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Vážení spoluobčané,

opět nadešel čas předvá-
noční a pak vánoční. I letos 
můžeme očekávat slav-
nostní a pokojnou atmo-

sféru Vánoc ve všech 
souvislostech našeho života 
v obci. Vánoce jsou výz-
namným obdobím v celé 
Evropě, i u nás doma. A 
jsem přesvědčen o tom, že 
krása těchto svátků přetrvá 

Blíží se čas vánoční
v Evropě další věky, což 
souvisí mj. s tradicemi 
života v našich zemích „od 
nepaměti“. 

Nicméně, je dobré si 
určité existující ohrožení 
našich časů uvědomit. 
Souvisí s mnoha faktory 
fungování vyvíjejícího se 
světa i bez možnosti výraz-
nějšího ovlivnění. Mezi tyto 
faktory patří například 
očekávaná, respektive již 
probíhající změna klimatu, 
trvající válečné stavy v 
různých částech světa, 
masová emigrace lidí se 
zcela jinou kulturou a 
smýšlením, ale i stupňující 
se „hon za blahobytem“, 
například i v zemích, kde 
ještě nedávno nebyla auta, 
ani televizní signál. A mezi 

rizikové faktory patří bohu-
žel i určitý druh jakési divné 
apatie lidí v těch nejvy-
spělejších končinách, i v 
Evropě. Každý z nás se jistě i 
nad těmito projevy sou-
časného světa v čase 
vánočním zamyslí, i zvážní, 
neboť má určitě na paměti 
především šťastný život a co 
nejlepší budoucnost našich 
dětí a vnuků, i celé naší 
společnosti. 

Zamyšlení, i tohoto 

druhu, asi patří k rozjímání 
v klidu Vánoc a k jejich 
atmosféře. Je škoda, že se 
například s dětmi v rodi-
nách i o těchto věcech více 
nemluví a nedává se sou-
časný vývoj světa do 
souvislosti s naší historií, o 
níž toho naše děti mnoho 
nevědí a bohužel je ani příliš 
nezajímá.

Štědrovečerní stůl jeden-
krát za rok je pro setkání 

(pokračování na str. 2)
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úplné rodiny málo a navíc, přiznejme si, atmosféra Štědrého 
dne a Vánoc je dnešní dobou často orientovaná zejména na 
dárky, nejlépe digitální, umocňující dále nežádoucí indi-
vidualismus chování osob. To chování lidí v obecném pojetí 
je dnes jiné než jsme viděli „zamlada“, to je fakt.

Touto úvahou však nechci do čtenáře „nalít“ 
pesimismus, navíc v době, která patří k těm radostným a 
slavnostním. Naopak, přeji všem našim občanům pohodu, 
maximum vstřícného jednání nejen na Vánoce, ale trvale, a 
též radost z dětí a vnoučat i optimismus do dalšího života. 
Nově zvolené vedení naší obce udělá vše pro to, abychom 
dále vytvářeli a vylepšovali podmínky ke slušnému životu v 
naší obci pro občany všech věkových kategorií. Máme to 
zakotveno v programu, který určitě dále nebude jen 
„papírem v šuplíku“.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za sebe, za 
vedení obce a obecní úřad popřál klidné prožití krásných 
svátků vánočních a do roku 2019 hodně zdraví a jen všechno 
dobré.

                                                       Ing. Ladislav Rosman 

Blíží se čas vánoční
(dokončení ze str. 1)

Máme za sebou 15. 
ročník celoobecní výstavy 
Medové dny. Hranice 2000 
návštěvníků byla opět 
dosažena a ohlasy jsou 
veskrze příznivé. V letoš-
ním roce se k zahrádkářům 
a včelařům, kteří  j iž 
tradičně zajišťují základ 

akce, připojili i místní 
myslivci. Ti v letošním roce 
oslavili 70. výročí svého 
založení. Prezentace jejich 
spolku byla opravdu velmi 

krásná a zajímavá. Návš-
těvníci se mohli seznámit s 
historickými dokumenty, 
trofejemi z místních lesů či 
fotografiemi z mysli-
veckých akcí. Nejvíce ale 
určitě upoutala pozornost 
„lesní“ expozice na jevišti s 
posedem, zásypem a krmel-

cem, doplněná ptáky a 
lesními zvířaty,  která 
plynule pokračovala pod 
jeviště, kde jsme se přenesli 
k jezírkům a ukázkám 

vodního ptactva a dalších 
zvířat. Krásným prvkem 
byla i figura štramáckého 
myslivce s pejskem a fešné 
sokolnice.

