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▪ PF 2021, NOVOROČNÍ PŘÍPITEK

Chtěl bych touto cestou za sebe poděkovat všem radním, zastupitelům
i zaměstnancům obecního úřadu a popřát občanům obce, aby prožili krásné
a pohodové vánoční svátky, a do nového roku popřát hodně zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
Loučíme se se starým rokem, který nám připravil spoustu překážek v souvislosti
s koronavirovou epidemií. Ještě na začátku roku jsme žili v naději, co nám ta
krásně kulatá čísla 2020 přinesou.
Byly to však jen strach, obavy, bezmoc a deprese, s kterými se mnozí potýkali
od března až do léta. V této době jsme si museli navyknout na nouzový režim
a sérii omezení, nařízení, zákazů a nakonec rušení všech sportovních
a kulturních akcí. Postupem času se uskutečnily sportovní soutěže v menším
počtu osob. Velké kulturní akce se však nemohly konat ani v náhradních
termínech, kdy přicházela druhá vlna epidemie.

Abychom nepřišli o finanční dotace na kulturu,
rozhodli
jsme
se
společně
s radou obce a souhlasem společnosti Hyundai
použít finance na částečnou opravu areálu za
hasičským domem. Naši hasiči se ochotně
zapojili a máme tak pro další „lepší“ roky
připraveny nové lavice a stoly. Za všechny
občany tímto děkujeme a budeme se těšit snad v
následujícím roce.
Přejeme všem pokojné Vánoční svátky, pevné zdraví, hodně štěstí a velkou
dávku optimizmu!
Komise pro kulturu a sociální potřeby Rady obce Dolní Domaslavice tímto
oznamuje, že se v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a
přijatými opatřeními k odvrácení jejich bezprostředních dopadů na zdraví
obyvatel NEBUDE konat tradiční „NOVOROČNÍ PŘÍPITEK“.
I. Adamcová
Komise pro kulturu a sociální potřeby
▪ 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

14. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
16.12.2020:
ZO vydalo
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZO schválilo
❖ rozpočet obce Dolní Domaslavice na rok 2021, s tím, že příjmy, vč.
financování jsou ve výši 37.880.000 Kč a výdaje ve výši
37.880.000 Kč;

❖ uzavření Směnné smlouvy s panem Ing. Karlem Oblukem, nar.
31. srpna 1945, bytem č.p. 167, 739 38 Soběšovice a s paní Bc.
Barborou Peterkovou, nar. 6. října 1994, bytem č.p. 167, 739 38
Soběšovice, jejímž předmětem je směna hmotné nemovité věci ve
vlastnictví Obce Dolní Domaslavice, nově odměřeného pozemku parc.
č. 653/6, k. ú. Volovec, o výměře 240 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 1205-86/2020, za hmotnou nemovitou věc ve
spoluvlastnictví, každý s podílem o velikosti 1/2 vzhledem k celku,
pana Ing. Karla Obluka a paní Bc. Barbory Peterkové, pozemek parc. č.
426/4, k. ú. Volovec, a za hmotné nemovité věci ve vlastnictví pana Ing.
Karla Obluka, pozemek parc. č. 418/5 a pozemek parc. č. 427, vše k. ú.
Volovec;
❖ pracovní smlouvu uzavřenou dne 15.04.2019 mezi Obcí Dolní
Domaslavice a Oldřichem Kamarytem;
❖ uzavření Darovací smlouvy s panem Milanem Kocyanem, nar.
23. června 1969, bytem č.p. 135, 739 38 Dolní Domaslavice, jejímž
předmětem je darování hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 455,
k.ú. Volovec, do vlastnictví Obce Dolní Domaslavice.
ZO vzalo na vědomí
❖ zprávy o činnosti rady obce ze schůze č. 42 ze dne 13.11.2020, schůze
č. 43 ze dne 20.11.2020, schůze č. 44 ze dne 25.11.2020 a schůze
č. 45 ze dne 09.12.2020;
❖ návrh kalkulace ceny pro stočné pro rok 2021, oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 01.01.2021 a oznámení o změně ceny vody
předané od 01.01.2021 od společnosti Severomoravské vodovody
a
kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO 45193665;
❖ sdělení starosty obce o výsledku jednání ve věci komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Volovec, obec Dolní
Domaslavice a katastrálním území Dolní Domaslavice, obec Dolní
Domaslavice;
❖ informaci o změně výše regulovaného nájemného za plynárenské
zařízení od 01.01.2021;
❖ zprávu z kontroly hospodaření DSO Mikroregion Žermanické a
Těrlické přehrady ze dne 08.12.2020.

