MĚSÍČNÍK
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8/2021

▪ DEN OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE 2021
Vážení spoluobčané,
je za námi „Den obce Dolní Domaslavice 2021“.
Letošní ročník byl spojen s vepřovými hody. Akce
byla skutečně vydařená. Počasí nám přálo. Nejen
děti, ale i dospělí si mohli přijít na své. Součástí
letošního Dne obce byly také doprovodné aktivity,
které vyplnily celé odpoledne. S dětmi bylo možné
navštívit a vyzkoušet si jízdu na koni a pro
nejmenší byl plně k dispozici nafukovací hrad. Bylo
možné zde zakoupit nejen nějaké drobné
předměty, ale i cukrovou vatu. Pro ty, kterým
v odpoledních hodinách vyhládlo, byly připravené
stánky s různými druhy pokrmů (hlavně vepřovými),
a to včetně pěkně chlazeného piva a
jiných nápojů. Velký zájem byl také o
malování na obličej, a to nejen u dětí,
ale i dospělých. Poté bylo možné vidět
po areálu a v okolí pobíhat celou řadu
„kočiček,
princezen,
spidermanů“
apod.
Na dobrovolném vstupném se vybralo
krásných 27.095 Kč. Tyto peníze
budou zaslány na účet obce Hodonín
místní části Pánov, která byla v červnu
2021 zasažena vichřicí. Stáj Newport
Dolní Domaslavice ze svého výdělku
z prodeje věnuje 4.500 Kč taktéž obci,
která byla zasažena vichřicí.
Doufejme, že se zde uvidíme v tak
hojném počtu také v příštím roce!

Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ POZVÁNKA NA 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme Vás na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Domaslavice, a to ve středu 15. 9. 2021
od 17 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy
Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
D. Dudek
starosta obce

▪ OPRAVA OPLOCENÍ A SEDACÍCH LAVIC U VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ
Koncem července byl dokončen projekt
„Oprava oplocení a sedacích lavic u
víceúčelového
hřiště
v Dolních
Domaslavicích“. Tento projekt byl
spolufinancován z „Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2021“. Radou kraje Moravskoslezského kraje byla schválena účelová
dotace v celkové výši 208.500 Kč.
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Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V SRPNU
p. Eliška KALIŠOVÁ
p. Jan ŠIPKOVSKÝ
p. Marie SEMBEROVÁ
p. Jan LITERÁK
p. Milada SKŘÍŽALOVÁ
p. Jarmila MILERSKÁ
p. Bohuslav KUCHAŘ
p. Václav GUZIUR
p. Jan PASTERNY
p. Alena SLÍVOVÁ
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
▪ ODPADOVÉ OKÉNKO
Od začátku letošního roku vstoupila
v platnost nová odpadová legislativa,
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
schválený na konci roku 2020. Nový
zákon zavádí cíle jak pro města, tak také
pro obce v oblasti třídění odpadů.
Konkrétně v § 59 odst. 3), takto:
(3) Obec je povinna zajistit, aby
odděleně soustřeďované recyklovatelné
složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících
letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň
65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 %v
z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním
roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území

obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do
obecního systému.
V rámci propagace třídění a informování obyvatel naší obce, proto budeme do
následujících čísel měsíčníků zařazovat „ODPADOVÉ OKÉNKO“, kde se např.
dovíte, jak si zařídit třídění v domácnosti a na chalupě, jak správně třídit papír,
sklo, plasty, kovy a jak naložit s ostatním odpadem.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
TŘÍDIT ODPAD ZNAMENÁ VÍC NEŽ PAPÍR, SKLO, PLASTY A NÁPOJOVÉ
KARTONY
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve
skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o
odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle
jejich vlastností, a tak s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí
komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká
činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně
produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad
z odpadkových košů, údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze
hřbitovů.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně
sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového objemu komunálního
odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Stejně tak můžeme ale
odpad na některých místech ČR třídit do pytlů, ale i ve sběrných dvorech a
střediscích, výkupnách druhotných surovin nebo při mobilních sběrech,
především v malých obcích.
Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru. Obvykle končí svou
pouť na skládkách nebo ve spalovnách.
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a města.
„Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je platná pro
každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se s touto vyhláškou
seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se v obci nakládá s jednotlivými
druhy odpadu, kde jsou místa pro odkládání odpadu, co můžete a co nesmíte.
Dále z ní získáte informace o tom, kdy se konají jaké sběrové akce, jaké jsou
termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto vyhlášku tvoří
sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě trvalého bydliště, v obci,

kde máte chatu, nebo chalupu neplatí, nebo funguje úplně jinak. Ve své
kompetenci mají obce a města také nastavení výše poplatků za svoz
komunálního odpadu.
V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak funguje v ČR systém třídění
a recyklace odpadu“.
Užitečné odkazy:
- www.jaktridit.cz
- www.ekokom.cz
- www.tonda-obal.cz
- www.samosebou.cz
EKO-KOM, a.s.

