MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
11/2021

▪ 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
18. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo v pondělí
15.11.2021:
ZO schválilo:
❖ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/10i/2021/Ch mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Dolní Domaslavice.
ZO nevydalo:
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
ZO zvolilo:
❖ nového člena finančního výboru od 15.11.2021.
L. Michlová
zapisovatelka
▪ KONTEJNERY NA TEXTIL
Tímto informujeme občany Dolních Domaslavic, že Rada obce
Dolní Domaslavice dne 13.10.2021 na své 71. schůzi uložila
starostovi obce podat výpověď smluv uzavřených se
společností TextilEco a.s. Společnost TextilEco a.s. opakovaně
porušovala uzavřené smlouvy, a to tím, že nedocházelo
k opakovaně nahlášeným vývozům kontejnerů na textil. Textil
se následně v okolí kontejnerů hromadil a působil nevzhledně.
Dne 14.10.2021 byla proto uzavřena Smlouva o spolupráci při
sběru a vývozu použitého textilu s Armádou spásy v České republice, z.s.
Armáda Spásy bude vykonávat výběr a vývoz použitého textilu z kontejnerů na
textil minimálně 1x za dva týdny nebo 1x týdně dle naplněnosti. Kontejnery
jsou umístěny na těchto stanovištích:
-

Dolní Domaslavice u č.p. 5
Dolní Domaslavice u č.p. 7
Dolní Domaslavice u č.p. 287
Dolní Domaslavice u č.p. 152

CO DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ?
Do kontejnerů nepatří a nesmí se vhazovat textil, oděvy, boty a jiné předměty,
které jsou mokré nebo vlhké, napadnuté plísní, dále silně znečištěné nebo
zapáchající. Dále se zde nesmí vhazovat péřové deky, jiné deky na spaní a ani
polštáře, kdy Armáda Spásy není schopna takovýto textil zpracovat a není ho
možné z hygienických, skladových a přepravních důvodů přijmout a bude
vyhozen do komunálního odpadu. Veškerý vhazovaný textil by měl být, jakkoliv
svázán nebo zabalen (taška, igelitová taška, pytel a podobně). Tyto informace
jsou rovněž umístěné viditelně na kontejnerech.
Mgr. D. Dudek
starosta obce
▪ IN.F.Obálka – INFORMACE JAKO FORMA OCHRANY OSOB
Obec Dolní Domaslavice se zapojila
do projektu Moravskoslezského kraje
pod názvem „Informace jako forma
ochrany osob“, jehož aktivita
IN.F.Obálka (= INformace jako Forma
Ochrany) je zaměřena na zvýšení
kvality života seniorů, osaměle žijících
osob, osob se zdravotním postižením
a zvýšení jejich pocitu bezpečí.
IN.F.Obálka může pomoci v situacích,
kdy je senior/osaměle žijící osoba/osoba se zdravotním postižením sama
v domácnosti a nastane situace ohrožení jeho zdraví, či života, kdy zasahují
záchranáři. Z obálky získají údaje o jeho nemocech, užívaných lécích a
kontaktech na příbuzné. Obálka, která je umístěna v lednici může pomoci při
řešení krizové situace. To, že senior/osaměle žijící osoba/osoba se zdravotním
postižením má obálku je zřejmé z označené samolepky nebo magnetky, kterou
umístí na dveře bytu/vstupní dveře domu z vnitřní strany nebo na lednici. Složky
záchranného systému jsou o projektu v našem kraji informovány.
Obálky jsou přednostně určeny pro občany starší 65 let, osaměle žijící
osoby a osoby se zdravotním postižením.
IN.F.Obálka je bezplatně k vyzvednutí na Obecním úřadě Dolní Domaslavice
v kanceláři matriky, a to v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 do 17:00).
Mgr. D. Dudek
starosta obce

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU
p. Zdeňka MIŠÁKOVÁ
p. Jaroslav BARTEK
p. Jaroslav PETER
p. Marie LEJKOVÁ
p. Zdeněk RUČKA
p. Josef PALICA
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

Od 22.11.2021 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

L. Michlová

▪ INFORMACE KNIHOVNY
V listopadu bude náš knižní fond obohacen
o 200 nových knih z regionální výměny,
kterou zajišťuje Okresní knihovna ve
Frýdku-Místku. Pro čtenáře a návštěvníky
knihovny to je skvělá zpráva. Během
covidových „uzávěrů“ nebyla regionální
výměna realizována, měli jsme proto
omezený výběr a nabídku knih. Pro rok
2022 máme přislíbeno navýšení rozpočtu pro nákup knih.
Tímto bych chtěla poděkovat starostovi obce za zájem o knihovnu a její čtenáře.
Ještě připomenutí otevírací doby – pondělí a středa, vždy od 15 do 17 hodin.
V pondělí 15. listopadu budou v nabídce již nové knihy.
L. Moráňová
knihovnice

