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Malovaná vajíčka,
okna plná sluníčka,
jarní kvítí na zahrádce,
přejeme Vám krásné Velikonoce.
Vedení a zaměstnanci obce Dolní Domaslavice
▪ ŽÁDOST STAROSTY OBCE

Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále nebezpečných komunálních
odpadů. V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) jsou
v současné době obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování. Naše obec
zajišťuje BRKO prostřednictvím pytlového svozu. V případě papíru, plastů a skla je
zajištěno třídění v barevných sběrných nádobách. Kovy ukládáme do kontejneru
umístěného vedle budovy obecního úřadu. Nově je zde zajištěna i nádoba k oddělenému
soustřeďování jedlých olejů a tuků. Na každém kontejneru i nádobě určené ke sběru je
přesně popsáno, co zde patří a co nikoliv.
Žádám tímto všechny občany o třídění výše uvedených odpadů, jelikož dochází k vysokému
nárůstu nákladů na odvoz směsného komunálního odpadu. V roce 2018 celkové náklady na
odpadové hospodářství přesáhly částku 1. 200 000 Kč.
Dále bych touto cestou požádal všechny občany obce, aby neodhazovali odpad mimo
určená místa, do příkopů, podél komunikací a v okolí autobusových zastávek. Biologický
odpad (větve stromů a keřů, tráva a podobně) musí být uloženy do kompostérů, které byly
občanům naší obce přiděleny v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí,
nebo do plastových pytlů, jež budou odváženy v rámci svozových dnů.
Děkuji všem občanům za pochopení.

Mgr. Dalibor Dudek

▪ POZVÁNKA NA ZÁJEZD PO ZAHRADNICTVÍCH V POLSKU

Zahrádkáři Soběšovice pořádají v pátek 17. května tradiční zájezd po zahradnictvích
v Polsku s návštěvou zahradních slavností v Pszynie „DAISY DAYS“. Cena 250,- Kč
přihlášky u p. MiladyDanielové, tel. 737 307 641, nebo na email:
jenda.kotasek@seznam.cz
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU,

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.

p. Gertruda Lašová p. Ladislav Skřížala. P. Helena Jurczaková, p. Natálie Pyšková
▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ – připomínáme
Dne 17.4. 2019 - středa - se bude konat očkování psů. U obecního úřadu v době od 15,30
do 16,30 hod. a u Zvonka (nad Albem ) od 16,35 do 17,30 hod. Cena - očkování proti
vzteklině za 150 Kč. Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz. Očkování provádí MVDr. Šárka
Bártková a MVDr. Jana Kouřilová. Telefonní kontakt pro případné dotazy 773 664 496.
▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY
JUDr. Marcela Žoričová nabízí projednání a vyřízení právních záležitostí s občany i
podnikateli, a to formou poradenství, sepisováním listin, žalob, smluv (kupních, darovacích,
převodů nemovitostí), výminků a služebnosti (věcných břemen), oblasti rodinného práva
apod.
Kontakt: každou středu mezi 14,00–15,00 h v zasedací místnosti budovy OÚ Lučina
nebo v advokátní kanceláři Havířov – Město, Na Fojtství 8, vhodné předem zavolat.
tel. i fax: 596 810 741, 603 447 219, e-mail:zoric@atlas.cz
SVOZ BRKO 2019
Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude v letošním roce zajišťovat firma FCC
Česká republika, s.r.o., opět formou pytlového sběru. Svoz bude zahájen 15.4.2019 a poté
bude probíhat každé pondělí. Občané, kteří mají o tuto službu zájem, si na OÚ mohou
vyzvednout 2 ks pytlů / nemovitost. Naplněný pytel občan vystaví ve svozový den k cestě
před dům.
Do kategorie BRKO patří: odpad z ovoce a zeleniny, posečená tráva, spadané listí,
staré pečivo, chleba a obilniny, vaječné a ořechové skořápky, čajové zbytky a sáčky čaje,
kávový odpad včetně filtrů, zbytky jídel, staré pokojové rostliny s kořenovým balem, zvadlé
květiny, papírové ubrousky a utěrky, apod.
POZOR! Do kategorie BRKO nelze ukládat: odpady živočišného původu, např.
uhynulá zvířata, kosti, kůže, maso, oleje a větve z ořezu stromů.
V roce 2018 bylo svezeno 98,236 tun biologicky rozložitelného odpadu, což stálo obec
139 919,- Kč
Občany upozorňujeme, že tento biologicky rozložitelný odpad (tráva apod.) nelze
ukládat do popelnic a černých kontejnerů na TKO!
B. Grześová
▪

▪ SVÁTEK SV. FLORIÁNA – MŠE ZA ZEMŘELÉ HASIČE.

