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ZPRAVODAJ OBCE DĚTMAROVICE

LISTOPAD 2018

Lidé, čtěte!
Čtěte prosím náš obecní
zpravodaj nebo aspoň sledujte plakáty na informačních tabulích, na poště,
letáčky v obchodech, infor-

přípravu této výstavy, byla
zveřejněna v březnovém
čísle Okénka. Ale kdo nečte,
neví.
Naštěstí byli tací, co četli

mace na webových stránkách obce nebo místní
noviny Karvinský deník.
Protože jinak se opravdu
nedovíte, že se konají v naší
obci akce všelikého charakteru.

a báječně zareagovali a
prolezli půdy, stodoly, šopy
a fotoarchivy a díky nim
jsme mohli sestavit v sále
Dělnického domu repliku
prvorepublikové dětmarovické domácnosti - parádní

Kupříkladu, dovolím si
tvrdit, velmi zdařilá výstava
konaná u příležitosti 100.
výročí vzniku ČSR pod
názvem „Dětmarovice v
době první republiky.“
Výzva k zapůjčení dokumentů, fotek z vašich
rodinných archivů či předmětů z půd či stodol, pamatujících dobu našich
babiček či prababiček pro

pokoj, včetně historických
hraček, kuchyň, vařtat (dílnu) s všelikými zajímavými
nástroji a nářadím a samozřejmě i stodolu se
zemědělským náčiním.
Mohli jsme ukázat dobové
dokumenty od křestních
listů přes školní vysvědčení,
domovské listy, nebo
spořitelní knížky, smlouvy a
faktury, vše proložené dobo-

vými a rodinnými fotografiemi. Ve vitrínách
upoutala pozornost první
československá měna a
poštovní známky. Celou
výstavu zpestřily zdařilé
výtvarné práce místních
školáků na téma „Má vlast“.
Žáci soutěžili ve čtyřech
kategoriích a vítězové jsou
následující:
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1. kategorie (1.- 3. třída):
Kristýna Kyjonková a
Adéla Krolová, tř. 2.B,
společná práce
2. kategorie (4.- 6. třída):
Eliška Febrová, tř. 5.B
3. kategorie (7.- 9. třída):
Václav Fukala, tř. 9
4. kategorie (školní družina a kroužek Šikulové):
vítězové společně

www.detmarovice.cz

Lidé, čtěte!
V pátek odpoledne proběhl
v rámci oslav pietní akt a
položení květin u pomníku
padlých v 1. světové válce.
Sobotu pak program obohatila výstava naleštěných
motocyklových veteránů,
kde se předvedla i krásná
historická stříkačka našeho
hasičského sboru, tažena

koňským spřežením. Částí
expozice byla i dobová
cukrárna, kde mohli
návštěvníci v sobotu a v
neděli ochutnat, jaké
dobroty pekly tehdejší
hospodyně. A že se jich
sešlo požehnaně: bábovky,
koláče, buchty s mákem a
povidly, tažené štrúdly,

vánočky, kremrole, linecké
a Masarykovo cukroví,
medové perníčky, ale i
místní speciality - šoldra,
pecynek nebo krupičňok.
Vše bylo možné zapít
výbornou meltou, tradičním
to nápojem našich domácností.
V neděli se lehce pokazilo
počasí a poslední běžecká
etapa MUDr. Petra Kuchaře, který od 11.5. do
28.10.2018 oběhl celou
hranici Česko - Slovenska,
byla doprovázena vydatným deštěm. To však
neodradilo maratoncovy
příznivce, aby ho přišli k
obecnímu úřadu přivítat. Po
ceremoniálu s předáním
pamětní plakety z rukou
starosty obce pak následovala slavnostní mše v
kostele. Ve slavnostním
průvodu v úvodu mše byly,
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kromě manželů Kuchařových, zastoupeny nejstarší společenské organizace v
obci – hasiči, včelaři, sokolové, myslivci a zahrádkáři.
Za doprovodu varhan na
závěr zazněla kostelem
státní hymna a Svatováclavský chorál.
Zlatým hřebem třídenní
výstavy pak byla módní
přehlídka elegantní módy
„Paráda za 1. republiky“.
Naše skvělé odvážné
sokolky si pod vedením paní
Ludmily Černé připravily
nejen krásné, ale i vtipné
módní defilé, včetně dobového komentáře.
Kdo jste se přišli mezi nás
podívat, víte, o čem je řeč.
Vy, kteří jste nevěděli, že se
výstava koná, si možná
prohlédnete fotky na stránkách obce.

