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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a blíží se opět konec roku 2021 a vítání
roku 2022. Je tradicí, že s koncem roku Vám píšu krátké shrnutí
toho, co se v naší obci událo.
Rok 2021 byl ve jménu investičního pokračování roku 2020 a to
v podobě rekonstrukce vnitřní části Mateřské školy. Mateřská
škola byla stavebně dokončena v únoru a následně se ve
spolupráci s paní ředitelkou Bc. Marii Šokalovou řešily nákupy
vybavení, aby děti měly vše, co ke svému pohodlí a rozvoji ve
školce potřebují. Naše školka má nyní kapacitu 41 dětí a všichni
věříme, že jsou děti i personál mateřské školy spokojeni.
V průběhu jara se také řešily dvě investiční akce
spolufinancované z dotačních prostředků – Kompostéry pro
občany spolufinancované Ministerstvem životního prostředí –
Operačním programem životní prostředí a Obnova soustavy
veřejného osvětlení, která byla spolufinancována Ministerstvem
průmyslu a obchodu – Státním programem na podporu úspor
energií – Program EFEKT.
Obnova soustav veřejného osvětlení byla realizována na
podzim a je již dokončena. V rámci obnovy VO došlo k výměně
původních halogenových svítidel za svítidla LED a k rozšíření
VO do dvou ulic v naší obci, kde původně veřejné osvětlení
nebylo instalováno.
Kompostéry pro občany jsou stále v řešení, jelikož vítězný
dodavatel nedodal zboží a nyní probíhá opakování výběrového
řízení na nového dodavatele. Věřím, že pro všechny, kteří o
kompostér mají zájem a podali si žádost, budeme mít co
nejdříve dobrou zprávu a na jaře 2022 již budete mít své
kompostéry k dispozici.
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Kromě těchto investičních dotací se začaly připravovat záměry
na rok nový. V roce 2022 je v plánu rekonstrukce místní
komunikace MK 1 od Pískovny po křižovatku před autobusovou
zastávkou „U statku“. Dále se chystají podklady k výstavbě
víceúčelového hřiště u Obecního domu, kterou bychom rádi
spolufinancovali z dotačních prostředků, a proto doufáme, že na
tyto záměry budou dotační tituly vyhlášeny.
Naše obec rovněž obdržela, tak jako každým rokem, od
společnosti HYUNDAI 50.000,- Kč na kulturní život v obci. Tyto
finanční prostředky byly použity na akci „Guláš Fest – IV.
Ročník“. Tímto děkujeme firmě HMMC za jejich podporu v rámci
projektu „Dobrý soused“.
Kromě této společenské akce jsme se společně mohli
v letošním roce potkat také na akcích pořádaných Klubem žen,
Sborem dobrovolných hasičů a Hospody U Splavu. Jsem velmi
ráda, že tyto spolku akce pořádají a že se jako obec můžeme
zapojit finančně a podpořit jejich činnost a tím i společenský
život v obci.
Klub žen tradičně organizoval pečení koláčů na Pouť u kostela
sv. Jakuba a pořádal Drakiádu. Sbor dobrovolných hasičů
organizoval „Steakové hody“ a dvakrát uspořádal akci
„Bramborové placky“. A naše hospůdka U Splavu uspořádala
Halloweenskou akci pro děti i dospělé.
Ostatní plánované akce se, vzhledem k nepřízni osudu a
stanoveným
opatřením
v souvislosti
s COVID-19,
neuskutečnily. Myslím si, že mohu v tomto směru hovořit za
všechny organizátory, že všichni společně doufáme
v úspěšnější rok 2022 a bohatší kulturní i společenský život
v naší obci.
Velice děkuji všem, kteří akce pořádali a organizovali za jejich
ochotu a čas strávený náročnou přípravou, děkuji i všem, kteří
na akce dorazili a podpořili činnost spolků i obce. Poděkování
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patří také celému zastupitelstvu obce a panu místostarostovi
Mgr. Zdeňku Obornému za jejich celoroční práci, paní ředitelce
Mateřské školy Bc. Marii Šokalové a celému personálu
mateřské školy za jejich práci během příprav pro návrat dětí do
školky po rekonstrukci a celoroční úsilí a práci s dětmi. Děkuji
také za spolupráci Farnosti Domaslavice – otci Mgr. Janu
Vechetovi.

Všem občanům přeji krásné a klidné prožití adventu a
Vánočních svátků, a do Nového roku Vám přeji především
mnoho zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
Starostka obce

Farnost Domaslavice
Vánoční bohoslužby
24. 12.

15:30 Soběšovice
21:00 Domaslavice „Půlnoční mše“

25. 12.

08:00 Domaslavice
10:00 Soběšovice

26. 12.

08:00 Domaslavice
10:00 Soběšovice

https://farnost-domaslavice.webnode.cz/
Otec Mgr. Jan Vecheta
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Oznámení SmVaK o změně ceny vodného od 1.1.2022
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2022 takto:
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné)

- 45,91 Kč / m3 (bez DPH)
- 50,50 Kč / m3 (vč.10% DPH)
Voda pitná (stočné)

- 40,79 Kč / m3 (bez DPH)
- 44,87 Kč / m3 (vč.10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
SmVaK Ostrava a.s.

