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Jak se v obci pokračuje s plánovanými investicemi
a) Na 1. a 2. etapě „Odkanalizování lokality Šlog
a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň
jsou oba systémy ve zkušebním provozu. Kolaudaci předpokládáme ve druhé
polovině roku 2019, problém je s řízením dokumentace připojování na magistrátě města Karviné, hlavně
u 2. etapy, evidujeme zpoždění.
b) U kanalizačního systému Koukolná bylo položeno a předáno páteřní potrubí, byla předána funkční
ČOV a opraveny komunikace v Koukolné mimo
úsek směrem ke splavu, kte-

rý bude opraven na podzim
2019 firmou, která provádí
rekonstrukce na železničním mostu a na železniční
trati. Připojování občanů
na tuto část kanalizace bude
probíhat v roce 2020.
c) U stavby kanalizace
na Olmovci bylo v srpnu
předáno staveniště a vlastní
stavba byla zahájena od 2.
9. 2019 s tím, že se termín
položení potrubí včetně
asfaltování na komunikaci
předpokládá do 31. 5. 2020.
Pak se budou i zde rodinné
domy na páteřní potrubí
připojovat.
d) Projekt kanalizace 3.
etapy střed pro územní říze-

ní je v závěru a dokumentace bude podána pro územní
souhlas v podzimních měsících r. 2019. Další dopracování dokumentace pro sta-

slovo starosty

Opravdu nejsou lidi!
Určitě prožíváme zajímavé období, a to nejen
v ČR. Myslím tím tentokrát
pohled ekonoma a hodnocení
nezaměstnanosti
s některými souvislostmi.
V mládí jsme se učili docela podrobně, že efektem
kapitalistického
zřízení
jsou i nezbytné zástupy
nezaměstnaných za branou fabrik a institucí. A to
i v období konjunktury…
Dnes vidíme, jsa již
ve třech desítkách let v kapitalistickém zřízení, že to
tak vůbec nemusí být. Překotný rozmach ekonomik
i v celosvětovém měřítku

zcela vysál pracovní síly,
které dnes při vědomí své
důležitosti na trhu práce
jsou dokonce schopny si
diktovat podmínky svého
pracovního zařazení. Je to
v ČR mj. konečně i motorem pro oprávněné zvyšování mezd. Ale nejen
mezd…
Projekční firmy a realizační firmy, se kterými obec
potenciálně spolupracuje,
zvláště ty dobré, nejsou postupně stále více dostupné.
Jednak z pohledu kapacitního, ale též z pohledu finančních požadavků za své odborné činnosti. Z příkladů

vební povolení a prováděcí
dokumentace stavby si vyžadují ještě činnosti v roce
2020 a zčásti 2021.
 (Pokračování na str. 2)

poslední praxe mohu jmenovat například dvoukolovou poptávku na projekční firmu pro rekonstrukci
elektro-výbavy v budovách
mateřských škol. Nepřihlásil se nikdo… Na poptávku
projekční firmy pro stavbu
rozhledny přišly nabídky
sice dvě, ale obě nepoužitelné, cena projekční práce kolem jednoho milionu
korun na zařízení, které je
dnes prakticky typizované
ve stovkách podobných staveb ve státě… Projektanta
na vodohospodářské dílo
dnes najít, to je mimořádné
štěstí. Je to jako se zbožím,

které je nedostatkové a cena
tedy může být „vyšplhána“
až do nemožnosti. A nemusí jít ani o vysoce sofistikované práce. Najít dobrého
dělníka, pracovníka údržby,
zahradnici, to je dnes rovněž mimořádné štěstí.
Vyšší mzdy lidem samozřejmě přejme, přejme ekonomice, aby dále prosperovala, ale trochu mám husí
kůži z těch naznačených nepříznivých doprovodných
efektů, i například v souvislosti s dalšími postupy
v naplánovaných akcích.

