MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
12/2021

▪ PF 2022

▪ 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
19. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo v pondělí
13.12.2021:
ZO schválilo:
❖ částku 7.500 Kč na jeden realizovaný projekt (žádost), tedy na jednu
výměnu
kotle
v souvislosti
s projektem
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“;
❖ částku 100.000 Kč jako celkovou výši dotace v souvislosti s projektem
„Kotlíkové dotace Moravskoslezském kraji 4. výzva“;
❖ dodatek č. 10 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
2016/7004;
❖ smlouvu o spolupráci mezi obcemi – obec Lučina, obec Dolní
Domaslavice, obec Soběšovice, při přípravě realizace a ukončení
veřejné zakázky „Řešení negativních enviromentálních vlivů
a revitalizace Žermanicko-Těrlické oblasti, cyklotrasa kolem vodní
nádrže Žermanice – II. etapa“;
❖ rozpočet obce Dolní Domaslavice na rok 2022, s tím, že příjmy,
vč. financování jsou ve výši 31.500.000 Kč a výdaje ve výši
31.500.000 Kč;
❖ střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Domaslavice na rok
2023-2024, podle kterého v roce 2023 činí příjmy včetně financování
57.000.000 Kč, výdaje 57.000.000 Kč, v roce 2024 příjmy včetně
financování 30.500.000 Kč, výdaje 30.500.000 Kč.
ZO vzalo na vědomí:
❖ oznámení o změně ceny vody předané od 01.01.2022 a oznámení
o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022 od společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
ZO vydalo:
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.

L. Michlová
zapisovatelka

▪ MÍSTNÍ POPLATKY 2022
ODPADY
(OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství)
Poplatníkem je:
❖ fyzická osoba přihlášena v obci;
❖ vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce.
Dle OZV je od poplatku za odpad osvobozena osoba, která:
a) je přihlášena na ohlašovně, tj. Obecní úřad Dolní Domaslavice, Dolní
Domaslavice č.p. 4, 739 38 Dolní Domaslavice;
b) se dlouhodobě zdržuje v zahraničí (déle než 6 měsíců v příslušném
kalendářním roce);
c) je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem se stejným místem
přihlášení ve společné domácnosti;
d) v daném kalendářním roce dosáhne věku 80 let a starší.
Dle OZV se úleva poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je studentem a zároveň je po dobu studia
ubytována mimo území obce, a to ve výši 50% sazby poplatku (tzn. že student
bude hradit poplatek za odpad ve výši 325 Kč). Povinností studenta je doložit
doklad, který potvrzuje nárok na úlevu z poplatkové povinnosti (např. potvrzení
o nájmu bytu, potvrzení o ubytování na kolejích apod.).
❖ Sazba poplatku

650 Kč

Od ledna 2022 si občané NEMUSÍ VYZVEDÁVAT známky na popelnice.
Popelnice bude sváženy prozatím bez těchto známek.

MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ
(OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů)
Poplatníkem a předmětem poplatku je:
a) poplatek ze psů platí držitel psa;
b) poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Výše poplatku:
❖
❖
❖
❖

Za jednoho psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

300 Kč
900 Kč
200 Kč
300 Kč

Dle OZV je od poplatku za odpad osvobozena osoba, která:
a) je osobou nevidomou;
b) je osobou považovanou za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby;
c) je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
d) je osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob;
e) je osobou provozující útulek pro zvířata;
f) je osobou, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpisy (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti).
MOŽNOSTI PLATBY
Termíny plateb:
- Poplatek za odpad
- Poplatek ze psů

splatný k 31. 6. 2022
splatný k 31. 8. 2022

1) Na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice
od 3. 1. 2022 v úředních hodinách pokladny. Platbu lze
provést pouze v hotovosti. Prosíme o připravení si
přesné částky.