www.detmarovice.cz

Lidé, čtěte!
Veliké díky patří všem,
kteří nápad zorganizovat
výstavu pomohli přivést k
životu. Děkujeme manželům Lidušce a Vraťovi
Černým, manželům Liběnce a Milošovi Uhrovým,
paní Monice Pilcové, paní

Uhrové z Bohumína, paní
Marušce Hanuskové,
Josefu Grobelnému, Ríšovi
Goreckému, manželům
Věrce a Milošovi Rybovým, paní Marušce
Burzykové, naší kronikářce
Dáši Šnapkové, manželům
Daji a Aloisovi Nogovým,
Josefu Tomčíkovi, manže-

lům Pavle a Vaškovi Dulavovým, manželům Věrce a
Volfovi Kellerovým, panu
Václavu Kyjonkovi st., paní

Lence Hanuskové, Romanu
Burkovi, panu flašinetáři
Kaplanovi, Milanu Čempelovi a pomocníkům z řad
zaměstnanců místního
hospodářství obecního
úřadu.
Ti všichni se podíleli
nejen na vytvoření dobo-

vých expozic, ale i na
doprovodných akcích.
Cukrárna se rozvoněla
díky skvělým kuchařkám,
které napekly dobroty v tak
hojném počtu - Marušce
Stáňové (z Koukolné), Daji
Nogové, Janě Krůlové,
Helence Bochenkové, Janě

Kubatkové, Marušce Burzykové, Marcelce Kubičkové, Aničce Adamčíkové,
Ajce Kaděrové s pomocníky, paní Libě Blaníkové,

paní Blažence Mrakwiové,
mamince a švagrové paní
Evy Szyroké, Lidušce Černé, Dáši Šnapkové.
A je samozřejmě potřeba
jmenovitě vyzdvihnout i
naše půvabné modelky a
modely – Lidušku Černou s
vnoučkem Gabrielkem,
Martinu Šotovou, Martinku
Targošovou, Jiřího Targoše
st., Michaelu Kaděrovou,
flašinetáře Miloše Uhra s
ženou Liběnkou, Sylvu
Jandovou, Janku Kološo-

řit samostatný velký dík mé
nezdolné, neúnavně pracovité, kreativní a laskavé
přítelkyni, paní výtvarnici
Evě Szyroké, dobré duši
všech podobných akcí v naší
obci.
Byla to, nepopírám,
náročná akce a měli jsme
lehké obavy, aby všechno
klaplo. Ale podařilo se. Byli
jste všichni báječní, pracovalo se s Vámi opravdu
výborně a můžeme být
všichni hrdi na to, že takové

vou, Sylvii Hartlovou, Janu
Bochenkovou, Renátku
Štefanikovou, Evu Zučkovou, Pavlu Fukalovou, Terezku Zučkovou, Šárku
Kleinovou, Terezku Kaděrovou a sokola Šimona
Šťastného.
Na závěr dovolte vyjád-

lidi mezi sebou v naší obci
máme.
A za mě osobně – vážím
si Vás pro Vaši ochotu a
nezištnost a moc se těším na
další společnou akci.
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Táňa Čempelová
obecní úřad
www.detmarovice.cz

Poděkování za organizaci nejen oslav 100. výročí ČSR
Vážení spoluobčané,
dovolte nám v této rubrice poděkovat pracovnici
obecního úřadu paní Taťáně Čempelové za celkovou
vynikající organizovanost u akcí, které byly naplánovány u
příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Oslavy v naší obci
probíhaly v několika dnech a podílely se na ní skupiny
šikovných lidí i celé zde pracující spolky. Paní Čempelová
byla mozkem pro přípravné činnosti, i přičinlivým
realizátorem zdárného průběhu oslav. Oslava proběhla v
několika tematických blocích, počínaje kladením věnců.