Ladislav Rosman,

starosta obce

Jak se v obci pokračuje s plánovanými investicemi

(Pokračování ze str. 1)
Zároveň bude hledána možnost státní dotace na tuto
velkou stavbu. Po ukončení řízení s dokumentací 3. etapy otevřeme práce na projektu 4. etapy zahrnující oblast
od Dělnického domu až k DPS č. p. 670, kde bude stát
ČOV č. 4. A to jsme již skoro na konci třetí dekády 21.
století…
e) Oblast Glembovce a okolí máme v záměru řešit
spádově do oblasti pozemků 3627)1 a 3627)5, kde by
byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují
přírodním způsobem již dnes… Řešení by mohlo být
levnější a rada obce schválila zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení povedlo, znamenalo by to
velké zrychlení stavby v místech, které byly původně
uvažovány pro následné období, po roce 2028.
f) V obci byla opravena zastupitelstvem schválená síť
komunikací v celkovém nákladu do 8 mil. Kč. Největší podíl nákladů byl do pokládky asfaltu finišerem, ale
uplatnili jsme, dle charakteru komunikací, i technologii
zástřiku a pokládku válcovaného recyklátu. V dalším
období bude šest let trvající mohutné tempo oprav cest
v obci zvolněno a prostředky budou, dle rozhodnutí za-

stupitelstva obce nasměrovány na jiné priority.
g) Projekt chodníku v Koukolné za řekou má konečně
stavební povolení a je ve stadiu přihlašování na dotaci.
Dílo je za 3,5 mil. Kč, a pokud dotaci získáme, chodník v roce 2020 zřejmě zrealizujeme, nebo nejpozději
v roce 2021.
h) Ostatní schválené položky jsou ve stadiu příprav
projektů a studií. Jmenujme projekt rozhledny, odpočinkové plochy v Koukolné, sportovní haly, prostoru
Bendova statku, kořenové čistírny a projekt retence
přebytečné dešťové vody na potoku Krympulec a jeho
přítoků. Projekty jsou připravovány pro budoucí rozvoj
obce.
Realizace projektu domova pro seniory byla dle rozhodnutí zastupitelstva z rozpočtu roku 2019 přesunuta
v čase dále, ale znovu je „na stole“ k rozhodnutí o stavbě s počátkem v roce 2020. Je to jeden z bodů programu
zasedání zastupitelstva 11. září, do uzávěrky Okénka
výsledek hlasování není znám.

Ladislav Rosman, starosta obce

Neobvyklá mapa Dětmarovic
V tomto výtisku Dětmarovického okénka najde čtenář
celkem výjimečnou mapku, kterou jsme se po aktualizaci
rozhodli otisknout, a to nejen pro nové občany, kterých
přibývá s rozrůstající se zástavbou v obci.
Mapa je přehledná a jednoduše se v ní zorientujete. Najdete zde všechny části obce, které mají svá jména, dokonce i malá území a kouty, jejichž názvy možná překvapí i starousedlíky. Naše obec je opravdu členitá, terén je
zvlněný a je zde i několik kopečků s nadmořskou výškou
přes 240 m. O to je obec pěknější… Mapka není jen aktuálním pohledem na stávající území obce, ale ukazuje
i kus historie, hlavně v zeleně označených objektech. Aby
si čtenář dal některé objekty do dalších třeba historických
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

souvislostí, musel by si pročítat staré obecní kroniky. Ale
pro zběžnou orientaci v místě i čase je pro lidi mapka velmi dobrá.
Jedná se o mapu historickou, která má vyznačeny hranice katastru obce ze začátku šedesátých let. Od té doby
došlo k narovnání hranic s katastrem obce Závada a s Polskem v souvislosti se změnou toku řeky Olše. Nová hranice je zakreslena na mapě červenou linií, tok řeky v této
oblasti je ale původní.
Dovolte mi, abych zde poděkoval za aktualizaci mapy
naší paní kronikářce Dagmar Šnapkové, která si dala tu
práci a mapku pro naše obyvatelstvo takto připravila.