Pondělí
Středa

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Žádáme občany o dodržování úředních dnů a hodin.
2) Prostřednictvím převodu peněz na
bankovní účet.
Platbu lze provést od 1. 1. 2022.
Podklady pro platbu – ODPADY
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1340 + č.p. (např. 1340125, 1340055)
Podklady pro platbu – PES
Číslo účtu: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1341 + č.p. (např. 1341125, 1341055)
▪ NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI
V OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE

A

DEMOLIČNÍMI

ODPADY

V poslední době se objevuje zvýšené
množství dotazů na to, zda obec
provozuje sběrný dvůr v prostorech
za místním hasičským domem. Není
tomu tak. Tyto kontejnery slouží pro
odpad, který je vyprodukován obcí a
svážen pracovníky obce. Jedná se o
odpad, který je umístěn okolo
kontejnerů, případně na jiných
místech.
Nakládání se stavebními a demoličními odpady (beton, cihla, tašky,
keramika, asfaltové směsi, štěrk, zemina atd.) je povinen původce odpadů si
zajistit prostřednictvím oprávněné osoby a na vlastní náklady. Stavební firmy
jako původci odpadů si mohou u svozové společnosti zajistit velkoobjemový
kontejner k ukládání stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a
demoliční odpad mohou přímo předat na skládku, resp. do zařízení k recyklaci
stavební suti.

Novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
(dále jen „zákon o odpadech“), účinným od 01.01.2021, byla nově
stanovena povinnost pro původce odpadů ze staveb, a to: Pro stavební a
demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno
jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou,
a to ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
PŮVODCE ODPADŮ je povinen při prováděním stavby, odstraňování stavby
nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebnímu
odpady a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra jejich
opětovného použití a recyklace (ust. § 15 odst.1 písm. f) zákona o odpadech).
Kam tedy se stavebním a demoličním odpadem?
Frýdecká skládka, a.s., středisko SKLÁDKA, provoz RECYKLACE
Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek
kontaktní osoba Petr Bezruč, tel.: 558 440 074
https://www.frydeckaskladka.cz/sluzby/recyklace/
STAVORENOL s.r.o. – Recyklace stavebních odpadů
Třanovice 284, 739 53 Třanovice
tel.: 558 637 290
https://stavorenol.cz/recyklace-stavebnich-odpadu
D. Dudek
starosta obce
▪ DORUČOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO MĚSIČNÍKU OBCE
Tímto žádáme občany, kteří NEMAJÍ
ZÁJEM o doručování Měsíčníku obce
Dolní Domaslavice do schránky
v tištěné podobě, aby své číslo
popisné nahlásili na tel.: 558 688 224
nebo na e-mail ou@ddomaslavice.cz.
Měsíčník obce Dolní Domaslavice je ke
stažení
na
www.ddomaslavice.cz
v sekci „Aktuálně“ – „Měsíčník obce“.
L. Michlová

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI
p. Jan
SZCZEPANIEC
p. Karel ADAMEK
p. Barbora SVITKOVÁ
p. Jarmila TVRDÁ
p. Eva VOZNICOVÁ

p. Emilie JURÁKOVÁ
p. Evženie NĚMCOVÁ
p. Eduard WOZNICA
p. Jana POKORNÁ

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
▪ VÝDEJ KALENDÁŘŮ NA ROK 2022 PRO OBČANY DOLNÍCH
DOMASLAVIC
Do 12. 1. 2022 si mohou občané
vyzvednout
v kanceláři
matriky
Obecního úřadu Dolní Domaslavice
oproti podpisu v úřední dny (pondělí
a středa od 8:00 do 17:00) kalendář
pro rok 2022.
Podmínky pro vyzvednutí:
• trvalý pobyt na území obce
Dolní Domaslavice;
• každé č.p./ev.č. obdrží 1 ks.
Zájemce musí splňovat
podmínky pro vyzvednutí.

obě

Po tomto datu budou kalendáře nabídnuty číslům popisným a evidenčním, kde
je hlášeno více rodin.
L. Michlová

▪ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
OD 1. 1. 2022
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

