MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
2/2021

▪ KOMPOSTÉRY
Obec Dolní Domaslavice se v dubnu loňského
roku zapojila 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.
V polovině prosince loňského roku nám bylo
sděleno, že jsme byli úspěšní a obdrželi dotaci ve
výši 1.738.165 Kč. Proto jsme ihned zahájili kroky
k zajištění zadávacího řízení. Zadávací řízení proběhlo bez problémů, a proto
Rada obce Dolní Domaslavice na své 50. schůzi konané dne 1. 2. 2021
schválila dodavatele 230 ks kompostérů, 1 ks štěpkovače a 1 ks kontejneru na
textilní materiály pro zakázku s názvem „Nakládání s bioodpady a textilním
odpadem v obci Dolní Domaslavice“, a to společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO 25347942.
V březnovém čísle měsíčníku bude upřesněn způsob předání kompostérů.
D. Dudek
starosta obce
▪ PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU
Tímto bych chtěl velice poděkovat všem občanům naší obce, kteří nám
v minulých dnech pomohli s úklidem sněhu z chodníků před svými domy. Můj
veliký dík patří panu Rudolfu Tesarčíkovi, který ze své vlastní iniciativy prováděl
odklízení sněhu i na autobusové zastávce umístěné před jeho domem.
Samozřejmě velice děkuji i svým zaměstnancům, kteří byli a stále jsou v plném
pracovním nasazení při odklízení sněhu, vyprošťování osobních automobilů
našich občanů a posypu chodníků, a to každodenně od časných ranních hodin,
včetně víkendů.
D. Dudek
starosta obce

▪ ODPADY V ROCE 2020
V loňském roce činily v obci Dolní Domaslavice celkové náklady na odpadové
hospodářství 1.394.746 Kč.
EKO-KOM, a.s. vyplatila obci Dolní Domaslavice čtvrtletně odměnu za množství
odpadů z obalů, které obec vytřídila (celkem částka 174.378,36 Kč):
- 1. 1. – 31. 3. 2020
částka 39.349,63 Kč;
- 1. 4. – 30. 6. 2020
částka 37.315,14 Kč;
- 1. 7. – 30. 9. 2020
částka 41.584,68 Kč;
- 1. 10. – 31. 12. 2020 částka 56.128,91 Kč.
A jak jsme třídili v roce 2020?
- 15,8 t papír
- 22,7 t sklo
- 19,8 t plast
- 85,2 t biologicky rozložitelný
odpadu
- 335,86 t směsný komunální
odpad
- 23,7 t objemový odpad
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odpadů z obalů, které obec vytřídila
200 000,00 Kč

174 378,36
Kč

180 000,00 Kč
160 000,00 Kč
140 000,00 Kč

126 576,50
Kč

128 529,50
Kč

2017

2018

138 321,00
Kč

120 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
60 000,00 Kč
2019

2020

EKO-KOM, a.s. - Výše vytříděných tun
70,000

61,315

60,000
50,000

46,384

46,530

45,447

40,000
30,000

20,000
10,000
0,000
Vytříděno (t)
2017

2018

2019

2020

L. Michlová
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU
p. Helena ŽVAKOVÁ
p. Marie KOUTNÍKOVÁ
p. Gabriel TÓTH
p. Josef ČESPIVA
p. Mikuláš MIKO
p. Danuše LITERÁKOVÁ
p. Marta SOŠKOVÁ
p. Helena PICHOVÁ
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