Ladislav Rosman, starosta obce
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OBJEKTY

OBJEKTY V OBCI

OBECNÍ ÚŘAD – DŘÍVE POLSKÁ ŠKOLA
POŠTA
DĚLNICKÝ DŮM – DŘÍVE PRVNÍ POTRAVNÍ SPOLEK DĚLNÍKŮ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – DŘÍVE PRODEJNA TEXTILU
HASIČSKÁ ZBROJNICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FARA
SOKOLOVNA
MYSLIVECKÁ HÁJENKA
POHOSTINSTVÍ RUMCAJS
SPORTOVNÍ KLUB
MOTOREST V KOUKOLNÉ (SÁL, HOSPODA, PRODEJNA)
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DĚLNICKÝ DŮM – DŘÍVE PRVNÍ POTRAVNÍ SPOLEK DĚLNÍKŮ
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO – DŘÍVE PRODEJNA TEXTILU
HASIČSKÁ ZBROJNICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
FARA
SOKOLOVNA
MYSLIVECKÁ HÁJENKA
POHOSTINSTVÍ RUMCAJS
SPORTOVNÍ KLUB
MOTOREST V KOUKOLNÉ (SÁL, HOSPODA, PRODEJNA)

ČP.
27
S L O U Ž Í C Í V M I N U L O S T I K JI N É M U Ú Č E L U
ČP.
320
1 ČP. BENDOVA
110USEDLOST – NYNÍ V MAJETKU OBCE
2 ČP. ŠKOLA,900
POZDĚJI META, PAK AROMKA – NYNÍ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
3 ČP. NĚBROJŮV
45HOSTINEC – NYNÍ ELEKTRO VOLÁK
4 ČP. TŘETÍ 1002
PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ DPS
5 ČP. NÁRODNÍ
179ŠKOLA V KOUKOLNÉ – NYNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
6 ČP. DRUHÁ832
PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ RODINNÝ DŮM
7 ČP. ČTVRTÁ214
PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
8 ČP. KULTURNÍ
334DŮM NA OLMOVCI – OBJEKT OPUŠTĚN
9 ČP. SPOŘITELNÍ
1120 A ZÁLOŽENSKÝ SPOLEK – NYNÍ RODINNÝ DŮM
10ČP. 1070
HOSTINEC
- 1072U STOKLASŮ, POZDĚJI TIBA – NYNÍ RODINNÝ DŮM
DŘÍVE VÝZNAMNÉ OBJEKTY

OBJEKTY
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ŠKOLA, POZDĚJI META, PAK AROMKA – NYNÍ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
NĚBROJŮV HOSTINEC – NYNÍ ELEKTRO VOLÁK
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OBECNÍ HOSTINEC POD PILAREM – ZBOURÁN
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Význam záplavové zóny v obci
Od počátku roku 2018
nám v obci poměrně významně omezuje výstavbu tzv. záplavová zóna.
Vzhledem k tomu, že obcí
protéká řeka Olše a je zde
významný potok Mlýnka
i potok Krympulec (Glembovec), měli jsme na katastrálním území obce vždy
oblasti s rizikem stoleté
vody a též vody dvacetileté, která je většinou identická s takzvanou aktivní
záplavovou zónou, kde
byla výstavba zakázána.
Tato část území není zdaleka tak velká jako ta, kde
je hrozba vody stoleté, to
je tam, kde se stavět vždy
mohlo, ale musely se dodržet některé stavebně
projektové
podmínky,
například stavba bez sklepení, se zvýšeným podlažím přízemí apod. Toto
území je v obci převážně
v části Koukolná a táhne se
od území pod Glembovcem