Uskutečnila se výstava v Dělnickém domě, výstava
veteránů motocyklů, módní přehlídka a organizační
zajištění doběhu rodáka MUDr. Kuchaře do cíle dne 28.10.
Zde všude byla znát „ruka“ p. Čempelové.
Plně si uvědomujeme cenu takového člověka v obci,
který bez ohledu na volný čas dokáže souvisle s minimem
odpočinku tyto činnosti po řadu dní za sebou zajišťovat a
dokáže stmelit šikovné lidi v obci s výsledkem, který svou
dokonalostí provedení vždy velmi potěší nejen naše občany,
ale i například návštěvníky z okolních obcí.
Vedení obce a obecního úřadu
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Běh okolo
Česko-Slovenska
„Podél česko-polské hranice”
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Běh okolo Česko - Slovenska u příležitosti 100 let samostatného Československa
aneb 5 měsíců a 17 dní na cestách a 3000 km v nohách
V zářijovém čísle Dětmarovického okénka jsme opustili
p. Kuchaře a jeho doprovod 6. září v době, kdy byl u
Bublavy a začal se seznamovat s Krušnými horami.
Následovaly další etapy podél česko-německé hranice.
Hned 7. září překročil metu 2000 uběhnutých kilometrů a 9.
vystoupal na Klínovec. Již 18. září byl ve Šluknovském
výběžku a proběhl nejsevernější obcí na celé trase - Rožany.
21. září se dostal na trojmezí česko-německo-polské a
opustil tak německou hranici a dále již nakukoval jen do
Polska.
Již 3. října vyklusal na vrchol Sněžky, nejvyšší české
hory. Po Krkonoších následovaly Orlické hory. 12. října se
všichni aktéři běhu dostali do Králík, kde byli velice vřele
přivítáni zástupci města. O dva dny později pan Kuchař
vystoupal do výšky 1424 m n.m. a zdolal i vrchol Králického
Sněžníku. Odtud směřoval k Bílé Vodě, následně 20. do
Zlatých Hor a dostal se tak již do Moravskoslezského kraje,
na jehož hranici proběhl obcí Petrovice - v pořadí již šestou
obcí tohoto názvu. Dále oběhl Osoblažský výběžek a
následovalo Město Albrechtice, Krnov a Opava. 26. října se
všichni dostali do nedalekých Šilheřovic a následující den
již do Věřňovic. Poslední sedmikilometrová etapa, zřejmě
nejkratší na celé trase, už vedla do cíle.
Kuchařovi ve svém volném čase nelenili, ale navíc
navštívili některá zajímavá místa českého i slovenského
pohraničí, navštívili divadelní představení, památník v
Hrabyni apod. Pana Kuchaře doprovázela jeho manželka
Věrka, která si také občas zaběhla, a fenka Kamilka. Za svůj
výkon si všichni tři zaslouží obrovský obdiv a uznání.
V neděli krátce po 9. hodině ranní jsme je přivítali u
obecního úřadu a následně je přijal pan starosta v obřadní
síni za přítomnosti nejbližší rodiny, přátel, fandů i některých
médií.
Poté se Kuchařovi zúčastnili mše v kostele, položili
kytku k pomníku padlých z první světové války, prohlédli si
výstavu v Dělnickém domě a také s námi poseděli a
povyprávěli.
D. Šnapková
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funkčnost a obslužnost služeb v obci. Důraz by měl být
položen na podporu nejmladší a nejstarší generace lidí v
obci. V neposlední řadě bude jistě zaměřena pozornost na
kvalitu životního prostředí, přičemž již letos na podzim
jsou připraveny některé konkrétní postupy například na
podporu zlepšování kvality ovzduší.
To je na několika řádcích textu naše doporučená
navazující strategie počínání v obci nejen na další 4 roky,
ale i dále do budoucna… a jsem přesvědčen o její
správnosti. Ostatní pěkné věci, zatím úvodním způsobem
rozvojově plánované, jsou vesměs jakousi další (i časově)
„přidanou hodnotou“ v návrzích, které teprve nové
zastupitelstvo posoudí a možná dá i zcela nové impulsy. Je
zbytečné je od začátku negovat a posmívat se z hloupých
nápadů těch, kdo je předkládají.
Doporučuji si vzpomenout na počátek diskusí někdy v
roce 2013 kolem zařízení pro seniory. Dnes jsem ani v
jednom letáku stran v obci negaci přípravy stavby Domova
nezaznamenal. Možná to tak bude časem i například s
rozhlednou. Kdo ví…
Ing. Ladislav Rosman