Přírodní dojem celé ex-
pozice dotvářela skupina 
půvabných lesních víl - Jara, 
Léta, Podzimu a Zimy i s 
matkou Přírodou, kterou 
opět vytvořila paní Eva 
Szyroká, a také soutěž na 
téma „Nejkrásnější lesní 
víly či strašidla“. Exponátů 
se letos sešlo celkem 12, 
byly keramické, z přírodnin, 
papíru nebo textilu a vše-
chny byly opravdu velmi 
nápadité a originální. 

Návštěvníci rozhodli o 
tomto pořadí:

1. místo - č. 6     
p. Darina Nogová

2. místo - č. 11 
Školní družina
3. místo - č. 9 
Keramický kroužek    
p. Kryskové
4. místo - č. 3    
p. Kristýna Adamčíková
5. místo - č. 5
p. Nikol Wankeová
6. místo - č. 7
Keramický kroužek 
p. Evy Szyroké
7. místo - č. 1
Mateřská škola 
Koukolná
8. místo - č. 2
Mateřská škola střed
9. místo - č. 12
p. Vráťa Černý
10. místo - č. 8  
p. Febrová
11. místo - č. 4
p. Kateřina Kotasová

Ohlédnutí za Medovými dny 2018
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Ohlédnutí za Medovými dny 2018

12. místo - č. 10 
ZŠ Dětmarovice 
- 2. stupeň
Děkujeme všem, kteří se 

do soutěže svými exponáty 
zapojili, a jsme rádi, že je 
téma zaujalo. 

Dále ovšem musíme po-
děkovat těm, kteří přinesli 
do další části expozice své 

výpěstky. Díky nim byla 
letos opravdu velmi pestrá. 
Je radost, když vidíte, co se 
na našich zahradách urodilo 
a jaké zajímavé odrůdy 
ovoce a zeleniny se vůbec u 
nás pěstují. Mohli jsme 
zhlédnout různé odrůdy 
jablek, brambor, dýní, 
tykví, ořechů (dokonce i 

červených), česneku, ci-
bule, pálivých paprik, 
exotické plody kumoldu, 
liči rajčat, ačokči, mochyně 
nebo lilku.

Ale nesmíme zapo-
menout zmínit prodejce, 
kteří tvoří neméně důležitou 
část Medových dnů. Svými 
originálními a většinou 
rukodě lnými  výrobky  

nabízí možnost pořízení 
krásných a vkusných dárků, 
ale jsou také velikou 
inspirací pro vlastní tvorbu. 

Závěrem – veliké díky 
Vám všem, milí myslivci, 
zahrádkáři, včelaři, pro-
dejci, příznivci a nezištní 
pomocníci. Znovu jste 
všichni pomohli vytvořit at-

mosféru radosti, setkávání a 
vzájemnosti, kterými jsou 
Medové dny vyhlášené. 

Věřte, že největší od-
měnou za naše znavená těla 
je pochvala návštěvníků při 
odchodu a věta: „Líbilo se 
nám to, moc rádi se k Vám 
vracíme a těšíme se zase 
příští rok.“ 

My se těšíme neméně, 
tak za rok opět na viděnou.

Jménem celého pří-
pravného týmu Medových 
dnů 

            Táňa Čempelová
            OÚ Dětmarovice 

(dokončení ze str. 2)
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Obec Dětmarovice ve 
spolupráci se školní dru-
žinou, mateřskou školou 
Koukolná a ZUŠ Rychvald 
opět zorganizovala slav-
nostní Rozsvěcování vá-
nočního stromu.  V pátek 
7. prosince 2018 v 16.00 
hodin u Obecního úřadu v 
Dětmarovicích vystoupily 
s pásmem koled děti z 
Mateřské školy střed a 
Cimbálová muzika ZUŠ 
Rychvald. Pro návštěvníky 
bylo připraveno občerst-
vení, poštovní schránka 
pro dopisy Ježíškovi a na 
závěr sladké překvapení 
pro všechny děti, které 
rozdávala svatá Barborka. 