„přes půl obce“ až téměř
k sokolovně. Lidé se v obci
za posledních padesát let
s tím naučili žít a bylo tak
postaveno úspěšně mnoho
desítek rodinných domů,
kde lidé žijí spokojeně bez
akutního nebezpečí devastujících záplav. Takto byl
od března 2015 v platnosti
nový územní plán a též pak
Změna č.1 ÚP, která byla
schválena zastupitelstvem
1. 11. 2017.
Velké překvapení nastalo
po vydání novely stavebního zákona 1. 1. 2018, kdy
jsme se pak v jarních měsících 2018 setkali s prvními
zákazy pro stavební povolení, jak je prezentovali
z Magistrátu města Karviné. Při hledání souvislostí
jsme zjistili, že význam záplavového území je posuzován nyní přísněji a nestačí dříve používané stavební
úpravy například s vyloučením podsklepení domu...

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Zastupitelstvo
proto
otevřelo v září 2018 řízení
za účelem přijetí změny
č.3 územního plánu, která
by vyřešila vzniklý konflikt
zastavitelných ploch s plochou záplavové zóny, a to
v takzvaném zkráceném
řízení, aby se občanům
nebránilo ve výstavbě,
ale též aby i rozvoj velké
části Koukolné neustrnul.
Dnes to totiž vypadá tak, že
bychom nemohli realizovat
dětské hřiště u Motorestu,
zde pak i například to existující pěkné nové parkoviště a nemůžeme zde realizovat plánované víceúčelové
hřiště, podobné, jak je dnes
nově na Olmovci. To nemůžeme připustit!
Vedení obce má z tohoto
nového náhledu na omezení výstavby ve významné
ploše katastru dost starostí. Dosavadní jednání ani
na KÚ Moravskoslezského
kraje zatím nevedou k uvol-
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nění, což zatím například
znamená, že v Koukolné na předmětném území
nelze kromě vodohospodářských staveb a staveb
„do země“ nic stavět.
Ubezpečujeme občany,
že na konfliktní situaci
neustále usilovně pracujeme. Nechceme to tak nechat! Navrhli jsme některá
technická opatření Povodí
Odry, jednali jsme aktuálně
na Stavebním odboru KÚ
Moravskoslezského kraje apod. Odbor územního
plánování KÚ MSK však
v podmínkách novely Stavebního zákona požaduje
technické opatření ke zmírnění významu záplavové
zóny.
Pokud mají občané zájem
o identifikaci hranic záplavové zóny, náš stavební
úřad má k dispozici pro
nahlédnutí aktuální mapy.

Ladislav Rosman,

starosta obce

www.detmarovice.cz

Otázky pro naše dva místostarosty
Marek Svrčina: „Myslím, že se ještě nepodařilo plnohodnotně
využít potenciálu digitalizace samosprávy vůči občanům.“
ING. MAREK SVRČINA
Představujeme pana Ing. Marka Svrčinu, který byl do funkce místostarosty zvolen
zastupiteli v roce 2018 již podruhé.
místostarosta obce (od 2014 – dosud)
předseda místního sdružení TJ Sokol Dětmarovice (od 2011 – dosud)
věk: 41 let (1978, Karviná)
vzdělání: VŠB TÚ Ostrava – Fakulta Elektrotechniky a Informatiky – Katedra měřící
a řídící techniky
stav: otec 1 syna (5 let)
zaměstnání: IT manažer
koníčky: sport, historie faktů
• Co vás vedlo k zapojení se do komunální politiky? Jak dlouho v ní působíte?
Propojení komunální politiky a práce ve spolkové
činnosti bylo přirozené vyústění mých aktivit. Věřím,
že má smysl věnovat svůj
volný čas těmto činnostem
a pracovat na splnění potřeb a požadavků našich
spoluobčanů.
V komunální politice
jsem aktivní od roku 2014,
kdy jsem byl ve volbách
zvolen do zastupitelstva
obce.
• Co obnáší práce a pozice místostarosty obce
(jaké aktivity)?
Práce místostarosty pro
mě obnáší pravidelné činnosti a povinnosti vyplývají z úkolů radního obce,
dále pak účasti na společenských aktivitách a zastupování starosty obce.
V neposlední řadě rovněž
vykonávám činnost oddávajícího.

