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▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE
Každý první čtvrtek v měsíci se naší
starší spoluobčané potkávají v kulturní
místnosti Hasičského domu, kde si
mohou nejen popovídat, ale organizují
zde i společné akce, výlety, zájezdy či
připravují významné oslavy v roce.
Někteří z nich slaví v letošním roce svá
životní jubilea. Proto je naše kulturní
komise společně s panem starostou
navštívila a předala jim dar za naší
obec. Všem ostatním jubilantům od 75 let, kteří slaví svá kulatá či půlkulatá
jubilea a posezení se v kulturní místnosti nezúčastní, rozvážíme dary osobně.
Bohužel jsme díky covidu v letošním roce ve skluzu. Tímto se jubilantům
omlouváme a brzy to napravíme.
I. Adamcová
komise pro kulturu a sociální potřeby
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU
p. Karel SKARKA
p. Jaroslava SKARKOVÁ
p. Břetislav NĚMEC
p. Marie HANKOVÁ
p. Emilie ŽWAKOVÁ
p. Karel VODIČKA
p. Olga TOMIČKOVÁ
p. Miroslav ADAMEK
p. Libuše WOZNICOVÁ
p. Aleksandra SZCZEPANIECOVÁ
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

▪ MÍSTNÍ POPLATKY 2021
Tímto dáváme na vědomí, že místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů
byl splatný k 31. 8. 2021. Místní poplatky je možné uhradit:
- na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice v úředních hodinách
poklady (pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30).
Přičemž platbu je možné provést pouze v hotovosti.
- Prostřednictvím převodu peněz na bankovní účet.
Více informací naleznete na www.ddomaslavice.cz v sekci „Obecní úřad“ –
„Místní poplatky“
L. Michlová
▪ POSLEDNÍ SVOZ BRKO 2021
V pondělí 25.10.2021 proběhne poslední svoz pytlů biologicky rozložitelného
odpadu („BRKO“). V dalších týdnech můžete využít kontejner, který bude
umístěn za budovou Obecního úřadu Dolní Domaslavice.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Ordinace MUDr. B. Pitříka Vás informuje o
možnosti očkování se proti chřipce (pouze
registrovaní pacienti u MUDr. Pitříka).
Očkování bude probíhat od 1. října 2021 v době
ordinačních hodin.
Očkovat se mohou nechat pouze zdravé osoby
bez nachlazení a teploty.
Ordinace MUDr. B. Pitříka

▪ VOLBY 2021
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Těchto voleb se zúčastnilo 748 voličů z celkového
počtu 1.080 voličů naší obce. Volební účast byla teda 69,26 %.
Celkový počet platných hlasů byl 743 pro tyto strany:
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Název strany
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
SENIOŘI 21
Urza.cz
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme Česko normálnímu životu
Moravané
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L. Michlová
zapisovatelka OVK

▪ ODPADOVÉ
OKÉNKO
V DOMÁCNOSTI?

–

JAK

SI

ZAŘÍDIT

TŘÍDĚNÍ

Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z
novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína? Nezoufejte. Chce to jen
vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi
prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např. od nových domácích
spotřebičů. Také v obchodech seženete přepravní krabice třeba od piškotů či
oplatek, které Vám určitě na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným
popisovačem nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky
pro každý druh odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek, ve kterých
jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud máte více prostoru a můžete tříděný
odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle na odpad, které buď popíšete
fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklý
z kontejnerů na třídění.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které distribuuje
prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem,
takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Podobné tašky lze ale zakoupit i
v obchodě nebo na internetu. Pokud pak můžete do třídících nádob více
investovat, můžete už si dnes poříditi moderní koše na třídění, které jsou
zabudované v kuchyňské lince. Možností je celá řada a každý to má u sebe
doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.
EKO-KOM, a.s.
V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak třídit odpad v kuchyni?“.
Užitečné odkazy:
- www.jaktridit.cz
- www.ekokom.cz
- www.tonda-obal.cz
- www.samosebou.cz
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Stejně jako minulý rok se i letos naše škola zapojila do celorepublikové sbírky
Český den proti rakovině. Sbírka má dlouhou tradici, pořádá ji Liga proti
rakovině Praha a letos proběhl jubilejní 25. ročník. Hlavním tématem letos byla
prevence a osvěta nádorových onemocnění ledvin, močového měchýře a
prostaty. Velké díky patří dobrovolníkům z řad 9. ročníku, pracovníkům pošty
Dolní Domaslavice a Můj obchod Dolní Domaslavice, kteří se aktivně podíleli na
hladkém průběhu sbírky.
V rámci letošní sbírky se vybrala částka 7 283,-, která byla vložena na účet Ligy
proti rakovině Praha. Velmi děkujeme za Vaše finanční dary a podporu této
sbírky.
Mgr. Daniela Jurošová