ZO uložilo
❖ starostovi obce, aby Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému
pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek Místek, sdělil tyto skutečnosti s tím, že další postup ve věci
komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dolní
Domaslavice a Volovec nechává Obec Dolní Domaslavice na
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.
ZO revokovalo
❖ usnesení č. 27/8.ZO/2019 ze dne 11.12.2019 - Delegace pravomoci pro
provádění rozpočtových opatření Radou obce Dolní Domaslavice
k datu 31.12.2020.
ZO pověřilo
❖ Radu obce Dolní Domaslavice v souladu s ustanovením § 84 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
k provádění rozpočtových opatření do výše 300 tis. Kč/rozpočtové
opatření a v období od posledního zasedání zastupitelstva obce Dolní
Domaslavice v běžném roce do 31.12. běžného roku k provádění
veškerých rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu, a to
s účinnosti od 01.01. 2021.
L. Michlová
zapisovatelka

▪ OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2020

❖ Uzavření smlouvy se společností JANKOSTAV s.r.o. na akci „Oprava
víceúčelové komunikace ÚK 22.5“ ve výši 312.908,31 Kč s DPH.
❖ Uzavření smlouvy se společností DEREK – Kaluža s.r.o. na akci
„Oprava střechy a střešní krytiny domu ovocnářů v obci Dolní
Domaslavice č.p. 17“ ve výši 1.151.156,85 Kč s DPH.
❖ Uzavření smlouvy se společností VSF Novotný s.r.o. na akci „Výměna
střešní krytiny na Hasičské zbrojnici v obci Dolní Domaslavice
č.p. 5“ ve výši 273.503,89 Kč s DPH.
❖ Uzavření smlouvy se společností JANKOSTAV s.r.o. na akci „Oprava
místní komunikace MK7.7 a MK1 v obci Dolní Domaslavice“ ve
výši 625.622,20 Kč s DPH.
❖ Uzavření smlouvy se společností ELNERMONT s.r.o. na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dolní Domaslavice“, kdy
došlo k výměně 165 světelných bodů a doplnění o 64 nových světelných
bodů v celkové výši 2.154.901,10 Kč s DPH, přičemž dotace
Ministerstva průmyslu a obchodu byla ve výši 895.239 Kč.
❖ Oprava povrchu na víceúčelovém hřišti parc. č. 3130/50, k.ú.
Volovec – společnost DOR-SPORT, s.r.o. v celkové výši 289.159,00
Kč s DPH.
❖ Proběhly také další opravy jako např. oprava propustku MK7.6, oprava
kanálu a odvodnění na MK7, oprava ÚK 15.1, oprava propustku MK22
a ÚK 22.5.
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?

Akce, na které byly podány žádosti o dotace:
❖ Oprava víceúčelového hřiště (oprava oplocení a sedacích lavic
u víceúčelového hřiště) – celkové náklady akce 521.405 Kč s DPH,
požadovaná výše dotace 208.500 Kč s DPH.
❖ Výstavba dětského a workoutového hřiště – celkové náklady akce
2.703.125 Kč s DPH, požadovaná výše dotace 2.000.000 Kč s DPH.
❖ Oprava místních komunikací MK25, MK21 a MK21.3 - celkové
náklady akce 2.504.238,01 Kč s DPH, požadovaná výše dotace
2.003.390 Kč s DPH.

V současné době probíhá již zadávací řízení na „Výstavbu nového
kanalizačního řádu“ v bývalé ulici Slunečná. Rovněž probíhá zadávací řízení na
projektovou dokumentaci nových chodníků, a to u p. Schauerové a chodníku,
který propojí obec Dolní Domaslavice s obcí Soběšovice. Na tuto projektovou
dokumentaci jsme obdrželi dotaci ve výši 393.000 Kč s DPH.
Obec Dolní Domaslavice podala v dubnu letošního roku žádost o dotaci na
pořízení 230 ks kompostérů o objemu 1.400 l, 1 ks štěpkovače a 1 ks kontejneru
na textil o objemu 2,5 m3 a zapojila se tak do výzvy č. 122, Prioritní osa 3:
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.1. –
Prevence vzniku odpadů, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.
Druhý týden v prosinci nám bylo sděleno, že jsme byli úspěšní a dotaci jsme
obdrželi. Ihned jsme zahájili kroky k zajištění zadávacího řízení.
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI

p. Jan SZCZEPANIEC
p. Karel ADAMEK
p. Jarmila TVRDÁ
p. Eva VOZNICOVÁ
p. Eduard WOZNICA
p. Emilie JURÁKOVÁ
p. Evženie NĚMCOVÁ