• Jste neuvolněný místostarosta. Jaké je vaše
zaměstnání a dá se skloubit s touto pozicí v samosprávě?
Jakožto manažer v soukromé společnosti jsem
zvyklý na vysoké pracovní
nasazení, nicméně s tímto
vědomím jsem do komunální politiky vstupoval.
Proto jsem si musel vytvořit takový časový fond,
abych mohl pozici místostarosty vykonávat s patřičným nasazením a schopností odvádět pro obec
kvalitní práci.
• Jaké máte reakce
od rodiny a přátel, že jste
místostarostou? Podporují vás?
Moje rodina plně akceptuje činnosti a časový úvazek, jenž je spojen
s úvazkem místostarosty,
a pomáhá mi v jeho plnění.
• Co se za dobu vašeho
působení povedlo, a naopak co se nepovedlo?

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Za dobu působení v radě
obce se povedlo realizovat
množství investičních akcí
v rámci obce, jež mají pozitivní dopad na fungování
obce.
Myslím, že se ještě nepovedlo plnohodnotně využít
potenciálu v oblasti digitalizace samosprávy vůči
občanům.

jako řízený proces s pozitivními výsledky.
Určitě však nelze uspokojit globální spektrum
zájmů všech občanů obce,
což je však v rámci kompromisních rozhodnutí pochopitelné.

• Máte představu, co
v obci zlepšit? Co je podle vás největší problémem
v obci?

Za 20 let praxe, kdy se
pohybuji v oblasti realizace investičních záměrů
a řízení lidských zdrojů,
jsem denně konfrontován
s odlišnými názory, snažím
se vždy poučit z konstruktivní kritiky a brát si příklad z výsledků úspěšných
lidí, s nimiž jsem měl možnost se v profesním i soukromém životě potkat.

V rámci rozvoje obce je
zde několik klíčových aktivit, jež je potřeba podpořit – např. dokončení zbývajících etap kanalizace,
digitalizace samosprávy,
výstavba domova seniorů,
zvyšování kvality vzdělání
v ZŠ a podpora volnočasových aktivit mládeže a občanů obce.
• Jak hodnotíte dosavadní rozvoj Dětmarovic?
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Rozvoj

obce

vnímám

• Která kritika vás v životě výrazně posunula?

• Když chcete udělat radost, co uděláte?
Vzhledem k časové náročnosti mých aktivit je
hlavní, abych si dokázal
najít čas na své blízké.
 (Pokračování na str. 6)
www.detmarovice.cz

 (Pokračování ze str. 5)
• Jak trávíte nejčastěji
svůj volný čas a při čem
se nejlépe odreagujete,
zbavíte stresu?

Nejvíce se odreaguji
a doplním baterky při sportovních aktivitách a odpočinku v rámci rodiny.

sport?
Golf, lední hokej, lyžování a tenis.
• Co máte raději – zmr-

• Jaký je váš oblíbený

zlinu nebo čokoládu, pivo
nebo víno a kolo nebo auto?
Raději zmrzlinu, většinou pivo a v poslední době
auto.

Leonard Mynář: „Bojujeme za obchvat Dětmarovic,
ale obec bohužel není tím, kdo má hlavní a jediné slovo.“
ING. LEONARD MYNÁŘ
Představujeme pana Ing. Leonarda Mynáře, který byl
na uvolněný post místostarosty po Mgr. Liborovi Stáňovi zvolen zastupiteli v roce 2018.
místostarosta obce (od 2018 – dosud)
věk: 45 let (1974, Bohumín)
vzdělání: OPF Slezská univerzita v Karviné – obor ekonomika podnikání
bydliště: Dětmarovice
stav: ženatý, otec 2 dcer (7 a 13 let)
zaměstnání: ředitel společnosti
koníčky: lyžování, golf, cestování
• Co vás vedlo k zapojení se do komunální politiky? Jak dlouho v ní působíte?