ADAPTAČNÍ DNY 1. A 6. TŘÍDY
Na začátku školního roku na žáky 1. a 6. třídy čekaly nové zážitky v rámci
adaptačních dnů. Ve čtvrtek 9. září se žáci 6. ročníku stmelovali v rámci
preventivních programů Slezské diakonie. Formou hry se učili najít své místo
v třídním kolektivu, podporovat zdravé klima třídy a dozvěděli se, jak se bránit
šikaně.
V pátek 10. září se společně s prvňáčky vypravil 6. ročník na výlet do ZOO
Ostrava. Počasí nám přálo, bylo slunečno, a tak se obě třídy zúčastnily
výukových programů zaměřených na život slonů. Přednáška se konala u
venkovního výběhu, paní lektorka dětem ukázala sloní stoličky, žíně z ocasu a
další zajímavosti. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života těchto
majestátních savců. Samozřejmostí byla prohlídka zoo, kdy děti viděly řadu
zajímavých zvířat, našel se i čas na protažení na průlezkách a závěrečný nákup
suvenýrů.
Ze Zoo Ostrava jsme odjížděli s úsměvem na rtech, novými vědomostmi, ale
hlavně děti se opět mohly o trochu lépe poznat jako kamarádi mimo školní
lavice.
Mgr. Daniela Jurošová a Mgr. Marie Ryšková

DRAKIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Letošní drakiáda ve školní družině byla trochu neobvyklá. Protože nám vítr moc
nefoukal, rozložili jsme ji do dvou dnů. Děti si přinesly draky a dalo jim moc úsilí,
aby jim vzlétly, ale podařilo se. Všechny děti, které se zúčastnily, dostaly malou
sladkou odměnu.
NÁVŠTĚVA MYSLIVCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
5.10.2021 naši družinku navštívil myslivec pan Krauzovič. Děti si poslechly
zajímavou přednášku o lesní zvěři. Na ukázku přinesl různé kožešiny, například
od divočáka a jezevce. Děti si také mohly sáhnout na různé parůžky a zuby
lesních zvířat. Pan myslivec nepřišel sám. Měl s sebou i dva lovecké psy, které
si děti mohly pohladit a pohrát si s nimi. Myslím, že tato akce byla pro děti velmi
poučná a zajímavá. Moc se těšíme na příští návštěvu.
Pavlína Uhrová
VELKÁ CENA MALÝCH ZOOLOGŮ
Hezky se prezentovali žáci 4. – 5. ročníku (Karolína Kouřilová, Jiří Lukeš,
Richard Cempírek, Elen Gembalová, Mia Majerová a Natálie Raszková)
v ostravské zoo. Tématem byli letos. K postupu do finále chybělo mále, protože
vědomostmi získali mezi 37 týmy nejvíce bodů, bohužel soutěž byla i o rychlosti
absolvování, což je srazilo mimo postup na 10. příčku.
BRANNÁ VÝCHOVA - STŘELBA
Střeleckou soutěž Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady "O pohár
starostů" ovládly v Těrlicku 24. 9. Dolní Domaslavice. Ve střelbě na terče
skončila v kategorii 1. stupně ZŠ dvojice Julie Guziurová a Karel Havlů na 3.
místě, v kategorii 2. stupně ZŠ dvojice Michal Guziur a Aleš Chrobok na 1.
místě. V individuální soutěži na sklopky zvítězil Aleš Chrobok. Gratulujeme!
Mgr. Petr Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz

▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
Trápení, zmar, deprese. Po třech kolech to vypadalo, že divize už je pro
současný „starší“ tým mužů příliš velkým soustem. Hrajeme stále v neúplné
sestavě, vždy v jiných pětkách, což se odráží na kvalitě a fyzických silách. Proti
nám totiž stojí vesměs mladé běhavé pušky. První zápas 18. 9. jsme v SC
Smilovice podlehli 1.FBK Eagles Orlovou 5:12 (A. Langer 2, M. Chmiel, F.
Górny, L. Zaslavskij). 25. 9. jsme v Uničově podlehli FBC Uničov 4:7 (V. Peterek
3, A. Langer), byť jsme po dvou třetinách vedli 3:1! I proti Zlín Lions jsme po 10
minutách vedli 2:0, na konci však svítilo strašidelné skóre 7:18 (L. Zaslaskij 2,
V. Peterek 2, F. Górny, R. Poncza, J. Čechal).
Až 9. 10. v Krnově, který nám loni uštědřil lekci, se zablýskalo na lepší časy.
Domácí vyrovnali sekundu (!) před sirénou, poté jsme přežili dvojnásobné
vyloučení v prodloužení a po nájezdech brali aspoň dva body. Na vítězství 9:8
se podíleli L. Zaslavskij 2, V. Peterek 2, A. Langer 2, R. Poncza, J. Szmek a
rozhodující nájezd proměnil V. Peřka.
Další program: 16. 10. ve Smilovicích od 18 h Asper Šumperk, 23. 10. od 18.30
ve Vsetíně Na Lapači Florbal Vsetín, 31. 10. od 17 h v olomoucké Čajkaréně
FBS Olomouc. 6. 11. v SC Smilovice od 17 h FBC MSEM Přerov.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Béčko podlehlo ve SH Budišov nad Budišovkou 3. 10. FBC Hlučín B 3:8 (R.
Poncza 2, D. Gavenda) a FBK RAFANI OSTRAVA 6:8 (R. Poncza 3, M. Habr,
D. Gavenda, L. Křivánek). 9. 10. na Čeladné s dvěma posilami z áčka porazilo
SKP Nový Jičín-FBK Frenštát 5:2 (D. Gavenda 2, A. Langer, M. Habr a P. Molin)
a FBC Cobra Hať 9:7 (A. Langer 3, V. Wojnar 2, M. Habr 2, D. Gavenda a V.
Peterek).
30. 10. pořádáme v SC Smilovice, v 8.30 se střetneme s TJ Sokol Dolní Životice
a v poledne se štěpánkovickou FBC Letka C.
Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost začal v neúplné sestavě 25. září ve SH ZŠ Čeladná. FBC TJ Sokol
Frenštát p/R podlehl 3:7 (F. Noga, V. Jakubek, T. Zuczek) a s 1. FBK Eagles
Orlová se rozešel smírně 3:3 (V. Červenka 2 a T. Uher), když v poslední minutě
dvakrát inkasoval ☹.

K dalšímu turnaji odjíždějí 24. 10. do Petrovic. V 9 h se střetnou se Z.F.K.
Petrovice a v 11.20 1. FK Ostrava JIH. 7. 11. v Bílovci v 9 h s FBC Bílovec,
11.20 PASKOV SAURIANS.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žáci (ročníky 2007 – 2010) začali 2. 10. v Petrovicích s TJ Slovan Havířov
těsnou porážkou 6:7 (T. Jantoš 3, T. Zuczek 2, F. Noga), poté po vydařené
poslední třetině porazili Z.F.K. Petrovice 11:4 (F. Noga 4, T. Jantoš 3, T. Zuczek
3 a V. Kahoun).
16. 10. je čeká v bohumínské SH Bospor od 12 h PASKOV SAURIANS a ve
14.20 Toro Salibandy Ostrava. 31. 10. v SC Smilovice pořádáme, v 9 h 1. SFK
Havířov B, ve 12.50
1. FBC Karviná.
Tato kategorie je letos nejproblémovější, stále hledáme další hráče!
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
(10 h), PASKOV SAURIANS (11 h), Z.F.K. Petrovice (12 h) a 1. SC TEMPISH
Vítkovice Draci (13 h).
Další turnaj odehrají v ostravském SC Dubina 31. 10. proti FBC TIGERS
PORUBA (9 h), 1. MVIL Ostrava (10 h), Toro Salibandy Ostrava (11 h) a FBC
Letka (12 h).
Pro všechny kategorie pořádáme nábor ☺. Tréninky jsou každou středu v SC
Smilovice (16.45 menší děti ročníků 2014 - 2011, od 18 hodin žáci a dorost).
P. Fikoczek

▪ DESATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE

Více informací k tomuto tématu naleznete na: https://vec.vsb.cz/cs/smokemanzasahuje/smokeman-vyucuje/
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