50,50 Kč (vč. 10 % DPH)
44,87 Kč (vč. 10 % DPH)

Ceny vodného a stočného byly schváleny v souladu s platnou
legislativou a na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVaK.
Ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. 1. 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
L. Michlová
▪ ODPADOVÉ OKÉNKO – JAK TŘÍDIT ODPAD PAPÍR?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které se ve světě
ročně zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí
ročně bezmála 55 kilogramů papíru – 88 % z toho je recyklováno a využito.
Díky třídění a recyklaci papíru zachráníme ročně 29 km2 přírody.
5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů papíru. Opakovanou recyklací
se totiž celulózová vlákna, z nichž je papír tvořen, lámou a postupně zkracují.
Samotná recyklace papíru je velmi jednoduchá. Ale vezměme to od začátku.
Z modrých kontejnerů se vytříděný papír sváží na dotřiďovací linky, kde se
zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, následně slisuje do balíků a odváží do
papíren. Papírny si vybírají sběrový papír podle toho, jaký papír se z něj
následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír
vytřídit až na 23 různých druhů.
Sběrový papír se třídí v několika fázích. Nejprve se ručně vyberou ze směsi
papíru velké lepenkové krabice, které se následně slisují do velkých balíků. Poté
se směs papíru pomocí dopravníku přesune do třídící kabiny. V ní se papír třídí
na noviny, časopisy, případně menší lepenkové obaly a zbylý papír. Každý druh
se lisuje zvlášť a každý míří k jiným zpracovatelům podle jejich požadavků.
Papír, pro který není v ČR zpracování, se vyváží k recyklaci do zahraničí,
nejčastěji do Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Některé speciální
druhy papíru se naopak do ČR dováží.
Nejčastější způsob recyklace je výroba nového papíru v papírnách. Papírenská
vlákna se získají ze starého papíru jeho rozvlákněním ve vodní lázni. Je to

vlastně mixování papíru v nádobě s vodou do té doby, než se papír rozpadne
na vlákna a další součásti. Rozvlákňovač je první místo, kde se z papíru oddělí
nežádoucí příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminované obálky a podobně.
Vlákno se odsává z rozvlákňovače i s vodou a následuje další proces čištění na
třídičích. Tam se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné nečistoty. Takto
vyčištěná směs vody a se následně nanese na papírenský stroj a na něm se
vyrobí nový papír.
Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír (např. sešity, archivní boxy,
šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým podílem recyklátu. Každá papírna
má svůj výrobní program a zaměřuje se jen na některé druhy papíru. S trochou
nadsázky je možné říci, že každý papír, který si koupíte, obsahuje určitý podíl
vláken ze sběrového papíru.
Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu
tepelných izolací. Jedná se o izolace, které se aplikují jako foukaná tepelná
izolace do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také je možné ji aplikovat ve formě
nástřiku nebo se lisují do tepelně izolačních desek. Vlákno pro výrobu izolací se
ze starého papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv ve vodní lázni, ale za
sucha. Existuje i metoda výroby tepelných izolací, ve kterých se kombinuje
vlákno z papíru a drcený pěnový polystyren. Papírenské vlákno má využití i ve
stavebnictví, v některých zemích se přidává do asfaltových směsí, kterými se
pokrývají vozovky. Takto upravený asfalt prý déle vydrží.
EKO-KOM, a.s.
V naší obci můžete papír třídit do modrých kontejnerů, kterých je aktuálně
čtrnáct. Ročně se takto vytřídí 15,8 tun papíru (rok 2020).
DO
MODRÉHO
KONTEJNERU
PATŘÍ
• časopisy, noviny, sešity, knihy
bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z
lepenky
• obálky s fóliovými okénky
•
•

papír s kancelářskými sponkami
bublinkové obálky pouze bez
plastového vnitřku

DO MODRÉHO KONTEJNERU
NEPATŘÍ
• celé svazky knih s pevnou
vazbou
• uhlový, mastný nebo znečištěný
papír
• mokré papírové kapesníky,
ručníky
• laminovaný papír
• dětské pleny