• Jste neuvolněný místostarosta. Jaké je vaše
zaměstnání a dá se skloubit s touto pozicí v samosprávě?

působící po celé České republice i v zahraničí, takže
cestování je na denním pořádku.
Naštěstí centrála společnosti sídlí 15 km od mého
domova. Pokud člověk dopředu svůj čas vhodně plánuje, tak pracovní povinnosti s prací neuvolněného
místostarosty zkombinovat
jdou.
Jako neuvolnění místostarostové působíme dva,
což je také výhodou. Také
podpora ze strany majitelů společnosti, kteří mou
roli v komunální politice
akceptují, není nezanedbatelná.

Největší část svého profesního života mám svázanou s firmou CANIS
SAFETY, a.s., kde jsem
postupem času dosáhl pozice ředitele společnosti.
Jsme obchodní společnost

• Jste ve funkci místostarosty obce od tohoto volebního období, je
něco, co vás překvapilo
a šel byste v dalším volebním období znovu
do toho?

Mám rád naši vesnici
a lidi, kteří v ní žijí. Narodil
jsem se zde a zajímá mne,
co se kolem mne děje. Komunální politika umožňuje
toto dění svým způsobem
ovlivňovat a utvářet. V komunální politice působím
od roku 2006.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

V komunální politice se
pohybuji již nějaký čas,
překvapení jsou na denním
pořádku. Nicméně co mne
nejvíce překvapilo, jsou
občas se vyskytující spory
mezi sousedy a z toho plynoucí naschvály. Naschvály takového charakteru, že
ostatním sousedům komplikují a znepříjemňují doposud normální život.
Je celkem předčasné
mluvit o dalším volebním období, když v nové
komunální funkci nejsem
ještě ani rok. Nicméně to,
co bude v dalším volebním
období, nejspíše ovlivní
moje rodina, práce a samozřejmě občané.
• Jaké máte reakce
od rodiny a přátel, že jste
se stal místostarostou?
Od rodiny i přátel jsou
reakce pozitivní, vyjadřu-
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jí mi podporu. Znají mne
dlouho a vždy s úsměvem
říkají, že si vždy mysleli,
že podobnou funkci jednou
budu zastávat…
• Působíte v komunální politice již řadu let, je
podle vás něco, co se doposud v obci nepodařilo,
a naopak, co se podařilo
a bylo pro obec velikým
přínosem?
Na toto téma by se dalo
diskutovat dlouhé hodiny.
Co člověk, to jiný pohled
a názor na věc.
Za mne – co se povedlo?
Máme sběrný dvůr a postupně se buduje kanalizace.
Co se zatím nepovedlo,
a je to běh na dlouhou trať,
je vybudování obchvatu
obce a s tím související
snížení hustoty dopravy
v obci. Nutno ale podotkwww.detmarovice.cz

nout, že jako obec, respektive její vedení, již několik let a volebních období
za toto bojujeme, ale bohužel nejsme tady tím, kdo
má hlavní a jediné slovo.
• Jak hodnotíte dosavadní rozvoj Dětmarovic?
Určitě pozitivně. Chápu,
že na rozvoj obce má každý občan jiný pohled, ale
dle mého názoru se v obci
minimálně za poslední dekádu mnohé změnilo.
Nebudu nic vyjmenovávat konkrétně. Můj pohled
na věc je takový. Obec hospodaří s nějakým ročním
rozpočtem. Část rozpočtu
spolyká samotný provoz
obce plus opravy a údržba
stávajícího majetku. Nějaká část zbude na to, abychom se zamysleli nad tím,
co potřebného, nového,
účelného v obci postavíme,
jakou službu pro občany
zavedeme nebo také kolik
ušetříme na nějakou budoucí větší akci.
Vždy se snažím uvažovat
tak, abychom uspokojili
co největší část obyvatel
Dětmarovic nebo pomoh-