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
▪ PROVOZ POŠTY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

24.12. – 27.12.2020
28.12.2020
7:30 – 10:00
29.12.2020
7:30 – 10:00
30.12.2020
7:30 – 10:00
31.12.2020
7:30 – 10:00
1.1.2021

ZAVŘENO
13:30 – 17:00
13:30 – 16:00
13:30 – 17:00
ZAVŘENO
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

Od ledna 2021 si musí občané, kteří ukládají odpad do 110 l popelnic
vyzvednout známku na svoz v roce 2021. Vyzvednout si ji mohou
od 4. 1. 2020 v úředních hodinách pokladny.
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.
Během ledna se budou svážet i popelnice označené známkou roku 2020.
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.
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
od 4. 1. 2020 v úředních hodinách pokladny. Platbu lze
provést pouze v hotovosti. Prosíme o připravení si
přesné částky.
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.
Platbu lze provést od 1. 1. 2020.
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)

▪ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

47,87 Kč (vč. 10 % DPH)
42,53 Kč (vč. 10 % DPH)

Ceny vodného a stočného byly schváleny v souladu s platnou
legislativou a na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVaK.
Ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. 1. 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
L. Michlová
▪ UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH

V posledních dnech se hromadí stížnosti na psí exkrementy
nejen na zeleni, ale také na chodnících a v okolí Žermanické
přehrady. Majitel psa je povinen zajistit, aby jeho čtyřnohý
miláček neobtěžoval a neohrožoval své okolí a musí po něm
exkrementy venku uklízet. Péče o psa je odpovědnost
a závazek majitele.
L. Michlová
▪ PODĚKOVÁNÍ NÁLEZCI

Velký dík patří neznámému nálezci, který nalezl a odevzdal mou peněženku
s penězi a veškerými doklady na České poště Dolní Domaslavice. Svou
poctivostí mne uchránil před velkými starostmi, které bych měl v této nelehké
době s obnovou mých dokladů. Ještě jednou, děkuji!
J. Baran

▪ ŽHAVÝ POPEL DO KONTEJNERU A POPELNIC NEPATŘÍ !

Žádáme občany, aby nevysypávali teplý nebo žhavý
popel do odpadových nádob! Ať už do plastových
kontejnerů nebo plechových popelnic. Odpadové
nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou
z bezpečnostních důvodů vyvezeny. V důsledku obsahu teplého nebo žhavého
popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla nebo zahoření skládky.
Proto vždy nechávejte popel v železných nádobách venku, až do úplného
vychladnutí! Nejlépe 2 až 3 dny.
„U zvoničky“ – 28.11.2020

L. Michlová

▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení
mnoha dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem
v tíživé životní situaci. Už teď je zřejmé, že jedenadvacátý
ročník Tříkrálové sbírky bude z důvodů epidemiologické
situace jiný než v minulých letech.
O tom, jaký bude mít průběh, se dozvíme na začátku roku 2021.
Charita Český Těšín se připravuje na dva scénáře koledování. První, kdy
koledování proběhne za dodržení všech nařízení spojených s aktuální
epidemiologickou situací. Podle druhého scénáře nebudou moci koledníci do
ulic vyjít a koleda proběhne pouze on-line.
Obě varianty koledování mají jedno společné – neobejdou se bez pomoci
dobrovolníků a štědrosti dárců. Dárci mohou přispět bezhotovostně bankovním
převodem na sbírkový účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem
77708002 nebo provést platbu přímo, pomocí QR kódu. Další možností bude
přispět finanční částkou přímo do pokladniček umístěných na konkrétních
místech.
V případě koledování čelíme další výzvě, a to sehnat dostatek koledníků, bez
kterých se tradiční koledování neobejde. Pokud máte o koledování zájem,
kontaktujte koordinátora TKS – Alinu Humel na tel. čísle 605 205 638 nebo na
e-mail.: alina.humel@ceskytesin.charita.cz. Ať už sbírka proběhne podle
jakéhokoliv scénáře, její poselství zůstane: "Sbírka pomůže potřebným lidem,
přičemž každá koruna může tuto pomoc přinést."
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete
do tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci,
příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Dárcovská SMS ve tvaru a na číslo 87 777:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Odkaz: https://www.trikralovasbirka.cz/