Vážení spoluobčané,
komunální volby jsme „přežili ve zdraví“, kampaň stran
byla celkem slušná a vyrojily se i další náměty na případné
usměrnění Plánu rozvoje obce.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za účast ve volbách,
která sice byla celkově nízká, ale lepší než v roce 2014.
Výsledky voleb znáte, nebo je nyní máte ve výtisku
listopadového Okénka. Vzhledem k tomu, že ustavující
zasedání proběhlo ve středu 31. října, je tento
předpřipravený text na faktické údaje poměrně stručný.
Bylo zvoleno vedení obce, které je uvedeno jmenovitě na
jiném místě tohoto výtisku. Jsem přesvědčen o tom, že
okruh starosty, radních, atd. musí mít na paměti především
prospěch obce a její vedení bude od prvního dne pracovat
na tom, aby se naše obec mohla poměřovat s těmi
nejlepšími. Rychle se musí dále pracovat na dalších
etapách splaškové kanalizace v obci, na řadě je velká
stavba Domova pro seniory a nesmí se zapomenout na
podmínky navozující dobré spolužití v obci, dobrou

Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Dětmarovice 2018
Volby do zastupitelstev obcí odstartovaly v pátek 5. října ve
14 hodin, kdy se otevřely všechny volební místnosti v naší
obci a pokračovaly v sobotu 6. října od 8 hodin. Již v pátek
vše nasvědčovalo tomu, že volební účast v komunálních
volbách bude nižší než při volbě prezidenta ČR v lednu
2018. Volební účast v komunálních volbách v obci
Dětmarovice byla nakonec 44,18% (při volbě prezidenta ČR
2018 byla v 1. kole 61,02% a v 2. kole dokonce 67,99%), což
se přiblížilo celorepublikovému průměru, který byl
47,34%.
Ve volebních seznamech obce Dětmarovice bylo celkem
zapsáno 3.508 voličů, kteří mohli volit ve 4 volebních
okrscích podle místa trvalého bydliště. Celkem našlo cestu
do volebních místností 1.550 lidí, kteří odevzdali celkem
21.083 hlasů, a právě proto dosáhla volební účast v
Dětmarovicích 44,18%.

A jak se tedy volilo v komunálních volbách v
Dětmarovicích?

Nejvíce hlasů v těchto volbách získalo uskupení
Přátelé rozvoje obce, které v Zastupitelstvu obce
Dětmarovice obhájilo 5 mandátů (s celkem 30,60% hlasů)

druhou příčku obsadila strana Nezávislých
kandidátů pro Dětmarovice, které připadly 3 mandáty (s
celkem 19,87% hlasy)

dále se umístila strana KDU-ČSL se 3 mandáty (s
celkem 16,46% hlasy,

strana KSČM se 2 mandáty (s celkem 14,85% hlasy)

strana ODS s 1 mandátem (s celkem 10,93%
hlasy)

a jako poslední strana ČSSD s 1 mandátem (s
celkem 7,27% hlasů).
Nejvíce preferenčních hlasů získal

Ing. Ladislav Rosman (577 hlasů),

na druhém místě se umístil Ing. Marek Svrčina s
515 hlasy

a třetí místo obsadil nováček na kandidátní listině
Bc. Michael Branny se 480 hlasy
(všichni 3 kandidáti za uskupení Přátele rozvoje obce).
Celkový přehled zvolených členů zastupitelstva je uveden
na webových stránkách obce.
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Ustavující schůze zastupitelstva obce

Ve středu 31. října se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Staronovým starostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Rosman
(PRO). Prvním místostarostou Ing. Marek Svrčina (PRO), druhým místostarostou Ing. Leonard Mynář (ODS). Dalšími členy rady obce
se stali Ing. Kamila Badurová (PRO) a p. Miroslav Wowra (KSČM). Nikdo jiný do uvedených funkcí nebyl nově zvolenými členy
zastupitelstva navržen.