Děkujeme generálnímu 
partnerovi akce Skupině 
ČEZ za finanční příspěvek 
20.000,- Kč  na  zajištění  
tohoto krásného advent-
ního setkání, které se stává 
v naší obci již tradicí. 
Děkujeme také za dlouho-
letou spolupráci a part-
nerství a  přejeme  v nad-
cházejícím roce  hodně 
úspěchů.

Žádosti o finanční dar na ozdravný pobyt se budou přijímat až po schválení rozpočtu obce na 
rok 2019. Potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách www.detmarovice.cz, 
a to nejpozději do konce ledna 2019.                                                                  OÚ Dětmarovice

(Všechny termíny jsou uvedeny v obecním 
kalendáři)

Svoz popelnic - každý sudý týden, úterý až 
pátek (1. svoz dne 8.1.)

Svoz BIO odpadu (březen - listopad) - 
každé sudé pondělí 

Tříděný odpad (sklo, textil, papír) - 
pytlový svoz - pouze od domů vždy v 
pondělí – 4.3., 10.6., 2.9., 25.11.2019

Prodej známek na popelnice, kontejnery 
a úhrada poplatku za psy - pondělí 7.1., 
úterý 8.1., středa 9.1.2019 v přízemí  
obecního úřadu v době od 8.00 do 16.00 

ODPADY V ROCE 2019

hod., známku lze zakoupit již od 2.1.vždy v 
úřední dny do konce ledna.

HNĚDÉ  BIOPOPELNICE - od 1.3 do 
30.11.2019 opět nabízíme občanům službu  
likvidace bioodpadu přistavením 240 l 
plastové speciální popelnice na bioodpad, 
přímo k rodinnému domu s odvozem 1x 14 
dnů. Tato služba stojí 500,- Kč a popelnici si 
opět bude možno objednat a zaplatit v rámci 
prodeje známek na popelnice v lednu 2019, 
nejpozději do konce února 2019. 

Provozní doba sběrného dvora odpadu - 
zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.) 
Středa  od 8.00  do 16.00 hodin     
Sobota od 8.00  do 16.00 hodin     

Ceny za odvoz odpadu pro rok 2019

Cena je opět stejná jako v letošním roce a zahrnuje pronájem nádoby, sběr, odvoz, 
zneškodnění komunálního odpadu,  4x ročně svoz pytlového tříděného odpadu od domu, 
možnost používání všech separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír, bio), možnost 
přistavení kontejneru (přistavení a zapůjčení zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a 
uložení odpadu), využívání sběrného dvora.

Opět se rozzářil 
obecní strom

Ozdravné pobyty
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Dosavadní stav přípravy

05/2009 technická studie:
Návrh technického řešení výhledové přeložky sil. I/67 byl 
řešen ve studii „Silnice I/67 Bohumín – Karviná“, kterou pro 
ŘSD ČR zpracovala společnost Dopravoprojekt Ostrava. 
Ze studie vyplynulo, že případnou realizaci přeložky sil. 
I/67 je možné provést pouze v celém úseku od Bohumína až 
po Karvinou (nelze ji smysluplně etapizovat - rozdělit na 
samostatné obchvaty).

07/2014 záměr projektu:
Podle této studie byl Správou Ostrava v 07/2014 zpracován 
záměr projektu „I/67 Bohumín – Karviná“ včetně výpočtu 
HDM-4 (předpokládaná délka stavby 14,45 km, cena 3,419 
mild. Kč včetně DPH), který však neprokázal ekonomickou 
efektivitu této stavby (EIRR = 2,93%, BCR = 0,643, NPV = 
- 872,77 mil. Kč).
Zpracovaný ZP byl v 02/2015 projednán v Centrální komisi 
MD, kde byl odmítnut jako ekonomicky neefektivní s tím, 
že ŘSD ČR mělo prověřit možnosti změny návrhových 
parametrů a dalších úsporných opatření.