Změna ordinační doby DS Dobrá
16. 12. 2021 Čtvrtek

- Neordinuje se

28. 12. 2021 Úterý

- Neordinuje se

31. 12. 2021 Pátek

- 07:30 – 10:00

Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek/u bývalého
autobus. stanoviště/ po telefon. domluvě
Mudr. Kučerová Iva
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Termíny vydávání informátoru v roce 2022
Informátor č. 1

10. – 14. 1. 2022

Informátor č. 2

07. – 11. 3. 2022

Informátor č. 3

09. – 13. 5. 2022

Informátor č. 4

11. – 15. 7. 2022

Informátor č. 5

12. – 16. 9. 2022

Informátor č. 6

14. – 18. 11. 2022

Informátor č. 7

Vánoční speciál – 15. 12. 2022

V případě zájmu o zveřejnění inzerce, prosím o zaslání
podkladů vždy nejpozději do pondělí v týdnu, kdy bude
Informátor vycházet.
V případě zájmu místního spolku či organizace o zveřejnění
článku, prosím o zaslání podkladů rovněž nejpozději do pondělí
v týdnu, kdy bude Informátor vycházet.
Cena inzerátu činí 200 Kč a jedná se o inzerci na celou stránku
zpravodaje o velikosti A5, v případě opakované inzerce je
poplatek 50Kč za černobílou a 100Kč za barevnou.

Informace Obecního úřadu pro občany:
Od 21. 12. 2021 do 05. 01. 2022 obecní úřad z organizačních
důvodů pro veřejnost uzavřen.
Obecní úřad bude od středy 5. 1. 2022 znovu otevřen dle úředních
hodin úřadu.
Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
Starostka obce
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Už Martin na bílém koni…..
11.11.2021 jsme svátek svatého Martina oslavili v Mateřské
škole v Horních Domaslavicích lampiónovým průvodem. Hned
v úvodu jsme se prostřednictvím stínového divadla přenesli do
4.století v příběhu o chlapci, vojákovi, poustevníkovi a biskupovi
– Martinovi z Tours.
A poté přijel opravdový svatý Martin. Na koni! Za svitu lampiónů
a svíček, které lemovaly cestu, jsme se za jeho doprovodu
vydali hledat poklad. Nejprve na nás čekal zimou se třesoucí
žebrák. Martin mu daroval polovinu pláště. A děti dárky pro děti
ze sociálně slabých rodin. Díky projektu: Krabice od bot a
pracovníkům Slezské diakonie potěší pod Vánočním
stromečkem.
V legendě se říká, že se Martin schoval mezi husy. Na druhém
stanovišti nás jedna v košíku přivítala. Díky hlasu husy, který
postupně děti vydávaly, rodiče poznávali to své. Sv. Martina
tehdy mezi husami našli a naše děti, i když je ve tmě vidět
vůbec nebylo a ga, ga, ga bylo ode všech tak podobné, si rodiče
přece poznali.
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A pokračovali jsme dál, na zahradu naší MŠ, kde nás všechny
vítal už v plné kráse biskup Martin. Děti zazpívaly píseň: Už
Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám a vydaly se ve
světle svíček, hojně rozmístěných po školní zahradě, hledat
slíbený poklad. Odměnou byly samé zlaté podkovy.
A na závěr - výborná jablíčka v županu, které děti dopoledne
napekly a punč na zahřátí.
Kolektiv MŠ Horní Domaslavice

Sbor dobrovolných hasičů
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Klub žen Horní Domaslavice
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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 je
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 ostatních pokladniček umístěných v Českém
Těšíně a okolí. Seznam míst bude dostupný v lednu na našich
stránkách a bude průběžně aktualizován.
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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!

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
starostka obce

Mgr. Zdeněk Oborný
místostarosta

V Horních Domaslavicích 15. prosince 2021.
Údaje dle zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon):
Informátor obce Horní Domaslavice – periodický tisk územního samosprávného celku
- Četnost vydávání: 7x ročně
- Místo vydávání: Obecní úřad Horní Domaslavice 212, 739 51
- Číslo a den vydání: 7/2018, 15. 12. 2021
- Ev. číslo: MK ČR E 10433
- Ident. vydavatele: Obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51, IČ: 00536008

Termíny svozu popelnic na komunální odpad v roce 2021:
- Leden 3., 17., 31.

- Červenec 4., 18.

- Únor 14., 28.

- Srpen 1., 15., 29.

- Březen 14., 28.

- Září 12., 26.

- Duben 11., 25.

- Říjen 10., 24.

- Květen 9., 23.

- Listopad 7., 21.

- Červen 6., 20.

- Prosinec 5., 19.
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PF pro všechny spoluobčany…

Spokojené prožití vánočních svátku
v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí,
osobních a pracovních úspěchů
přeje
obec Horní Domaslavice
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