▪ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK, ÚZEMNÍ ODBOR FRÝDEKMÍSTEK

ADVENT PŘICHÁZÍ
Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály.
Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek.
I přes častá varování hasičů dochází každý rok v období adventu k mnoha
požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné na adventním
věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne
každý adventní věnec je určen k zapalování.
Při pořizování adventního věnce je tedy
potřeba zjistit, zda se jedná pouze o
dekorativní adventní věnec, na kterém se
svíčky nezapalují nebo je adventní věnec
upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních
pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na adventním věnci. Na
první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka
oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně
na každý adventní věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by
měl být ke každému adventnímu věnci připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými
svíčkami umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku.
Rozhodně není vhodné umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku
zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem
průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného
požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy
nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody
jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu,
během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při
opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

OSLAVY KONCE ROKU
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada
nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez
obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s
návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste
předešli zraněním nebo škodám na majetku.
Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu
(nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo
jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je
vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý
materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte
návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby.
Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou
manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů,
zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických
výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte
nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte
pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že
zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice,
když např. pes má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese
nebo pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich
veselých silvestrovských oslav.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek

▪ SENIOŘI, BUĎTE OPATRNÍ I VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas.
V tomto období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu
Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a
svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na
které v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se
právě toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své
blízké a často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých
peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a nákupních taškách.
V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí
před regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu dalších nakupujících
odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To
je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní
službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky.
Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti
doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se svými blízkými.
Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech
srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou
prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám
doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice
se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory.
Jedním z doporučení je, pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na
dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým
nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný
obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že
neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení
by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy
k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme
všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může
zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která např.
sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte
je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby.

Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte, aby
se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde
máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně
ani informaci kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou
pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie
Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne však
vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla v uplynulém
období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností
v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé spolky seniorů či
domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy s preventisty
Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty byla
kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru
nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od
šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky, herní karty
a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí,
kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu kybernetické
bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného
chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci vybraným
subjektům jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro seniory,
knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím emailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici
také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence Moravskoslezského kraje
nprap. K. Špaltová
nprap.. M. Jeličková
vrchní inspektor

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

PREZENČNÍ VÝUKA
K dětem z MŠ, na které byl „covidový“ režim tolerantní a umožnil jim docházku
po celý nový školní rok, přibyli od středy 18. 11. žáci 1. a 2. ročníku, což byl
velmi vítaný krok pro obě strany. Od 30. 11. přibyli i žáci 3. – 5. ročníku a 9.
ročníku. Pro žáky 6. – 8. ročníku platí od tohoto dne tzv. rotační týdenní výuka.
Polovina těchto tříd může do školy, druhá část zůstává doma, po dalším týdnu
dochází k přehození.
OLYMPIÁDA Z ČJ
Za školní kolo olympiády z českého jazyka zodpovídala Mgr. M. Holková.
Především zásluhou výborného slohu zvítězila Anežka Štensová, vyrovnané
výkony v gramatice i slohu pomohly k 2. místu Viktorii Biolkové, pomyslný
bronz si odnáší Natálie Chovancová.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
V distančním provedení zorganizovala Mgr. D. Jurošová soutěž ve znalostech
přírodovědných předmětů. Nejúspěšnější byla Valérie Ministrová, o bod zpět
zůstala Katka Kuřilová, třetí příčka patří Táni Brňákové.
MIKULÁŠ A BLEŠÍ TRH
Covidová opatření tradičním akcím ve škole stále nepřejí. Při nutnosti zachování
homogenních skupin si tedy vyučující na 1. stupni ZŠ zorganizovaly oblíbený
Bleší trh alespoň v rámci třídy.
Za deváťáky, kteří měli v minulosti na starost čertovské strašení, zaskočily
vyučující z MŠ a nasadily vysokou laťku do dalšího období. Důstojný Mikuláš,
rozpustilý anděl a slámu trousící čert byli jako z pohádky.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Jménem všech zaměstnanců bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v tomto roce
pomáhali a projevovali přízeň.
Za všechny zaměstnance školy přeji příjemné prožití adventního času, veselé
Vánoce a nový rok alespoň bez epidemií a nemocí.
Z citátů bych připomenul od Vladimíra Jiránka:“ Lidé by k sobě mohli být
slušní a laskaví po celý rok. Ale kde na to mají brát čas?“
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
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