li takové sociální skupině,
která to aktuálně nejvíce
potřebuje.
• Jaké jsou vaše priority při práci pro obec
do budoucna?
V duchu toho, co jsem
zmínil v předchozí odpovědi, bych rád viděl posun
ve věci, na kterou se připravujeme a o které už v obci,
zastupitelstvu a radě diskutujeme několik let. Tou je
domov pro seniory.
• Která kritika vás v životě výrazně posunula?
V letech 2010–2013
jsem pracoval ve firmě,
kdy můj nadřízený ve Slovinsku byl starší člověk
s mnohaletými zkušenostmi v obchodě, ve vedení
a motivaci lidí. Zhruba
po půl roce jsem měl s ním
pohovor, kde kromě pozitivních věcí zazněla samozřejmě i kritika. Nicméně
formou, která mne nijak
neurážela, ale spíše mne
nutila se zamyslet a změnit svůj přístup.
• Jaký byl váš největší

dětský sen a jak se odráží
v dospělosti?
Můj dětský sen bych rozdělil do dvou částí.
Osobní – chtěl jsem mít
svůj dům a spokojenou
fungující rodinu. Tento sen
se mi snad zatím plní.
V profesní rovině bylo
mým snem mít vlastní prosperující firmu.
V současné době jsem
zaměstnancem ve velké
společnosti, ve které jsem
dosáhl vysokého postavení.
Své práce si velmi vážím
a možná to plně kompenzuje můj sen. Ale kdo ví,
jak říká klasik: „Nikdy neříkej nikdy.“
• Jaké je vaše oblíbené
místo v Dětmarovicích?
Mám rád část Zálesí
a spojku na Glembovec.
Vždy tam najdu nějaké
nové místo, novou cestičku, kde jsem ještě nikdy
nebyl. A to žiju v Dětmarovicích celý život.
• Při čem se nejlépe
odreagujete, zbavíte stresu?

Jízdou na svém skútru
Piaggio Vespa. Také miluji
hory.
• Jaký je váš oblíbený
sport?
Můj nejoblíbenější sport
je alpské lyžování. To se
bohužel v našich podmínkách dá provozovat jen
v zimním období, a to ještě
ne vždy.
Jaro, léto a podzim se aktivně snažím vyplnit cyklistikou a v pár posledních
letech mne celkem zaujal
golf.
• Co máte raději – zmrzlinu nebo čokoládu, pivo
nebo víno a kolo nebo
auto?
Mám raději čokoládu…
Pivo maximálně na žízeň, víno spíše ve sklípku.
Kolo je fajn, ale projížďka
v dobrém autě, má taky
něco do sebe.
• Co byste rád sdělil občanům?
Aby
byli
navzájem
k sobě tolerantní a ohleduplní.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 11. září se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice
(ZO).
Na začátku zasedání vystoupil zástupce OKD Radim Tabášek s aktuálními informacemi ohledně hornické
činnosti týkající se obce Dětmarovice
a dále zpracovatelka územního plánu
obce Martina Miklendová k I. zprávě
o uplatňování územního plánu Dětmarovice a pokynům pro zpracování
návrhu změny č. 2. Tuto zprávu následně ZO schválilo.
ZO dále schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 1.500.000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(MSK) na domov pro seniory a zahájení stavby domova pro seniory
od roku 2020, vše však podmínilo
schválením této dotace zastupitelstvem MSK.
Schváleny byly také podmínky
dotačního programu poskytování
bezúročných finančních zápůjček kotlíkových dotací v MSK.
ZO vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 31. 7., schválilo rozpočtové opatření č. 12 a střednědobý výhled rozpočtu obce na období
2020–2022.
Zastupitelé povolili změnu účelu
čerpání dotace Tělovýchovnou jedno-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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tou Sokol Dětmarovice.
Byly také vzaty na vědomí výsledky
čtyř kontrol, které provedly kontrolní
výbor a finanční výbor.
Po dlouhé diskusi ZO neschválilo
navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu o 500 Kč, k záležitosti se
však v budoucnu vrátí.
Příští zasedání ZO se uskuteční
ve středu 11. prosince v 17.00 v Dělnickém domě.
Vážení občané, k účasti na zasedání
zastupitelstva obce jste všichni srdečně zváni.

