MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
1/2021

▪ ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
zdravím všechny v tomto nelehkém období. Právě skončily Vánoční svátky
a nastal nový rok. Prožili jsme kouzelnou atmosféru Vánoc v kruhu rodiny
a přátel. Pro některé nebyl rok 2020 takový, jaký si představovali na jeho
začátku. Někteří se museli rozloučit se svým blízkým nebo trávili čas na místech
méně příjemných. Přesto Vám všem přeji, aby rok 2021 byl lepší než minulý,
byl plný pevného zdraví a štěstí.
Někomu se může zdát, že se jedná o příliš optimistické přání, ale jaké jiné by
mělo být? Snad každý z nás vnímá epidemiologickou situaci a její neustále
měnící se průběh, rychlý sled vládních nařízení, která omezují a mění naše
plány. Přeji nám, abychom toto nelehké období zvládli.
Rok 2021 bude rokem investic. Rád bych zmínil pár větších akcí, které pro
letošní rok plánujeme. Věříme, že se nám podaří výstavba dětského
a workoutového hřiště, oprava víceúčelového hřiště (oprava oplocení a sedacích
lavic), oprava všech místních a účelových komunikací v majetku obce, oprava
bytového domu č.p. 1 a zateplení budovy „Domu ovocnářů“.
Na závěr bych si přál, abychom se mohli bez obav scházet s rodiči, prarodiči,
známými, kamarády, spolužáky a slavit krásy života.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ STATISTIKA OBYVATEL DOLNÍ DOMASLAVICE K 31.12.2020
Občanů celkem
0 – 14 let
15 – 64 let
65 a více let
Narozeno dětí

1416
244
911
261

Zemřelých občanů
Přihlášených osob
Odhlášených osob
Průměrný věk občanů
naší obce

20
61
35
41,39

10
L. Michlová
evidence obyvatel

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU

p. Vítězslav PINDUR
p. Zdenka JUNGOVÁ
p. Sylva CHWISTKOVÁ
p. Marie SOBKOVÁ
p. Alenka PINDUROVÁ
p. Vilém DROBIŠ
p. Christopher John HOPE
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
▪ ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. 1. 2021
Na linkách v oblasti Žermanické přehrady dochází k zásadnějším koncepčním
změnám organizace dopravy z důvodu požadavků cestujících na lepší spojení
nejen do Frýdku-Místku, ale především také do Havířova. Stávající
polookružní linky 365 a 366 jsou upraveny do trasy Frýdek-Místek –
Dobrá –
Lučina/Soběšovice –
Havířov a jsou
mezi
nimi
zavedeny protisměrné návaznosti na zastávce Žermanice, rozcestí.
Tím je zachována stávající možnost cestování mezi obcemi na obou březích
přehrady a zároveň je zajištěno přímé spojení obou břehů přehrady
s Havířovem i Frýdkem-Místkem. Vybrané školní spoje jsou i nadále vedeny
bez přestupu z Lučiny do Soběšovic a naopak.
• Cestujícím ze Soběšovic a z Dolních Domaslavic poslouží pro
dopravu do Havířova linky 365 a 465, pro dopravu do FrýdkuMístku linka 365.
• Cestující z Horních Domaslavic mohou využít pro dopravu do
Havířova i Frýdku-Místku linku 365.

•

•

•

Cestující z obcí Lučina a Pazderna využijí pro dopravu do Havířova
i Frýdku-Místku linku 366, ve večerních hodinách a o víkendech také
linku 367.
Linka 369 Havířov – Šenov – Frýdek-Místek již nezajíždí do Bruzovic.
Obsluhu Bruzovic zajišťují celotýdenně linky 367 a 387. Vybrané
víkendové spoje linky 387 navazují v Lučině na linku 366 do Havířova.
Přímé spojení s Havířovem získá nově linkami 365 a 366 také Dobrá.

Většina spojů linek 365, 366, 367, 368 a 369 je ve Frýdku-Místku prodloužena
až na zastávku Místek, Anenská, čímž je zajištěna lepší návaznost na linky do
Ostravy.
Většina víkendových spojů linek 365, 366, 367 a 465 pokračuje z Havířova dále
jako linka 443 do Ostravy. Tím je o víkendech zajištěno přímé spojení
Žermanic, Lučiny, Soběšovic, H. Bludovic, H. a D. Domaslavic a dalších
obcí s Ostravou.
Linky 365, 366, 367, 368 a 465 odjíždějí v Havířově nově ze
zastávky Podlesí, Těšínská a vybrané spoje již ze zastávky Město, žel. st.
Byly také navýšeny spoje z Dolní Domaslavice do Třanovic.
Zdroj: www.kodis.cz – Změna na linkách ODIS od 1. 1. 2021 a od 2. 1. 2021
L. Michlová
▪ SDH DOLNÍ DOMASLAVICE

