a dětem předala nejen užitečné znalosti, ale také je
velmi zaujala. Tímto bych chtěla paní veterinářce moc poděkovat a doufáme,
že se opět uvidíme.
za ŠD P. Uhrová
VÝUKA OD 8. 6.
V úterý 8. 6. došlo k toužebnému sundání roušek a respirátorů ve vyučovacích
hodinách.Testování probíhá ovšem nadále první den v týdnu. Testování
neplatí pro ty, kteří jsou ve lhůtě do 180 dní od zjištěné nemoci covid, resp.
prošli očkováním.

ŠKOLSKÁ RADA
V letošním školním roce měly proběhnout volby do Školské rady. Vzhledem
k nouzovému stavu a epidemiologické situaci se tak nestalo. Školskou radu
tvoří po dvou zástupcích za školu, zřizovatele a zákonné zástupce na období
tří let. Kdo máte zájem kandidovat za zákonné zástupce do Školské rady,
informujte MVDr. J. Kouřilovou nebo pošlete nabídku přímo do školy.
NABÍDKA PRÁCE
Do 15. 7. 2021 zasílejte CV pro výběrové řízení na pozici vedoucí školní
jídelny.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ NABÍDKA PRÁCE
Přijmeme pracovníka pro údržbu
a zahrady v okolí Domaslavic.

domu

Práce obnáší:
údržba zahrady, pomoc s domácí malou zvěří,
drobné opravy kolem domu, práce různého
druhu v oblasti údržby domu a jiné.
Dobré platové podmínky, příjemné prostředí.
Volejte: 608 886 291
▪ KŘESŤANSKÝ TÁBOR AUTHENTIC
V termínu od 1. do 7. července 2021 proběhne v Dolních Domaslavicích
křesťanský tábor Authentic se zaměřením na praktickou pomoc občanům
obce. V termínech 2., 5. a 6. 7. nabízíme občanům obce v odpoledních
hodinách výpomoc s domácími a zahradními pracemi a volnočasové aktivity
pro děti.
V případě zájmu kontaktujte OÚ Dolní Domaslavice (p. Michlová,
tel.: 558 688 224).
Za organizační tým křesťanského tábora Lukáš Sabela, 773 461 394.
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