Co znamená pojem bezdoplatková zóna
V poslední době se v médiích často objevuje pojem
„bezdoplatková zóna“. I v naší obci se začala problematika
dost účelově zvýrazňovat ze směrů, odkud by se to ani
nečekalo. Přitom obec naštěstí netrpí trestnou činnosti ani
výraznými patologickými jevy. V případě, že by se v naší obci
ve zvýšené míře začaly vyskytovat sociálně patologické jevy,
obec by mohla požádat Magistrát města Karviná, Odbor
sociálních věcí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se
vyhlásí oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích
jevů.
V těchto oblastech by nebylo možné, aby nově přistěhovalí
občané dostali „doplatek na bydlení“. Tím by například byl
výrazně omezen postup k výdělku na nájemném u sociálně
slabých lidí s podporou státu, kterou pak inkasuje podnikatel.
Je to jeden z projevů tzv. výdělku na chudobě.
Doplatek na bydlení - je dávka pomoci v hmotné nouzi,
která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na
bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit
odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je
stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na

bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za
dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka na živobytí.
Na základě „bezdoplatkové zóny“ zákon umožňuje zastavit
narůst počtu občanů sociálně slabých v oblastech, kde je
narušován veřejný pořádek, jsou ohroženy děti, dochází zde k
nárůstu trestné činnosti, kde jsou často lidé drogově či jinak
závislí. Obce vyhlašování těchto zón vnímají jako určitý
nástroj, jak zamezit lidem pronájem bytů a domů těmto
sociálně slabým občanům za účelem svých finančních zisků z
těchto pronájmů bez ohledu na sociální dopady v obcích.
V radě obce byla problematika probrána s tím, že proběhla i
konzultace na Magistrátu města Karviné. Obecně bylo
konstatováno, že v naší obci zdaleka nejsou splněny podmínky
pro vznik bezdoplatkových zón. Ani by tento „institut“
ochrany obyvatelstva ze současného stavu nebyl nadřízenými
orgány povolen. Jiná situace je v některých lokalitách Karviné
nebo Orlové. Tam tyto zóny mají své oprávnění. Situace v obci
se však bedlivě sleduje tak, aby naši občané neměli důvod k
obavám o svou bezpečnost a o bezpečnost svých dětí.
OÚ Dětmarovice

S ministrem dopravy Ťokem na téma obchvatu
Dne 22.10.2018 v odpoledních hodinách zavítal
pan ministr Ťok na Městský
úřad v Bohumíně. Hlavním
tématem jednání byl projekt
a stavba silniční spojky z
Bohumína do Karviné, jeho
další perspektiva. U jednání
jsme samozřejmě nemohli
chybět. Po argumentaci
starostů obcí od Bohumína
až po Dětmarovice pan
ministr slíbil, že nám dá

informaci o aktuálním stavu
posuzování ekonomiky
stavby po provedeném snížení nákladů na stávajícím
projektu tak, jak bylo
ujednáno před dvěma lety
na obecním úřadě v Dětmarovicích. Pan ministr přijel
do Bohumína s informací,
že se zatím stavba nejeví
jako ekonomicky výhodná, i
když uznává, že pro obyvatelstvo, zejména pro lidi

bydlící podél komunikace
I/67, znamená především
průjezd četných kamionů
velkou zátěž. Na závadu
zlepšení ekonomiky je i
relativně nízká četnost
průjezdu vozidel naší obcí,
kdy oficiální výsledky
sčítání jsou na úrovni čísla
7.400/24 hodin. Přednost
řešení mají případy s
četností 15.000-25.000
vozidel, kterých v republice
není málo.
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A tak z toho mj. vyplývá
znovu, že když se něco tak
významného jako liniové
stavby v ČR dlouhá léta
zanedbává, není řešení
ihned reálné. To platí
obecně, ale hlavně o
liniových stavbách, jejichž
projektová příprava se dá
počítat na „pětiletky“. A je
třeba říct, že právě za
ministra Ťoka se v republice
mnohé stavby „pohly“ tak,
že i často nadáváme, že se
dělá všechno najednou.
Problém obchvatu obce
je pro vedení naší obce
trvalou významnou prioritní
položkou a takto se k ní
musí aktivně přistupovat až
do realizace stavby.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Výlet do ZOO Ostrava
Dne 15.9.2018 se v
rámci Dne seniorů uskutečnil výlet do Zoologické
zahrady v Ostravě, která je
svou rozlohou druhou
největší zoologickou zahradou v České republice.