01/2016 audit záměru projektu
Společnost Valbek s.r.o. zpracovala „Audit záměru projektu 
I/67 Bohumín – Karviná“ s cílem nalezení možných 
projektových úspor. Maximální odhadované úspory byly 
vyčísleny na 950 mil. Kč, z nichž by však bylo reálně 
možných jen cca 780 mil. Kč (což pravděpodobně nebudou 
dostatečné úspory - viz. výsledek předcházející HDM-4), 

ale za cenu podstatného zkrácení stavby před Karvinou, 
včetně možných negativních zpětných dopadů do 
ekonomiky stavby, přičemž nejdražší a nejsložitější část této 
stavby (průchod kolem Dětmarovické elektrárny) by zůstala 
de-facto beze změny.

Další možný postup

V současné době jsou splněny podmínky pro možnost 
zadání aktualizace HDM-4, které byly Centrální komisí 
definovány:
1) dokončení nového sčítání dopravy z roku 2016  
2) schválena konečná (meziresortní) metodika HDM-4  
3) oficiálně schválena konečná podoba nových růstových 
koeficientů dopravy 

V případě zadání aktualizace záměru projektu by se další 
projektová příprava odvíjela od tohoto výsledku. V 
současné době však Ministerstvo dopravy tento záměr 
nepovažuje za prioritní, neboť v současné době není 
uspokojivě vyřešena celková dopravní koncepce v 
Moravskoslezském kraji, kdy v ZÚR jsou definovány 
jednotlivé koridory pro silniční stavby, které si vzájemně 
konkurují. V tomto případě se jedná o definovaný koridor 
pro „R67“ mezi D1 MÚK Vrbice a Karvinou s propojkou k 
Havířovu (Dolní Suchá) vs. koridor DZ5 pro přeložku I/67 
Bohumín – Karviná.

D15 - D47 (MUK Vrbice) – MUK s II/470; D16 - II/470 
(Orlovská) - I/59; D199 - I/59 úsek Petřvald (R67) – Karviná 
(I/67) jako čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třidy

Závěrem lze konstatovat, že 
současná I/67 Bohumín – 
Karviná je vystavěna v 
kategorii S11, 5/80 a stávající 
dopravní intenzity provozu na 
sil. I/67 jsou poměrně nízké (v 
roce 2010 projíždělo přes 
Dětmarovice 7030 voz./24 
hod., v roce 2016 to bylo 7484 
voz./24 hod.). Značnou část 
těchto dopravních zátěží 
přitom představuje zdrojová a 
cílová doprava do obcí. 
Pokles intenzit lze před-
pokládat i v případě uvažo-
vaného odstavení Dětma-
rovické uhelné elektrárny, 
které dle dostupných infor-
mací plánuje ČEZ.
Přeneseno z podkladů
Ministerstva dopravy
             Ing. Ladislav Rosman

Informace Ministerstva dopravy k nové silniční spojce Bohumín-Karviná
(Navazuje na schůzku k obchvatu s ministrem Ťokem v Bohumíně)

Zobrazení konkurenčních 
dopravních koridorů v ZÚR



Nebude trvat dlouho a opět se ohlásí zima. Advent s 
překrásnými trhy, první sníh a oslavy Vánoc. Téměř 2 
miliardy lidí ve 300 jazycích a dialektech na celém světě si v 
tomto období zazpívá píseň, která vznikla v Salcbursku. 
„Tichá noc, svatá noc“ je známá a oblíbená i v České 
republice. Tvůrci vánoční koledy, Joseph Mohr a Franz 
Xaver Gruber své společné dílo představili přesně před 200 

lety v kostele sv. Mikuláše, 24. prosince 1818 v Oberndorfu 
u Salcburku. Odsud se pak skladba rozšířila do všech 
kontinentů. Je sice jednoduchá, přesto však s uklidňujícími 
slovy tvoří naprosto geniální hudební počin. 

Mladý učitel Franz Xaver Gruber zhudebnil text Josepha 
Mohra během pouhého jednoho odpoledne. A přeci byla 
píseň již v roce 1831 zpívána v Lipsku a v roce 1839 v New 
Yorku v podání takzvaných Tyrolských národních pěvců. 
Překonávala po staletí hranice a dávala lidem víru v lepší 
časy v dobách krize. Spojovala lidi bez ohledu na původ, 
věk nebo náboženské vyznání. 