Při příležitosti svátku sv. Floriána – patrona hasičů se slouží v naší farnosti mše za všechny
zemřelé hasiče. Uskuteční se v neděli 5. května 2019 v 10:00 hodin v Soběšovicích
v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Zveme všechny hasiče a jejich příznivce k zamyšlení
a zklidnění od našeho hektického života při promluvě pana faráře Mgr. Jana Vechety.
Zve výbor SDH Dolní Domaslavice

▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zápis do 1. ročníku ZŠ
2. dubna přišlo k zápisu do 1. ročníku 25 dětí z Dolních Domaslavic, Horních Domaslavic
a Soběšovic. U 4 dětí byla podána žádost o odklad.
Upozornění pro ty, kteří tak neučinili. § 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.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany
zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek
dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a)
jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst.
4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný
zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

Zápis do MŠ
Termín (osobní) byl stanoven na 2. 5. 2019 v době od 10 do 16 hodin u paní učitelky
pověřené vedením MŠ, Táni Průšové.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud
ještě do mateřské školy nedocházejí (v tomto případě nepožaduje škola doklad o očkování).
Nárok na přednostní přijetí mají: od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1.
9. 2017)! Od 1. 9. 2018 mají nárok na přijetí už i děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou 3 let.
Předběžná informace pro zájemce o předškolní vzdělávání opět není příznivá. Vzhledem k
stávající kapacitě (40 dětí) a počtu dětí, které nastoupí do 1. ročníku z naší MŠ, se
předpokládá, že se v MŠ uvolní jen 17 míst, což je vzhledem k počtu dětí nedostatečné.
Mgr. Petr Fikoczek
Krajské kolo – Dějepisná olympiáda (garant PhDr. R. Kubická)
Hezkého úspěchu dosáhla Tereza Pončová, žákyně 9. ročníku, která obsadila 25. místo v
ostravském krajském kole. Gratulujeme!
Pythagoriáda 5. – 8. r. (matematická soutěž) školní kolo
5. ročník: 1. J. Richterková, 2. A. Del Favero, 3. D. Ivánková
6. ročník: 1. R. Horkel, 2. V. Klaczak, 3. A. Pastuszek
7. ročník: 1. M. Vicher, 2. L. Večeřová, 3. R. Mec
8. ročník: 1. J. Koloničný 2. J. Kobierski, 3. M. Klaczaková a L. Pnioková
Do okresního kola tak postupuje 7 žáků. Blahopřejeme!
Matematický klokan (mezinárodní soutěž) školní kolo

Kategorie Cvrček (2. – 3. r.) : 1. K. Lukeš, 2. E. Gembalová, 3. K. Kouřilová
Kategorie Klokánek (4. – 5. r.) : 1. J. Richterková, 2. A. Del Favero a M. Urbaňski
Kategorie Benjamín (6. – 7. r.) : 1. R. Mec, 2. M. Vicher, 3. L. Večeřová
Kategorie Kadet (8. – 9. r.) : 1. J. Preiner, 2. T. Pončová a A. Gembal
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE

Regionální liga – muži A
V době našeho volného losu porazil nečekaně FBC Český Těšín tým FBC Ossiko Třinec a
odsunul nás na 4. místo. 27. 4. zakončíme ligu v Bolaticích. V 10.30 čeká FBK Rožnov
p/R B, v 15 h TJ Sokol Kostelec na Haně HK.
Moravskoslezský přebor – muži B
Poslední zápasy sezóny odehrálo béčko 31. 3. ve Stonavě. Vedoucímu týmy Flashing
Stars Havířov podlehlo 3:10 (D. Gavenda, A. Langer, vlastní), FBK FÉNIX Orlovou
porazilo 4:1 (M. Vrubel, D. Gavenda, V. Peterek, A. Langer). Béčko tak obsadilo
konečnou 6. příčku.
Moravskoslezský přebor starších žáků – skupina B
24. 3. na Čeladné starší žáci nebodovali. Týmu Z.F.K. Petrovice podlehli 3:7 (D. Křižák,
D. Stonawski, F. Musiol) a FbC Coyotes Jablunkov v dramatickém zápase 6:8 (L. Hrobař
2, M. Vicher 2, D. Křižák, F. Grác). Tým klesl na 8. místo, má však ještě 4 zápasy před
sebou. 28. 4. v MSH v Havířově (11.20 FbC KOVO F-M, 13.30 Florbal Havířov B), 5. 5.
odložený turnaj ve SH Bospor v Bohumíně (8.00 SC Bohumín ´98, 10.20 FBK Eagles
Orlová).
Moravskoslezská liga mladších žáků
Mladší žáci odehráli dobrý turnaj 30. 3. v Třinci. Podlehli týmům FbC KOVO F-M 1:6,
FBC Ossiko Třinec 0:2, ovšem po výhrách s TJ Slovan Havířov 6:2 a FBK Rožnov p/R
3:1 obsadili pěkné 3. místo.
Poslední turnaj sezóny odehrají 4. 5. v Petrovicích. Postupně od 9.30 čekají týmy Florbal
Havířov, Paskov Saurians, Z.F.K. Petrovice a TJ Slovan Havířov.
PF