▪ DOVOLENÁ ORDINACE MUDr. B. PITŘÍKA
Ve dnech 30. 8. – 17. 9. 2021 bude mít ordinace
MUDr. B. Pitříka dovolenou. V těchto dnech jej
v akutních případech zastupuje ve svých ordinačních
hodinách MUDr. J. Olšarová.
Ordinovat MUDr. B. Pitřík začne od 20. 9. 2021.
Ordinační hodiny MUDr. J. Olšarové (tel.: 602 580 196,
e-mail: j.olsarova@seznam.cz, Kapplův dvůr, Třanovice 1c):
PO
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8:00 – 13:00
8:00 – 10:00
12:30 – 16:00
8:00 – 13:00
8:00 – 12:00

Ordinace MUDr. J. Olšarové v obci Těrlicko část Hradiště je DOČASNĚ
UZAVŘENA.
Ordinace MUDr. B. Pitříka

▪ UKLIĎME ČESKO

Zveme Vás na již 19. tradiční brigádu - čištění zátopového pásma Žermanické
přehrady v Dolních Domaslavicích - v sobotu 4. 9. 2021.
Sraz všech účastníků bude v 9:00 hodin u budovy Obecního úřadu Dolní
Domaslavice, kde se domluvíme na směru sběru. Zveme všechny, kteří chtějí
udělat něco pro čistotu svého okolí. S sebou: vhodnou obuv, pracovní rukavice
a dobrou náladu. Občerstvení je zajištěno v odpoledních hodinách.
Odkaz: https://www.uklidmecesko.cz/
▪ POZVÁNKA NA NOČNÍ SOUTĚŽ O
STAROSTY OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE

PUTOVNÍ

POHÁR

SDH Dolní Domaslavice spolu s vedením obce Vás
všechny srdečně zve na již 17.ročník noční hasičské
soutěže o Putovní pohár starosty obce Dolní
Domaslavice. Soutěž se jako vždy bude konat na
travnatém hřišti za základní školou v sobotu 28.
srpna 2021 od 21:00 hod.
Před soutěží budou od 15 hod. na hřišti
připraveny zábavné hry a soutěže pro děti:
skákací hrad, malování na obličej, střelba za
vzduchovky, svezení na koni a další. Plánujeme
rovněž pěnu pro děti - doporučujeme rodičům
vzít dětem náhradní oblečení na převléknutí.
Připravujeme bohaté občerstvení.
Na vaší účast a podporu se těší
Mgr. Dalibor Dudek, starosta obce

Adriana Skotalová, starostka SDH

▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
12. 9. jsme měli začít v Olomouci, z důvodu problémů s halou však Olomouc
požádala o odložení zápasu. Náš úvodní zápas se tedy uskuteční 18. 9. v SC
Smilovice od 17 hodin, kde budeme hostit 1.FBK Eagles Orlovou. Zajímavostí
duelu bude skutečnost, že hned 4 opory z naší loňské soupisky nastoupí
v dresu soupeře. To také napovídá o tom, že nejsme v zápase favority, věříme
však, že se podaří tým posílit ještě do začátku sezóny.
Český pohár
Před sezónou si ověříme stav týmu po covidové odmlce v Českém poháru. Ve
SH Lipníku n/B nás 21. 8. prověří FBC Český Těšín (11 h), 1. FBK Sršni
Rožnov p/R (15.30).
O den později FBC Cannibals Lipník (13.30) a právě také 1. FBK Eagles
Orlová (18 h).

Muži B: Moravskoslezská soutěž
Také Béčko má odložený start, úvodní turnaj se uskuteční ve SH Budišov nad
Budišovkou 3. října. Čekají týmy FBC Hlučín B a FBK RAFANI OSTRAVA.
Dorost: Moravskoslezská liga
Dorostenci si v přípravě zvolili Ostrava Cup, kde se v ostravské hale ČPP
Aréna střetnou 12. 8. s FBC Přerov (10 h), TJ Slovan Havířov (15.15) a 1. SC
TEMPISH Vítkovice (18.15).
Kluky, narozené v létech 2008 – 2005, čeká MS liga o 12 týmech. Dorost
začíná 25. září ve SH ZŠ Čeladná s FBC TJ Sokol Frenštát p/R a 1. FBK
Eagles Orlová.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žáci (ročníky 2007 – 2010) začínají 2. října ve SH ZŠ a MŠ Petrovice s TJ
Slovan Havířov a Z.F.K. Petrovice.

Elévové: Moravskoslezská liga
Elévové (kluci v ročnících 2011 – 2014, děvčata mohou být i z ročníku 2010)
zahájí soutěž 16. října ve SH ZŠ a MŠ Petrovice proti týmům 1. MVIL Ostrava,
PASKOV SAURIANS, Z.F.K. Petrovice a 1. SC TEMPISH Vítkovice Draci.
Pro všechny kategorie pořádáme nábor ☺. Po covidové patálii si děti odvykly
sportovat, podpořte děti v pohybu. Začínáme tréninky od středy 1. září v SC
Smilovice (16.45 menší děti ročníků 2014 - 2011, od 18 hodin žáci a dorost).
P. Fikoczek

▪ DEN PRO ZDRAVÍ A RODINU
V neděli 4. července 2021 proběhl v naší obci Den pro zdraví a rodinu.
Děkujeme všem zúčastněným a v kategorii pohybových aktivit pro děti
vyhlašujeme vítěze ve věku 3-6 let a 6-9 let:
3 – 6 let:
1. místo: Amálka Plánková (6 let)
2. místo: Viki (6 let)
3. místo: Esterka (3 roky)
6 – 9 let:
1. místo Eliška Komínková (8 let)
2. místo: Terezka Burdová (9 let)
3. místo: Martin Borda (7 let)
Výhercům blahopřejeme, výhru si mohou
vyzvednout
na
Obecním
úřadě
Dolní
Domaslavice (kancelář matriky).
Za tým organizátorů
Lukáš Sabela
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