Vánoce jsou za dveřmi a tato koleda je krásný dar, který 
každý rok dostáváme stále znovu. A nikdy neztratí své 
kouzlo.

          Alžbeta Jendryščíková
                                                                      Knihovnice
Provozní doba knihovny 
během vánočních a novoročních svátků:
Knihovna bude uzavřena od 21.12.2018 do 1.1.2019.
První pracovní den v novém roce 
bude středa 2. ledna 2019.
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Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se osmičlenný tým 
složený výhradně ze žáků deváté třídy vydal do jim 
neznámých končin – na Gymnázium a Obchodní akademii 
Orlová. Tam se konala již tradiční soutěž s názvem „Co 
vím a co dovedu“. Této soutěže se dětmarovické týmy 
účastní každý rok a pokaždé získají skvělé umístění, 
naposledy to bylo 4. místo. 

Letos soutěžilo mezi sebou 9 základních škol z Orlové a 
okolních obcí, kromě nás např. Dolní Lutyně, Petřvald 
nebo Rychvald. Na celkem 9 stanovištích museli žáci plnit 
různé úkoly, nejen vědomostní, ale i dovednostní. V 
učebně přírodních věd tak museli složit ne zrovna 
jednoduchý elektrický obvod nebo pracovat s mikroskopy, 
v tělocvičně ukázali, jak umí skákat přes švihadlo nebo 
chodit na chůdách, poznávali významné památky ČR, 
hudební klasiky a nástroje, skladbu počítače a v neposlední 
řadě skvěle plnili úkoly v dějepise, zeměpise a v cizím 
jazyce. Zde se ukázalo, že náš tým byl skvěle složen, neboť 
se každý se svými znalostmi vždy někde zapojil. Výkony 
všech týmů byly velmi vyrovnané, o čemž také svědčil 
fakt, že rozdíl mezi 1. a 2. místem byl pouze jediný bod. 
Nicméně náš tým s přehledem opanoval většinu soutěžních 
kategorií, a tak jsme si odvezli zlato! 

Chtěla bych tímto moc poděkovat všem zástupcům 
dětmarovického týmu: Vojtovi Fierlovi, Lucii Motykové, 
Viktorii Mžykové, Vendule Ožanové, Adamovi 
Przybylovi, Tereze Štefánkové, Adamovi Wnetrzakovi a 
Danielu Žahourkovi. Chtěli bychom poděkovat nejen 
organizátorům soutěže, ale hlavně pedagogickým 
pracovníkům naší školy, kteří žáky skvěle připravili.

                                                              Markéta Branná

Dětmarovičtí deváťáci hodně vědí a dovedou Tichá noc, svatá noc… jemné tóny 
a uklidňující slova, která berou za srdce



TURPRESS spol. s.r.o., 
Ptáček TRANSPORT s.r.o., 
Monika Mališová, Rych-
vald, Revizní činnost s.r.o., 
Carhartt workwear, dis-
turb.cz, Brabčák, SMO 
Orlová, a.s, Šárka Chro-
báková, cukrářská výroba, 
Dětmarovice.

Dorka 
v Hradci Králové
Jedna z našich nej-

mladších Dorotka Hanus-
ková se poprvé zúčastnila 
Velké ceny města Hradce 
Králové v krasobruslení v 
kategorii nováčci. Dorotka 
se hodně snažila, a i když jí 
tréma trochu svázala nohy, 
umístila se na 11. místě. Pro 
první start v Českém poháru 
je to krásné a držíme Dorce 

prsty na další start tentokrát 
v Pardubicích.

                     Z materiálů 
      Ing. Moniky Kramné
                          upravila 
                   D. Šnapková
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Krasobruslaři splnili 
Testy výkonnosti

Na začátku sezóny pro-
běhly výkonnosti testy v 
Kopřivnici  a orlovští  
krasobruslaři splnili vše, co 
chtěli. 

Test č. 3 splnila Dorota 
Hanusková na zelenou. 

Test č. 6 splnila na žlutou 
Lucie Motyková.