Zájem ze strany občanů o
tuto akci byl od samého
počátku veliký. Kapacita
daná dopravcem byla
naplněna na 100%. Byli
jsme jen v očekávání, jaké
bude počasí v daný den,
neboť předpověď nebyla na
tento den optimální. Po
počátečním ranním nepříz-

nivém počasí se postupně
během dopoledne počasí
umoudřilo natolik, že od
oběda jsme si užívali jen
krásného zářijového sluníčka.
Hned při vstupu nás areál

krokodýli, velké sladkovodní akvárium a terárium.
Jedním z lákadel jsou sloni

evoluce jsme si mohli vychutnat atmosféru dešťového lesa. V safari byla

chovaní za betonovou stěnou v prostředí s africkou
tématikou. V pavilonu

možnost pozorovat stáda
různých kopytníků.
Kromě zvířat je možné
vidět tropické a subtropické
rostliny rostoucí ve skleníkovém areálu.
Mezi oblíbené atrakce
místní ZOO patří i možnost
projížďky motorovým vláčkem, kterou někteří využili.
Návštěvníci si tento den
užili, vzájemně si všichni
popovídali, nikomu nechyběla dobrá nálada, a jak
sdělili, již teď se těší na další
podobnou akci.
Bc. Lenka Hanusková

ZOO Ostrava učaroval svou
čistotou a upravenými travnatými plochami s rodod e n d r o n y, a z a l k a m i ,
skalními travami a dalšími
porosty.
V současné době v ZOO
žije 400 druhů zvířat, takže
bylo co k vidění. Za zmínku
stojí medvědi, lvi, hroši,

Vyhodnocení koloběžkových závodů, které se konaly 18. září
Škola:
1.
2.
3.
Chlapci:
1.
2.
3.

Dívky:
1.
2.
3.

Doubrava
Dětmarovice
Dolní Lutyně

Kellnerová Elen – Dolní Lutyně
Koláčková Bára – Dětmarovice
Vašíčková Laura – Doubrava

Ženatý Daniel – Doubrava
Krůl Mikuláš – Dětmarovice
Šlapák Tobias – Dolní Lutyně
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Procházka pohádkovým lesem
Již od konce prázdnin a
během září probíhaly
přípravy masek, rekvizit,
úkolů, úklid Stezky zdraví
(nejen od větví, padlých
stromů, ale také od trní
kopřiv, odpadků),…
Chtěli jsme, aby
příchozí měli pěkné zážitky,
což také závisí na počasí a
ochotě členů ZO, našich
přátel a také studentů SPŠ
Karviná.
Vstup na trasu u Dělnického domu letos hlídali
Beruška s Ferdou mravencem. Rozdali dětem mapky,
podle kterých sbíraly po
trase za splněné úkoly
razítka a drobné odměny.
Znalost pohádek si
ověřily děti s Křemílkem a
Vochomůrkou. Jejich zručnost a šikovnost vyzkoušeli
Krakonoš, Pat s Matem,
Červená Karkulka s vlkem,
Rumcajs s Mankou a Harry
Potter. Hlavičky si děti potrápily u Motýla Emanuela
a Makové panenky a také u
Pejska s Kočičkou.
Poslední razítko pak
dostaly na konci trasy u
perníkové chaloupky, která
je čekala na sokolském
hřišti. Se všemi razítky pak
děti mohly „loupat perníček,“ ale čarodějnice jim to
ztížila - musely ho najít se
zakrytýma očima.
Nakonec si vyplňovaly
své „cestovní pohádkové
pasy“ a hurá na další
atrakce. Mezi tradiční oblíbené činnosti patří projet se
na poníkovi, střílet z luku,
trénovat chůzi na chůdách,
rovnováhu na pružném
popruhu, zaskotačit si s
písničkami pro děti apod.
Rodiče a příbuzní si mohli
posedět a dát si občerstvení.
Sladkostmi přispěli
Lukáš Stařičný a Katka
Vronková z dětského občanského sdružení Zicher-

ka, za což jim děkujeme.
Přesto, že letos nám
vyšel termín až 6. října,
počasí přálo, bylo příjemně
teplo, jen vítr chvílemi
pozlobil (perníkovou chaloupku nám třikrát převrátil). Přišlo přes 190 dětí
za doprovodu průměrně
dvou dospělých, takže okolo
550 lidí (nejen z Dětmarovic) si s námi udělalo
hezké odpoledne.
Výbor ZO ČSOP děkuje
všem, kteří se zapojili a

pomáhali na této pěkné akci.
Budeme rádi, když se do
naší ZO přihlásí aspoň
několik příznivců. Stačí

napsat e-mail na adresu
předsedkyně:
elen.kijonkova@seznam.cz
Vše potřebné pak vyřídíme.
Mgr. Elena Kijonková