▪ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

23.12. – 31.12.2021

ZAVŘENO
L. Michlová

▪ PROVOZ POŠTY PARTNER V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
24.12. – 26.12.2021
27.12.2021
7:30 – 10:00
28.12.2021
7:30 – 10:00
29.12.2021
7:30 – 10:00
30.12.2021
7:30 – 10:00
31.12.2021
7:30 – 11:30

ZAVŘENO
13:30 – 17:00
13:30 – 16:00
13:30 – 17:00
13:30 – 16:00
L. Michlová

▪ ODPADOVÉ OKÉNKO – JAK TŘÍDIT ODPAD V KUCHYNI?
Každá třídící domácnost vytřídí za rok zhruba 128 kilogramů odpadu.
Pokud to pak detailně rozpočítáme na každého z nás, tak za těch 365 dní
vytřídíme každý zhruba 51,3 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů. Včetně kovů je to pak přes 65 kilogramů. A víte, kde přesně
v domácnosti vzniká nejvíce odpadů? Světe div se - v kuchyni!
V kuchyni vyprodukujeme denně spoustu odpadů. A je to celkem logické…
Vždyť většina potravin, které si přineseme domů, je v něčem zabalena. Důvody
jsou hygienické, skladovací i marketingové. Denně se nám tak se standardním
nákupem dostane do kuchyně i nějaký ten papírový nebo igelitový sáček od
pečiva, láhev od vína, PET láhev od limonády nebo plastová vanička od
červeňoučkých cherry rajčátek, která jsou, na rozdíl od těch polozralých
keříkových, doslova k nakousnutí. Plechovky od konzerv nebo piva jsou pak
další samostatnou kapitolou. Tak nějak intuitivně proto situujeme nádoby na
tříděný odpad v domácnosti většinou právě do kuchyně. Aby se naše snaha
neminula účinkem, podívejme se na nejčastější chyby, kterých se při třídění
mnohdy dopouštíme.
Vaničky od masa
-

do plastů je smíme vytřídit pouze tehdy, nejsou-li od
krve, ani jinak zašpiněné. V opačném případě patří
do směsného odpadu.

PET lahve od oleje
-

před vhozením do kontejneru na plasty lahev vymyjte od zbytků
oleje, ideálně jarovou vodou z nádobí.

Polystyrenové termoboxy
-

pokud neobsahují zbytky jídla nebo nejsou mastné či
jinak znečištěné, můžeme je samozřejmě vytřídit do
plastů.

Nádobí z varného skla
-

do kontejneru na sklo nepatří! V kuchyni bývá
vystavováno
vysokým
teplotám,
má
proto
i vyšší teplotu tavení, než klasické sklo. Z toho
důvodu nelze varné sklo recyklovat dohromady se
sklem klasickým.

Porcelán
-

stejně jako keramiku nelze ani porcelán recyklovat. Patří do
kontejneru na směsný odpad.

Použité papírové ubrousky
-

mokré nebo jinak znečištěné papírové ubrousky,
kapesníky i utěrky patří do kontejneru na směsný odpad.

Sáčky od kávy, instantních polévek a dalších sypkých potravin
-

většinou se jedná o tzv. kombinované obaly, tj.
vyrobené z více druhů materiálů. Každý materiál
vyžaduje přitom jiné podmínky pro recyklaci, proto tyto
kombinované obaly nelze znovu materiálově využít.
Své místo mají ve směsném odpadu.

Zbytky potravin
-

v kuchyni jich za jediný den nashromáždíme víc, než si myslíte. Tvoří
až třetinu z celkového množství odpadu z domácnosti. Zbytky
rostlinného původu můžeme vytřídit do bioodpadu, stejně jako kávovou
sedlinu nebo sáčky od čaje. Živočišné zbytky patří do směsného
odpadu.