První závod sezóny a 
hned tři medaile

Prvním závodem byl 
Nový Jičín, kde se jel 
pohárový závod. Orlovští 
krasobruslaři v kategorii 
juniorky získali hned dvě 
medaile. Petra Kúdelová 2. 
místo a Markéta Sobotíková 
3. místo.

V žačkách poprvé v 
poháru závodila Lucie 
Motyková, která se celkově 
po volné jízdě umístila na 
29. místě.

Karvinský kahanec
Soutěž Poháru ČKS v 

Karviné na 50. ročníku 
Karvinského kahance se 
zúčastnily mladší děti. 

Mezi nováčky v katego-
rii starší dívky Dorotce 
Hanuskové jen o kousíček 
unikla medaile, umístila se 
na 4. místě.

V kategorii žaček A 
obsadila Lucie Motyková 6. 
místo.

Petra Kúdelová
bramborová
Dalším závodem České-

ho poháru byla Velká cena 
Brna. Pro Orlovské kraso-
bruslaře to byl úspěšný 
závod.  Lukáš  Vágner  
předvedl oba programy 

velmi dobře a skoro bez-
chybnou volnou jízdou si 
ujistil druhé místo.

V kategorii juniorek se 
nominovaly hned tři závod-
nice a také velice dobře. 
Petře Kúdelové jen o vlásek 
unikla medaile. Předvedla 
velice dobře obě jízdy a 
umístila se na krásném 4. 
místě.

Dorotka přivezla
medaili z Pardubic
Dorotka Hanusková se v 

Pardubicích předvedla 
velice dobře. V kategorii 
nováčci dívky se umístila na 
výborném 3. místě. Volnou 
jízdu si užila a bezchybně 
předvedení jí byla pak 
odměna medaile a krásný 
pohár. 

VII. ročník Orlovské 
piruetky a XXII. ročník 
Orlovské piruety

Orlovská piruetka a pi-
rueta se konala na Zimním 
stadionu v Orlové od pátku 
do neděle. Zúčastnilo se 
celkem 180 dětí z celé ČR v 
15 kategoriích. Orlovským 
závodníkům se dařilo, o tom 
svědčí 6 medailí v pěti 
různých kategoriích.

Výsledky některých 
kategorií soutěže: 

Nováčci dívky: 
Hanusková Dorota 
– 7. místo
Žačky: 
Motyková Lucie 
– 29. místo
Juniorky: 
Kúdelová Petra 
– 3. místo
Junioři: 
Marmorovič Ondřej 
– 1. místo
Sponzoři akce: 
RIDERA Bohemia a.s., 

Měs to  Or lová ,  DDM 
Orlová, Balmeto CZ, ČEZ, 

 Krasobruslařský klub Orlová informuje
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Už na přelomu roku budou na pultech českých prodejen a 
obchodních řetězců k dostání první okurky z produkce 
Farmy Bezdínek. V březnu 2019 se k nim pak připojí také 
rajčata. Se svou více než 11 hektarovou plochou jde o vůbec 

největší stavbu svého druhu u nás. Za výstavbou skleníků 
stojí zlínská technologická skupina NWT, která je největším 
stavitelem produkčních skleníků v ČR a s jejich výstavbou a 
provozem má několikaleté zkušenosti nejen u nás, ale i na 
Slovensku. 

„Výsadba se podařila bez komplikací, ruku k dílu 
přiložilo na 70 místních lidí a společnými silami jsme tak 
během 2 dnů zasadili přes 77 tisíc rostlinek, prémiových 
odrůd rajčat a okurek,“ uvedl Jan Fučík, vedoucí provozu 
Farmy Bezdínek. Předpokládaný roční objem sklizně je 
3000 tun. Dodávky na trh budou 12 měsíců v roce.

Na celý proces výsadby, zrání a sklizně dohlíží zkušený 
5členný tým agronomů. „Nám všem opravdu záleží na tom, 
aby zelenina z naší farmy byla prvotřídní. Nebudeme 
nabízet nic, co bychom sami nechtěli jíst. Srdce v našem 
logu jen stvrzuje to, že pěstujeme s láskou a poctivě,“ 
dodává s úsměvem Fučík.