V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak správně třídit sklo?“.
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
ZŠ A MŠ
I v tomto školním roce začala pro předškoláky „ŠKOLIČKA NANEČISTO“. Té
předcházela Beseda s rodiči o školní zralosti s lektorkou Mgr. Šárkou Sohrovou.
První schůzka Školičky proběhla 7. 12., zúčastnilo se jí 13 dětí s rodiči.
Plánovaná 2. schůzka se však na přání rodičů posouvá na lednový termín (4.
1.). I nadále budeme procvičovat oblasti týkající se školní zralosti. Těšíme se na
Vás a Vaše děti.
Paní učitelka 1. třídy & Paní učitelka z MŠ
V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ, Mgr. Silvii Holkovou
558 664 276.
(Změna termínů vyhrazena)
MIKULÁŠ A BLEŠÍ TRH
Covidová opatření tradičním akcím ve škole stále nepřejí. Aby se omezilo
míchání jednotlivých tříd, zorganizovaly si třídní učitelky oblíbený Bleší trh
alespoň v rámci třídy.
Deváťáci si pod vedením Mgr. Evy Foukalové připravili pro děti v MŠ, žáky
jednotlivých tříd ZŠ i v odpoledním bloku pro školní družinu decentní čertovské
strašení.
VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční Vánoční koncert v kostele svatého Jakuba v Horních Domaslavicích
byl loni přerušen anticovidovým opatřením. Ani letos není situace ideální,
vystoupení dětí Vám však chceme umožnit distanční formou. Natočení
v prostorách kostela proběhne v původním termínu 20. 12. 2021 v dopoledních

hodinách po jednotlivých třídách a po zpracování bude vystoupení k dispozici
formou odkazu ke stažení.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Jménem všech zaměstnanců bych chtěl poděkovat všem, zřizovateli obzvlášť,
kteří nám v tomto roce pomáhali a projevovali přízeň.
Za všechny zaměstnance školy přeji příjemné prožití adventního času, veselé
Vánoce a do nového roku hodně zdraví, víry, naděje, štěstí a klidu.
Mgr. Petr Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
13. 11. jsme v Prostějově v silně improvizované sestavě podlehli SK K2
Prostějov 3:14 (V. Peřka 2, L. Zaslavskij). O týden později jsme byli ve
Smilovicích na tým FBC TJ Sokol Frenštát připraveni a po zásluze vybojovali 3
body za vítězství 10:8 (V. Peterek 4, J. Čechal 2, L. Zaslavskij 2, M. Chmiel a J.
Szmek).
27. 11. jsme opět ve Smilovicích narazili v okresním derby na FBC Intevo
Třinec. S jasným favoritem jsme dlouho drželi krok, první třetina patřila nám, ve
44. minutě jsme šli na kontaktních 5:6, ale závěr vyšel hostům. Výsledek 5:11
(V. Peřka, V. Peterek, J. Čechal, D. Beneš a A. Langer) neodpovídá průběhu
hry.