První kolo Moravskoslezského poháru v Turistickém závodě
V sobotu 20. 10. 2018 proběhl první závod Moravskoslezského poháru v Turistickém
závodě pro rok 2019, který se konal v Dětmarovicích za chladného počasí. Závod se konal
pod záštitou ZŠ a MŠ Dětmarovice, která také poskytla zázemí pro závodníky a rozhodčí.
Na úvod nás přivítal starosta obce Ing. Ladislav Rosman. Následoval tradiční slib
závodníků a mohlo se startovat. Na start se postavilo 99 závodníků v základních kategoriích
a 5 dětí s doprovodem. Nejmladší kategorie si proběhly trasu o délce asi 2.500 m, mladší a
starší žáci 3.700 m a dorost a dospělí pak 4.050 m.
Závod se vyvedl skvěle, závodníci byli z tratě nadšeni a těší se na další námi pořádané
závody. Vítězové obdrželi medaile z 3D tiskárny vyrobené ve škole a pěkné ceny od
sponzorů: ZŠ a MŠ Dětmarovice, Stavebnin DEK a obce Dětmarovice. Tímto všem
sponzorům moc děkuji za příspěvek, ochotu a vstřícnost.
Děkuji také všem rozhodčím a pomocníkům, bez kterých by se tento závod nemohl
uskutečnit a všem vlastníkům, kteří nám umožnili vést závody přes jejich pozemky.
Mgr. Pavel Figura
ZŠ a MŠ Dětmarovice

Názory našich závodníků:
•
Moc se mi trasa líbila, až na některé svahy. Hodně mě brzdily.
Jinak byla dobrá. Myslím, že se jim povedla. (Mikuláš Ulman)
•
Moc se mi líbila trasa. Byla zatím nejlepší ze všech. Kopce byly také dobré.
(Bára Ulmanová)
•
Bylo to super. Chtěla bych běžet i příští rok. Trasa se mi moc líbila.
(žákyně 7. ročníku)
•
Závody se mi líbily. Bylo hodně adrenalinu. Ale zranil jsem se. (žák 7. ročníku)
•
Moc se mi závody líbily i hlavně trať. Určitě poběžím zase. (žák 7. ročníku)
•
Trať byla super. Celkem se mi to líbilo. (žák 7. ročníku)
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Hasiči z Dětmarovic
od září disponují
přístrojem AED

AED (automatizovaných externí defibrilátor). Tento přístroj je
zkonstruován tak, aby jej
bylo možné použít co
nejjednodušeji i laickým
zachráncem. AED představuje bezpečný a efektivní způsob léčby náhlé
zástavy oběhu. Jeho využití umožňuje aplikaci
defibrilačního výboje
ještě před příjezdem
zdravotnické záchranné
služby. AED tak rozšiřuje
možnosti JSDH v
poskytování předlékařské pomoci postiženým osobám, a to například u mimořádných
událostí, či na kulturních
a sportovních akcích,
které JSDH pořádá, nebo
se jich účastní v rámci své
asistence na území
Dětmarovic.
Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelstvu
obce za schválení nákupu
užitečného zařízení, které
může v budoucnu
zachránit život.
Velitel jednotky
Rusek Lukáš
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Měření čistoty ovzduší na Základní škole Dětmarovice pokračuje
V rámci projektu podporovaného Visegradským fondem „Zhluboka se nadechni“ jsme na Základní škole začali měřit
PM 10 (je prachová částice o velikosti 10 µm) a PM 2.5 (je prachová částice o velikosti 2.5 µm) v loňském školním roce ve
spolupráci se Základní školou v Hažlachu. Měříme přístrojem, který navrhli a spolu s žáky sestavili DR.INZ. MIROSLAW
ZIMNOCH, DR. INZ. JAKUB BARTYZEL - AKADEMIA GORNICZO HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA
KRAKOW. Tato data jsou neverifikovaná stejně jako zveřejňovaná data českým hydrometeorologickým ústavem.
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.htmlo

Datum, čas, teplota, vlhkost, PM10, PM2,5

V tomto školním roce pokračujeme v měření. Výsledky pak zpracujeme do přehledných grafů a zveřejníme.
Dále budeme jednou týdně zveřejňovat denní foto výsledků měření na stránkách obce a stránkách školy. Měříme
na základní škole a na místě nad hospodou Na Statku.
Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.).
Ten stanovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení takto:
Pro PM10 je stanoven denní imisní limit (24hodinový) na 50 μg/m3, který může být překročen nanejvýš 35krát
v roce.
Pro PM2,5 je stanoven imisní limit na 25 μg/m3.
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Překvapivý nález

Děkujeme všem voličům,
kteří nás podpořili
v komunálních volbách.