Dlouhodobě největší problém českého zelinářství 
spočívá v tom, že v našich klimatických podmínkách 
můžeme pod širým nebem vyprodukovat každoročně jen 
jednu sklizeň (v některých ojedinělých případech dvě). To 
samozřejmě nestačí k celoročnímu zásobování spotřebitelů 
čerstvou zeleninou. Jenže právě to spotřebitelé požadují, a 
proto se naprostá většina zeleniny dováží ze zahraničí.

V NWT se rozhodli tento stav změnit. „Naším posláním 
je přispívat k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců v roce 
více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. 
Nejsme jen dodavateli staveb, sami také rajčata a okurky na 
našich dvou farmách pěstujeme,“ říká Jiří Stodůlka, 
duchovní otec projektů a vedoucí divize NWT agro v jedné 
osobě.

Při výstavbě skleníků i provozu se dbá především na 
trvalou udržitelnost. Pro pěstování se využívá energie z 

obnovitelných zdrojů a odpadního tepla. K závlaze slouží 
dešťová voda a přebytečná zálivka se recykluje. Pěstuje se v 
organickém substrátu, který se po skončení pěstební sezóny 
kompostuje. Proti škůdcům se používá biologická ochrana a 
květy ve sklenících přirozeně opylují čmeláci. „Součástí 
naší farmy bude i ukázkový skleník, kde rádi všem 
návštěvníkům ukážeme a podrobně vysvětlíme jak 
pěstování rajčat a okurek na naší farmě funguje,“ doplňuje 
Fučík. 

Pěstování na Farmě Bezdínek bude šetrné i k životnímu 
prostředí. Skleníky jsou od počátku zastíněné proti 
světelnému znečištění. Každodenní život lidí v okolí tak 
nebude nijak narušen. Teplo pro vytápění dodá společnost 
ČEZ Teplárenská novým horkovodem z Elektrárny 

Dětmarovice. „Využijeme teplo, které by jinak skončilo v 
chladicích věžích elektrárny. Tedy tu energii, kterou dneska 
elektrárna vyrábí. Nestavíme žádný nový zdroj,“ doplňuje 
Stodůlka.

NWT stojí za vznikem odbytových družstev OVOZELA 
na Slovensku a Čerstvě utrženo v Česku, která sdružují 
pěstitele lokální zeleniny a ovoce. „Vystupovat na trhu pod 
společnou značkou s sebou přináší mnoho výhod. Společně 
můžeme na základě zájmu zákazníků plánovat, co budeme 
pěstovat, budeme silnější při vyjednávání o podmínkách s 
obchodními řetězci, budeme lépe nakupovat, dělat 
efektivnější marketing a společně budeme sdílet zkušenosti 
při pěstování,“ uvádí Stodůlka.

Kontakt pro média
Monika Zábojníková

+420 702 153 552
media@farmabezdinek.cz  

www.farmabezdinek.cz

PĚSTOVÁNÍ RAJČAT A OKUREK NA FARMĚ BEZDÍNEK ZAHÁJENO

V DOLNÍ LUTYNI  VYSADILI NA 77 TISÍC ROSTLIN
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velice si vážíme Vaší 
podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste při minulé 
sbírce (2018) vřele přijali 
koledníky a štědře je obda-
rovali. V našem regionu se 
vybralo 433.220 tisíc korun, 
díky kterým můžeme lépe 
pomoci lidem v nouzi.

Z vykoledovaných prost-
ředků z 65-ti procent fi-
nancujeme potřebné věci v 
Charitě Bohumín a  zbý-
vajících 35 procent sbírky 
jde, jako každý rok, na 

podporu celorepublikových 
projektů Charity České 
republiky a na mezinárodní 
humanitární pomoc. V rámci 
humanitární činnosti Die-
cézní charity Ostravsko – 
opavské podporujeme so-
ciálně-společenský rozvoj na 
Ukrajině a v Moldávii.