5. 12. jsme zajížděli do Orlové, kde jsme na kluzkém povrchu nestačili na
vedoucí celek tabulky a místnímu 1.FBK Eagles Orlová podlehli 6:12 (F. Górny,
V. Procházka, M. Chmiel, L. Zaslavskij, J. Szmek a V. Peřka. O výsledku
rozhodly především neuvěřitelné chyby ve vlastních přesilovkách, kdy jsme
hned 3x inkasovali!
11. 12. jsme v SC Smilovice hostili FBC Uničov. Vlivem zranění a covidu jsme
hráli ve velmi oslabené sestavě, přesto jsme zásluhou semknutosti a bojovnosti
vedli po dvou třetinách 4:1. To, co s námi ovšem provedli rozhodčí v poslední
třetině, jsem nezažil snad za celou dobu, co se pohybuji ve florbalu. Konečný
výsledek 5:7 (J. Szmek 2, F. Górny 2 a A. Langer) jde za neustálým vylučováním
našich hráčů, která byla následkem předchozích neodpískaných přestupků.
Zápas vyvrcholil emocemi, které podtrhly nezvládnuté utkání.
Závěrečný zápas roku odehrajeme 18. 12. v 16 h ve SH SPŠ Zlín
s domácími Lions.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Béčko se 5. 12. v ČPP Aréně v Ostravě střetlo se Sokolem Šenov a podlehlo
2:7 (P. Fojtík 2) i béčku FbC Coyotes Jablunkov 6:10 (M. Habr 3, D. Gavenda
2, N. Böhm), byť po úvodní třetině vedlo 6:1!
Vylepšit postavení v tabulce (9. místo) ještě ve starém roce mohou 18. 12. na
Sareze v Ostravě, kdy se střetnou již v 8 hodin s céčkem TJ Slovan Havířov a
v 10.40 s béčkem FBC PIRATES OSTRAVA.
Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost 20. listopadu zaspal dvakrát. Nejdříve dojel se zpožděním do Ostravy a
poté se třetinu probouzel. Než se stalo, získali FBC TIGERS PORUBA
pětibrankový náskok, který kluci stáhli už jen na přijatelnou prohru 6:10 (M.
Hamrozi 2, F. Musiol 2, V. Jakubek a F. Noga). V dalším zápase podle
předpokladů porazil 1.SC BOHUMÍN 9:5 (V. Jakubek 3, F. Noga 3, F. Musiol 2
a V. Červenka).
2. 12. odehráli dorostenci v Paskově odložený zápas, paradoxně jej oba týmy
odehrály za současných podmínek v ještě omezenějších sestavách, než by
tomu bylo v původním termínu. V 8. minutě vedl Paskov 3:0, pak však přišel
nečekaný obrat a vítězství 6:4 (T. Jantoš 3, V. Jakubek, T. Uher a A. Chrobok).
4. 12. jsme byli pořadateli dalšího dvoukola. Ve Smilovicích se dorostu dařilo,
připsal si dvě výhry! Nejdříve porazil tým FBK Škorpioni Ostrava 9:1 (V. Jakubek
4, F. Musiol 3, A. Chrobok a T. Jantoš). V nervózním zápase se SVČ Odry
rozhodli v závěrečné třetině pěti góly a vyhráli 9:5 (V. Jakubek 2, A. Chrobok 2,
F. Musiol 2, T. Zuczek 2 a T. Uher).

Poslední dva zápasy v Odrách 18. 12. s Opavou a Bílovcem rozhodnou, zda se
dorostu podaří proniknout do nadstavby v první šestce, momentálně poskočili
na 3. místo!
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
28. 11. vybojovali žáci v Paskově 4 body. Nejdříve přestříleli 1.SC BOHUMÍN
8:5 (T. Jantoš 4, T. Zuczek 3 a A. Chrobok) a po minimálním odpočinku uhráli
cennou remízu proti FbK Horní Suchá 4:4 (T. Zuczek 3 a vlastní), když soupeř
po celý zápas jen dotahoval.
1. 12. dohrávali žáci odložený zápas s 1. SFK Havířov B. Kvalitní soupeř a
covidové absence nestačily na víc než na výsledek 2:12 (T. Jantoš a J.
Svoboda).
Další odložené zápasy následovaly 5. 12. na ostravské Dubině. Úvodní utkání
s ostravským Toro Salibandy zvládli rychlým pětigólovým vstupem a zvítězili
11:3 (T. Zuczek 5, A. Chrobok 3, T. Jantoš, F. Noga a V. Kahoun). Zatím
suverénním SAURIANS z Paskova podlehli 1:8 (V. Kahoun).
11. 12. jsme pořádali ve Smilovicích, odehráli však pouze 1 zápas, protože
Petrovice z důvodu karantény nedojely. V hezkém zápase s TJ Slovan
Havířovem podlehli po dramatickém závěru 5:6 (F. Noga 2, T. Jantoš, J.
Svoboda a T. Zuczek). 15 sekund před sirénou mohl srovnat Tadeáš Zuczek
z trestného střílení, ale míček mu sjel.
Po polovině soutěže patří žákům 6. místo. 23. 1. hrají žáci ve Stonavě
s Paskovem a Toro Salibandy Ostrava.