Další užitečné informace o třídění a recyklaci odpadu naleznete na
www.jaktridit.cz, zajímavé rady a tipy nejen na dietní večeři, ale i jak skladovat
potraviny jsou na www.jakvkuchyni.cz.
EKO-KOM, a.s.
V dalším čísle se můžete těšit na téma „Jak správně třídit papír?“.
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
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme všechny, kdo si
chtějí
vychutnat
tradiční
atmosféru Vánoc, na rozsvícení
vánočního stromu, které se
uskuteční 26. 11. 2021 od 16:00
za dodržení aktuálně platných
protiepidemických
opatření.
Přijďte se podívat a podpořit děti
MŠ a ZŠ. Prodej občerstvení i
vánočních dekorací zajištěn.
Nabídka prodejního místa
Pokud máte zájem prodávat na
akci
nějaké
věci,
(svíčky,
adventní věnce, aj.) prosím,
kontaktujte
Mgr.
Renátu
Turkovou
na
e-mailu
renata.turkova@email.cz a to
nejpozději do 22. 11. 2021. Do emailu napište své telefonní číslo.
POČET MÍST OMEZEN!
ŠKOLIČKA NANEČISTO
Vážení rodiče,
i v tomto školním roce bude probíhat pro
předškoláky „ŠKOLIČKA NANEČISTO“.
Sejdeme se na šesti schůzkách, při
kterých si procvičíme 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
na tel.: 558 664 276.
(Změna termínů vyhrazena)

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Každoročně se naše škola zúčastní soutěže Přírodovědný klokan (soutěž ve
znalostech přírodovědných předmětů M, F, Ch, Př a Z). Ve školním kole byli
nejúspěšnější žáci 9. ročníku Sebastian Macura a Michal Radovesnický, o 3.
místo se dělí Daniela Kozlová (8. B) a Aleš Chrobok (9.). Gratulujeme!
PYTHAGORIÁDA
Termín 2. 11. patří ve školách Pythagoriádě, což je matematická soutěž vedoucí
především k úvahám a následnému řešení. Školní kolo Pythagoriády však bylo
ovlivněno vyšší nepřítomností žáků z důvodu karantén. Nejlepším
blahopřejeme!
6. ročník: 1. Tereza Turková, 2. Stela Macurová, 3. Jakub Koloničný
7. ročník: 1. Václav Klepač, 2. Maxim Urbaňski, 3. Dominik Herda
8. ročník: 1. Daniela Kozlová, 2. Michaela Lukoszová a Jakub Hajduk
9. ročník: 1. Vojtěch Klaczak a Valtr Szczepanik, 3. Sebastian Macura

ZLATÁ CIHLA
Na Gymnáziu ve F-M se uskutečnila okresní soutěž v matematických
znalostech pro žáky 5. – 9. ročníků. Z naší školy se zúčastnilo 15 žáků, na
stupně vítězů se propočítal Max Urbaňski. V kategorii 6. – 7. ročníků obsadil 2.
místo. Gratulujeme!
Mgr. Petr Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE
Muži A: Divize E
16. 10. jsme v SC Smilovice podlehli herně asi nejlepšímu týmu soutěže Asperu
Šumperk 2:13 (A. Langer 2). 23.10. jsme ve Vsetíně podlehli místnímu Florbalu
Vsetín 5:11 (A. Langer 2, V. Procházka, V. Peřka, J. Čechal), když jsme
neproměňovali vyložené šance a při snaze o power-play narůstalo skóre v náš

neprospěch. 31. 10. odjela do Olomouce improvizovaná sestava a když se
v polovině zápasu ještě zranil F. Górny, nastal totální zmar zakončený
debaklem 2:25 (M. Chmiel a V. Peterek). 7. 11. jsme ve Smilovicích nestačili na
mladý tým FBC Přerov, podlehli 7:12 (V. Peterek 3, A. Langer 2, L. Křivánek a
L. Zaslavskij). V týmu zavládla až příliš velká skepse.
Další program: 13. 11. v Prostějově od 18 h SK K2 Prostějov, 20. 11. od 17.00
v SC Smilovice FBC TJ Sokol Frenštát p/R, 27. 11. opět ve Smilovicích od 17 h
FBC Intevo Třinec, 5. 12. ve SH Gymnázia Orlová místní 1.FBK Eagles Orlová,
11. 12. v SC Smilovice FBC Uničov, tradičně v 17 h.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Béčko pořádalo 30. 10. ve Smilovicích, pochvalu však zasloužili snad jen L.
Sváda a M. Bartek za pořadatelskou práci. TJ Sokolu Dolní Životice podlehlo
2:7 (N. Böhm a F. Górny), FBC Letka C dokonce 0:8. V tabulce patří béčku 7.
příčka.
Další turnaj čeká muže po přestávce 5. 12., kdy se v ČPP Aréně v Ostravě
střetneme se Sokolem Šenov (11.30) a ve 13.50 čeká béčko FbC Coyotes
Jablunkov.

Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost si 24. října z Petrovic odvezl všechny body. Domácí Z.F.K. Petrovice
udolal 4:3 (T. Zuczek, T. Jantoš, F. Musiol a V. Jakubek) a 1. FK Ostrava JIH
porazil 5:1 (M. Vicher, F. Noga, T. Zuczek, F. Musiol a J. Kobierski). Tým se drží
na 6. místě tabulky.
7. 11. dorostenci do Bílovce neodjeli (důvodem karanténa několika hráčů), oba
soupeři však vyšli vstříc a zápasy byly odloženy (s Paskovem na 2. 12. v 17 h).
Další plánovaný turnaj je na 20. 11., kdy by se měli ve SH TJ Ostrava utkat
s FBC TIGERS PORUBA (8.00) a 1. SC BOHUMÍN ´98 (10.20).
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Žákům (ročníky 2007 – 2010) byly zápasy z 16. 10. odloženy (karanténa
soupeřů), jako náhradní termín byl stanoven 5. prosinec (zápasy s Toro
Salibandy Ostrava a PASKOV SAURIANS na Dubině od 16.30, resp. 18.00), na
svém domácím turnaji ve Smilovicích odehráli pouze 1 zápas, podlehli 1. FBC

Karviná 2:6 (A. Chrobok a T. Zuczek), zápas s 1. SFK Havířov byl odložen na
24. 11. (SC Smilovice 18.15). V tabulce jsou žáci šestí.
V Paskově odehrají 28. 11. zápasy s 1.SC BOHUMÍN ´98 v 9.10 a FbK Horní
Suchá v 10.40). Stále hledáme další hráče těchto ročníků, máme příliš omezený
výběr ☹.
Elévové: Moravskoslezská liga
Elévové (kluci v ročnících 2011 – 2014, děvčata mohou být i z ročníku 2010)
odehráli první turnaj v ostravském SC Dubina 31. října, FBC TIGERS PORUBA
udolali 2:1, s 1.MVIL Ostrava se rozešli smírně 3:3, FBC Letka B porazili 7:0 a
v souboji o 1. místo podlehli FBC Letka A 1:2. Druhé místo je však obzvlášť
nečekané a povzbuzující do dalších zápasů.
13. 11. čeká výjezd do Opavy a zápasy s FbK H. Suchá, Torpedem Havířov,
S.K. P.E.M.A. Opava a FbC KOVO Frýdek-Místek. Začátek ve 13.30. 27. 11.
čeká v Paskově FBC Intevo Třinec, PASKOV SAURIANS, FBC Č. Těšín a FbC
KOVO F-M. Začátek od 8.30. Domácí turnaj ve Smilovicích pořádáme 12.
prosince.
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).
P. Fikoczek
▪ DOPRAVNÍ OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACI V OBCI
SOBĚŠOVICE
Upozorňujeme na dopravní omezení z důvodu „Opravy silnice III/4735
Soběšovice – Žermanice“
1. úplná uzavírka
2. úplná uzavírka
3. částečná uzavírka

1.11. – 15.11.2021
16.11. – 1.12.2021
2.12. – 7.12.2021

oprava propustků
oprava povrchu
pokládka krajnic a směrových
sloupků
V souvislosti s postupem opravy komunikace budou zřizovány provizorní
zastávky. Jedná se o zastávky Soběšovice – Pitrov a Žermanice - Rozcestí.
Sledujte informace vyvěšené na zastávkách, v autobusech a na webových
stránkách obce Soběšovice (www.sobesovice.cz).

▪ CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN HLEDÁ KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2022
Vážení rodiče, milé dětí!
Blíží se Tříkrálová sbírka 2022.
Skupinky Tří králů nám v minulých letech pomohly
vykoledovat peníze, které teď slouží těm nejpotřebnějším
v našem okolí. I letos hledáme ochotné děti a dospělé, kteří by
nám pomohli při organizování Tříkrálové sbírky. Prosíme, buďte u toho s námi!
Prožijte díky koledování povznášející pocit z pomoci těm, kteří to potřebují
a začněte nový rok dobrým skutkem!
Jak můžete pomoci?
Vytvořte skupinku, která bude chodit koledovat s úředně zapečetěnou
pokladničkou. Skupinku tvoří Tři králové (obvykle děti) a jeden vedoucí (osoba
starší 15 let). můžete se přihlásit i jednotlivě a my se pokusíme dát vaši skupinku
dohromady.
Jako poděkování pro vás máme již tradičně připraveno: soutěž pro všechny
koledníky, promítání pohádky v kině v Českém Těšíně, Těrlicku, Karviné,
loutkové představení pro nejmenší koledníky a především radost z účasti na
dobré věci!
Těšíme se na spolupráci. Pojďte dělat radost společně s námi :-)
Pokud Vás zajímá více, kontaktujte koordinátora sbírky na tel.: 605 205 638
nebo na e-mail: alina.humel@ceskytesin.charita.cz.

Charita Český Těšín
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