Díky výtěžku minulé 
sbírky (2018) jsme:

uobnovili v půdních 
prostorách Charitního domu 
pokojného stáří sv. Františka 

termoizolaci, čímž jsme zvý-
šili tepelný komfort půdních 
pokojíků

uzakoupili dvě elekt-
rické polohovací postele s 
příslušenství do domova pro 
seniory

uzačali tvořit rezervu 
pro zakoupení části vnitřního 
vybavení pro nově rozší-
řenou sociální službu Odleh-

čovací služby (nábytek pro 
klienty, kancelářský nábytek 
pro personál)

upodpořili provoz 
Nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 

Vaše důvěra je pro nás 
závazkem a současně povz-
buzením pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové 
sbírky proběhne od 1. do 14. 
ledna 2019. 

Z nové sbírky (2019) 
bychom rádi:

uz části výtěžku, spo-
lečně s vytvořenou finanční 
rezervou z roku 2018, za-
koupili část vnitřního vy-
bavení pro nově rozšířenou 
sociální službu Odlehčovací 
služby část vnitřního vy-
bavení (nábytek pro klienty, 
kancelářský nábytek pro 
personál)

uopět podpořili pro-
voz Nízkoprahového den-
ního centra pro osoby bez 
přístřeší

Prosíme o Vaši přízeň a 
štědrost.

Za pracovníky i klienty 
Charity Bohumín:

Z d e ň k a  K n i e z k o v á  
Brňáková, ředitelka

C h a r i t a  B o h u m í n ,  
Štefánikova 957, 735 81 
Bohumín

t e l . :  73 6  7 66  0 2 1 ,  
info@bohumin.charita.cz, 
www.bohumin.charita.cz

Budete-l i  nám chtí t  
pomoci i jako koledníčci, 
budeme moc rádi. Přihlásit se 
můžete:

t e l . :  73 6  7 66  0 2 1 ,  
info@bohumin.charita.cz

Milí přátelé charitního díla,
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Na společnou cestu životem vykročili

Zlatou svatbu v prosinci oslavíŽivotní jubileum oslavili

Vzpomínáme na zemřelé

17. 11. 2018 jsme přivítali nové občánky

Listopad 2018

80 let
Oldřich Kozel

81 let
Alžběta Fierlová
Zdeněk Čempel
Ladislav Pleva

82 let
Leonka Cimalová

Jiří Dulava
87 let

Irena Galmusová
88 let

Věra Sikorová
Marta Chlebková

93 let
Rudolf Halama

Prosinec 2018

80 let
Helena Dostálová

82 let
Miroslav Šeliga

83 let
František Bonček

86 let
Bedřich Ligocký

87 let
Libuše Kýjonková 

Jan Kalivoda 
89 let

Vanda Michalská
91 let

Emilie Popková
94 let

Miloslav Olšovský

1.12.2018
Tomáš Badura – Karviná

Barbora Fröhlichová – Karviná

Alena a Otakar Krůlovi

Diamantovou svatbu v listopadu oslavili

Marta a Ruben Chlebkovi

Davida Mazurka, Annu Chaloupkovou, Eduarda Křistka, 
Matyáše Čaňka

Elišku Oršulíkovou, Annu Juhászovou     Všichni občané naší obce, kteří letos dovršili šedesáté 
narozeniny byli v pátek 9. listopadu t.r. pozváni komisí 
pro občanské záležitosti do Dělnického domu na tradiční 
přátelské posezení s hudbou a občerstvením.  

Protože účast byla letos opravdu velmi nízká, pozvání 
přijalo pouze 11 oslavenců s doprovodem, byl sálek 
upraven do komorního prostředí. Jako malý dárek k 
narozeninám dostali jubilanti od obce dárkový poukaz. 
Všichni zúčastnění se při dobrém vínu a příjemné hudbě 

ve víru tance dobře bavili 
téměř až do půlnoci.

Děkujeme jim za jejich 
účast a je nám líto, že 
pozvání nepřijalo více 
šedesátníků. Věřme, že 
další ročníky budou opět 
společenštější a dorazí ve 
větším počtu. 

Setkání šedesátníků 

Dětmarovické okénko - nové kontakty

Upozorňujeme občany, aby další příspěvky
do našeho zpravodaje zasílali
na novou emailovou adresu

det.okenko@seznam.cz

Nové telefonické kontakty jsou:

596540143 a 596540146
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Ohlédnutí za Medovými dny

Vítání nových občánků
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