▪ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
V letošním roce jsme se rozhodli tuto akci za loňský
rok uskutečnit poněkud netradičně. Předali jsme
dárky i gratulace od naší obce deseti narozeným
dětem (r. 2020) a jejich
rodičům osobně v místě
bydliště.
Současná
situace v naší zemi
napovídá, že tomu tak
bude i letos, jelikož
k dnešnímu dni už na
tuto tradiční akci čeká
dalších 10 narozených
dětí. Přejeme pevné zdraví nejen jim a jejich
rodičům, ale i všem občanům Dolních Domaslavic.
I. Adamcová
Komise pro kulturu a sociální potřeby
▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Charita Česká republika také v letošním roce uspořádala ve
dnech 1. – 24. 1. 2021 dvacátý první ročník Tříkrálové sbírky.
V letošním roce se však Tříkrálová sbírka zásadně lišila od let
minulých. Skupinky koledníků nemohly vyrazit do ulic obce, a
tak se k vám tříkrálové poselství mohlo donést pouze on-line.
Tímto bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli, ať už do
virtuální kasičky nebo do pokladničky, která byla umístěna na Poště Partner
Dolní Domaslavice. Do tříkrálové pokladničky se vybralo krásných 5.662 Kč.
Pokud jste nestihli přispět do pokladniček a rádi byste podpořili dobrou věc, do
on-line
kasiček
můžete
přispívat
až
do
30.
4.
2021
na
https://www.trikralovasbirka.cz/.
L. Michlová

▪ 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.
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. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
ZÁPIS DO MŠ KVĚTEN 2021
Zápis probíhá dle školského zákona v období od 2. 5. do 16. 5. 2021.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz

▪ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ
–
Projekt
„PODPORUJEME
HRDINSTVÍ, KTERÉ NENÍ VIDĚT III. – klíčová aktivita č. 4
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE
Na péči o své rodinné příslušníky nejste sami, rádi Vám pomůžeme
Ocitli jste se v situaci, kdy:
- Je Váš příbuzný v nemocnici a bude závislý na Vaší pomoci, podpoře a
péči?
- Zdravotní stav Vaší blízké osoby se zhoršil a potřebujete radu, jak o něj
začít pečovat?
- Nebo už pečujete, ale potřebujete podporu v tom, jak péči nadále
zvládat?
tak využijte službu PROVÁZENÍ.
Služba provázení:
- podporuje neformální rodinné pečující v Moravskoslezském kraji,
- a to prostřednictvím provázejících pracovníků,
- je pro Vás ZDARMA.
Provázející pracovník (dále jen „provázející“):
- pomáhá zvyšovat kompetence Vás – rodinných pečujících,
- bude Vám předávat všechny potřebné informace,
- pomůže Vám získat znalosti a dovednosti potřebné k péči o osobu
blízkou,
- úzce spolupracuje s nemocnicí / jiným zdravotnickým zařízením, kde se
nachází Váš příbuzný
- je externí zaměstnanec Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a je
specializovaný na problematiku provázení osob pečujících.
S čím Vám provázející může pomoci:
- Pokud je Váš příbuzný ještě v nemocnici:
o poskytne psychickou podporu při vyrovnání se se situací,
o porozumění, jak péče ovlivní běžný život,
o podá pomocnou ruku ve všem, co Vám usnadní zvládnout
pečovat doma.
- V procesu přípravy na přechod ze zdravotnického zařízení do
domácího prostředí poskytne:
o podporu při zajištění dávek, např. příspěvku na péči,

o
o

pomoc při zajištění pomůcek pro péči (např. lůžko, zvedák,
chodítko, nafukovací vana, atd.),
nabídku informací a dovedností pro domácí péči (např. jak
správně manipulovat, poskytovat osobní hygienu, podívat
stravu).

Potřebujete při péči doma sladit rodinný či osobní život nebo jste jen
unaveni?
Provázející Vám pomůže zajistit další návazné služby:
- odlehčovací sociální služby jsou pro Vás, pokud si potřebujete
odpočinout nebo zařídit něco důležitého,
- terénní nebo ambulantní služby Vám pomůžou v péči o příbuzného.
Máte potřebu se o své starosti podělit s někým, kdo Vám bude rozumět?
Provázející zprostředkuje kontakt na:
- svépomocnou skupinu pro pečující (lidé, kteří také pečují a jsou
v podobné situaci),
- pacientskou organizaci (opečovávané osoby se stejnou diagnózou).
Projekt je časově omezen, realizace probíhá od listopadu 2020 do března
2022.
Pokud chcete získat více informací o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou, odborného specialistu Projektu (tel.: 731 406 570,
vaculova.marketa@seznam.cz)
Havířov/Frýdek-Místek a přilehlé obce
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová (tel.: 735 150 564, jana.wojtonova@seznam.cz)
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