Elévové: Moravskoslezská liga
Elévové (kluci v ročnících 2011 – 2014, děvčata mohou být i z ročníku 2010)
odjeli 13. 11. na 2. turnaj až do Opavy, kde na své soupeře z H. Suché, Torpeda
Havířov, Frýdku-Místku a Opavy nestačili. Podstatně vyrovnanější zápasy
odehráli 27. 11. v Paskově s Českým Těšínem a Paskovem. Na Frýdek-Místek
to stále nestačilo a proti početnému Třinci nebyla šance.
12. 12. jsme turnaj pořádali. Poděkování patří především paní Ryškové, panu
Vichrovi a panu Bartkovi. Ve Smilovicích odehráli elévové zápasy s FbK H.
Suchá, FBK Eagles Orlová, Z.F.K. Petrovice a FBC Vikings Kopřivnice.
Nyní čeká elévy přestávka do 22. ledna, kdy vycestují do Krásného Pole, aby
se střetli se Slovanem Havířov, Vítkovicemi, MVIL Ostrava a Horní Suchou.
Pro všechny kategorie pořádáme nábor ☺. Tréninky jsou každou středu v SC
Smilovice (17.00 menší děti ročníků 2014 - 2011, od 18.15 hodin žáci a dorost).
PF

▪ TERMÍNY VYMETÁNÍ KOMÍNŮ V ROCE 2022
V obci Dolní Domaslavice budou kominíci vymetat komíny v těchto dnech:
- 15. a 16. 2. 2022
- 21. a 22. 4. 2022
- 9. a 10. 11. 2022
Tyto termíny si můžete zapsat do kalendáře na rok 2022.
Tel.: 721 168 804, email: WelszarR@seznam.cz
R. Welszar
▪ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka 2022 se blíží. Jak bude letos vypadat?
Věříme, že i přes veškerá omezení spojená s COVID-19 bude
koledování probíhat. A v období od 1. do 16. ledna 2022
zazní koleda v našich domech. Tímto směrem se ubírají i
přípravy, nachystané jsou pokladničky a tašky pro koledníky,
známe již konkrétní termíny setkání a doprovodných
programů pro všechny koledující.
Stejně jako v loňském roce bude více způsobů, jakými se bude moci veřejnost
zapojit do sbírky a přispět na dobrou věc. Od 1. prosince 2021 bude otevřený
Tříkrálový účet pro bezhotovostní dary a od 1. ledna 2022 bude možné přispívat
on-line přes platební bránu na internetových stránkách Tříkrálové sbírky –
www.trikralovasbirka.cz. V termínu koledování od 1. do 16. ledna 2022 veřejnost
může přispívat přímo do pokladniček třem králům anebo do statických
pokladniček umístěných v Českém Těšíně a okolí. Seznam míst bude dostupný
v lednu na našich stránkách a bude průběžně aktualizován.
Rádi uvidíme nové tváře mezi koledníky!
Pokud byste měli zájem zapojit se do koledování a tímto se osobně zúčastnit
největší sbírkové akce České republiky, neváhejte a napište na e-mail:
alina.humel@ceskytesin.charita.cz nebo zavolejte na telefonní číslo: +420
605 205 638.
Zapojte se do Tříkrálové sbírky a začněte nový rok dobrým skutkem!
ZAPEČETĚNÁ POKLADNIČKA BUDE UMÍSTĚNA NA POŠTĚ PARTNER
DOLNÍ DOMASLAVI
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