Milí spoluobčané,
po roce Vás opět zdravíme my, hasiči z Dolních Domaslavic.
Tento rok byl zkouškou pro nás všechny, ať už hasič jsi nebo nejsi.
My to vzali sportovně. V období, kdy to bylo možné, jsme se všichni potkali
a užili si společně stráveného času. Během celého roku měla jednotka více než
10 výjezdů. K požáru v naší obci naštěstí jen jednou a to „jen“ k hořící černé
1100 litrové popelnici u Zvoničky nad Albem (klasika-žhavý popel). Většina
výjezdů se týkala odstraňování spadlých stromů; v lepším případě
z komunikace, v horším z elektrických drátů. Pravidelně v letním období
likvidujeme bodavý hmyz u občanů (letos 7 x). Letos jsme navíc odstraňovali
s pomocí plošiny HZS Nošovice i roj včel z nejvyššího stromu v našem kempu

Rybárna. Mimo naši obec jsme byli povoláni k požárům hospodářských budov
v Hnojníku a Horních Tošanovicích, hořícího lesního porostu ve Vojkovicích a
k poškozené střeše ve Stříteži. Pomáhali jsme i opatrovníkům s imobilní
pacientkou. V rámci pomoci obci jsme pomáhali s vyčištěním 7 kanálových
propustků. A protože už skoro rok žijeme v době „kovidové“, během její první
vlny na jaře jsme 5 x vydezinfikovali všech 8 autobusových zastávek.
Jelikož se nám nepodařilo uspořádat žádnou soutěž nebo společenskou akci,
rozhodli jsme se pro vylepšení vybavení areálu. Takže na nadcházejících akcích
budete sedět na perfektně rekonstruovaných lavičkách a piva si postavíte na
parádní bytelné stoly. Moc děkujeme starostovi naší obce Mgr. Daliborovi
Dudkovi, který „operativně“ dojednal s firmou Hyundai Nošovice, že dotaci na
„Den obce“, který se nám kvůli kovidu nepodařilo uspořádat, můžeme použít
pro činnost SDH. Při brigádách jsme sbírali inspiraci pro budoucí činnost. Nebyl
to klasický rok, ale vytřískat jsme se z toho snažili to nejlepší.
Věříme, že jste všichni v pořádku a hned jak to půjde, tak se moc těšíme, že se
zase všichni uvidíme! Mezitím se hlavně držte a buďte ohleduplní k sobě i
ostatním, aby krize byla co nejrychleji za námi.
Do Nového roku 2021 přejeme hlavně zdraví, klid a pohodu a brzy na viděnou
v normálních časech.
SDH Dolní Domaslavice
27.12.2020 – Kontrola dýchací techniky a cvičení SDH Dolní Domaslavice

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice připravuje tradiční
„Depistáže“ neboli „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky. ZŠ ve spolupráci
s MŠ chystá pro předškolní děti a jejich rodiče 6 společných setkání pod
vedením budoucí p. uč. 1. ročníku, Mgr. M. Ryškové, a vedoucí učitelky MŠ,
Mgr. S. Holkové. Tato setkání nejsou určena jen pro předškolní děti z MŠ Dolní
Domaslavice, ale i pro předškolní děti z jiných mateřských škol, pokud
zvažujete zápis do 1. ročníku na naší škole.
Cílem této aktivity je zjistit úroveň školní zralosti Vašich předškoláků a také
přiblížit budoucím prvňáčkům, co je ve škole asi čeká. V průběhu těchto setkání
budou paní učitelky s dětmi pracovat formou různorodých aktivit zaměřených
na jednotlivé kognitivní funkce. Po posledním plánovaném setkání budou se
všemi rodiči zúčastněných dětí individuálně zkonzultovány výsledky, kterých
jejich děti dosáhnou ve všech jednotlivých oblastech (řeč, motorika, zrakové
vnímání, sluchové vnímání, orientace v prostoru a čase, předmatematické
představy).
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není momentálně možné uvést
konkrétní data (snad od 16. 2.), proto budou termíny setkání upřesněny na
webových stránkách školy, jak jen mimořádná opatření realizaci umožní.
Schůzky by se konaly předběžně v čase 15.00 - 15.45 (drobné časové úpravy
jsou možné). Informace o aktuálním stavu Depistáží najdete taktéž na webových
stránkách ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice.
Rodiče, jejichž děti nenavštěvují MŠ D. Domaslavice, a kteří byste měli o tuto
aktivitu se svými dětmi zájem, kontaktujte nás před zahájením aktivity na
uvedených
adresách:
petrfikoczek@zsddomaslavice.cz,
eva.foukalova@zsddomaslavice.cz nebo k.gociekova@seznam.cz.
Těšíme se na Vaši účast.
ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice
Mgr. Kateřina Slowiková Gocieková
www.zsddomaslavice.cz

▪ LÉTA S LETÁKY KONČÍ

▪ TERMÍNY VYMETÁNÍ KOMÍNŮ V ROCE 2021

V obci Dolní Domaslavice budou kominíci vymetat komíny
v těchto dnech:
22. a 23. 4. 2021
9. a 10. 11. 2021
Tyto termíny si můžete zapsat do kalendáře na rok 2021.
Tel.: 605 123 029 nebo 728 073 808, email: lukas.paprok@seznam.cz
Kominictví Lukáš Papřok
V obci Dolní Domaslavice budou kominíci vymetat komíny v těchto dnech:
- 15. a 16. 2. 2021
- 22. a 23. 4. 2021
- 9. a 10. 11. 2021
Tyto termíny si můžete zapsat do kalendáře na rok 2021.
Tel.: 721 168 804, email: WelszarR@seznam.cz
R. Welszar
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