Jsou věci, kterým nerozumím a nikdy je nepochopím…
O tom, že existovala kronika místní knihovny, vědělo několik
(možná dost) lidí, ale kronika nikde nebyla k nalezení. Velice
intenzivně jsem po ní pátrala začátkem nového tisíciletí, kdy jsme
připravovali knihu o obci. Nikdo ze zainteresovaných však nic o ní
nevěděl…
A jednoho dne mi nedávno zazvonila na zvonek jedna osoba s tím,
že něco našla a že je jí líto tu věc vyhodit a já asi budu vědět, co s
tím. A najednou jsem měla před sebou tu téměř třicet let hledanou
kroniku knihovny.
Kronika byla sice založena v roce 1963, ale jsou v ní zaznamenány
údaje od založení této obecní instituce v roce 1921. Poslední zápis
končí rokem 1989.
Dotyčná osoba, která mě navštívila, si kdysi všimla v kontejneru v
centru obce nějaké zajímavé knihy, tak pro ni sáhla. Je dobře, že to
udělala a je třeba jí za to poděkovat. A ta osoba, která ji vyhodila,
by se měla nad svým jednáním zamyslet!
Měli bychom mít trochu úctu a respekt k minulosti a historických
věcí si více vážit. Vždyť vypovídají o životě našich předků, a
kdybychom všechno vyhazovali, tak by ani nemohly vznikat akce,
jako byla posledně uspořádaná oslava 100 let vzniku samostatné
republiky.
A jen tak pro zajímavost: již jednou v minulosti se stalo něco
podobného. Z jedné velké výstavy byla odcizena kronika
divadelního souboru a ta se našla po dvaceti letech. Ale tehdy
pachatel měl trochu více rozumu a nevyhodil ji, ale vrátil
inkognito – zanechal v kukáni pro úpravu hlasovacích lístků u
voleb.
D. Šnapková, kronikářka obce

Vážíme si Vaší podpory a důvěry.
MO ČSSD Dětmarovice
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VÍTÁNÍ
NOVÝCH
OBČÁNKŮ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Září 2018
81 let
Květuše Kyšová
Marie Topiařová
85 let
Jarmila Kolková
86 let
Jaroslav Katolický
87 let
Bedřich Hanusek
89 let
Jaromír Kolek
Říjen 2018
80 let
Marie Dittrichová
82 let
Vlasta Lincerová
Vladislav Wróbel

Zlatou svatbu oslavili
Oldřich a Anna Burovi
Bedřich a Marie Malcharovi
Jiří a Jiřina Fojtíkovi
Miroslav a Libuše Malcharovi

84 let
Karel Grabiec
85 let
Věra Lapišová
Ludmila Poláčková
86 let
Ladislav Kyša
Růžena Lincerová
87 let
Miroslav Janíček
89 let
Božena Madecká
Liduše Svrčinová
92 let
Magdaléna Škodáková
94 let
Hedvika Hánlová

Na společnou cestu životem vykročili
15.9.2018
Lukáš Svěrák – Petřvald
Radka Švábiková – Petřvald
15.9.2018
Patrik Čižnár – Ostrava
Petra Jensenová – Karviná
29.9.2018
Doc. PhDr. Ferdinad Mazal, CSc. – Dětmarovice
Mgr. Šárka Koláčková – Dětmarovice

8. září jsme přivítali nové občánky
Teodora Wodeckého, Petra Kovalovského, Kristýnu
Sečkařovou, Vojtěcha Salavu, Kristýnu Grobelnou, Julii
Matysovou, Vítězslava Holečka

Vzpomínáme na zemřelé
Zdeňku Karasovou, Zdeňku Lalikovou, Jana Marcalíka,
Vlastu Smítalovou

17. října se v Dělnickém domě uskutečnilo tradiční setkání
sedmdesátiletých a starších jubilantů.
Neperiodický zpravodaj Obce Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Bc. Michael Branny,
Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy
se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí
odpovídat mínění redakce. Uzávěrka příštího čísla 27.11. 2018.
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