Šárka Kepenyesová,

tajemnice OÚ
www.detmarovice.cz

Co čeká pejskaře v roce 2020?
Poslední novela veterinárního
zákona přinesla poměrně zásadní
změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020.
Tato povinnost se netýká psů, kteří
byli označení tetováním před 3. 7.
2011.
Povinnost povinného čipování
je provázána s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes
nebude k 1. 1. 2020 načipován, je
z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími.
Každý chovatel psa dnes ví, že
očkování proti vzteklině je pro něj
povinné. Tuto povinnost chovatelů
zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.
Většina chovatelů také ví o tom,
že některé vakcíny proti vzteklině
se přeočkovávají po třech letech
i tu skutečnost, že pro cestování
do zahraničí dnes potřebují platné
očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla
schválena novela veterinárního
zákona, která říká, že s účinností

od 1. ledna roku 2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo
jako na psa nenaočkovaného proti
vzteklině, a to i v případě, když má
tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování proti
vzteklině. Jinými slovy, od tohoto
data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně
platné, což může činit chovatelům

zvířat problémy v případě poranění
člověka jejich psem.
Chovatelé, kteří se svým psem
cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti
nechat svého psa očipovat a nic se
pro ně tedy nemění.

Jana Timko,

referent OÚ Dětmarovice

Hromadné čipování psů
Na základě zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů, bude veterinárním lékařem
provedeno povinné čipování psů, které se uskuteční

ve čtvrtek 17. 10. 2019
vedle budovy Obecního úřadu v Dětmarovicích
od 8.00 – 11.00 hodin a
od 14.00 – 16.00 hodin

V případě zájmu o načipování psa v tomto termínu prosím
registrujte se na Obecním úřadě u p. Jany Timko.
Při čipování nutno předložit očkovací průkaz psa.
Poplatek 400 Kč za 1 psa bude vybírán při čipování.
Z bezpečnostních důvodů musí být k čipování pes přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé
osoby. Pokud byl pes již načipován, předloží jeho majitel doklad o načipování p. Janě Timko na Obecním úřadě
v Dětmarovicích.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda
a v pondělí 2. září jsme se opět sešli na slavnostním shromáždění
k zahájení nového školního roku
2019/2020.
Prvňáčci se asi těšili nejvíce a určitě se jim první den ve škole moc
líbil, protože je čekala nejen krásně
vyzdobená třída a milá paní učitelka, ale také mnoho krásných dárků.
Všem přejeme co nejlepší start, dobrou spolupráci mezi školou a rodiči,
co nejméně konfliktních situací,
úspěchy a zajímavé zážitky při mimoškolních aktivitách. Zkrátka, ať
se vám všem ten nový školní rok co
nejlépe vydaří!

Příměstský tábor v obci Dětmarovice měl opět úspěch
Již čtvrtým rokem pořádá obec
Dětmarovice ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Orlové příměstský tábor. V období od 8. do 19.
července, ve dvou týdenních turnusech, se scházely děti ve věku od 7
do 13 let v družině Základní školy
Dětmarovice, kde měly základnu
tábora. Kapacita obou turnusů byla
plně obsazena. Program v obou turnusech byl hodně pestrý, jen se trochu přizpůsoboval počasí.
První den byly na programu seznamovací, zábavné a sportovní hry,

výlet do parku Boženy Němcové
v Karviné. Druhý den proběhl celodenní výšlap na Hrádek a Filípku.
Ve středu se první turnus vyřádil
u myslivců z Mysliveckého spolku
Zátiší Dětmarovice pod vedením
pana Hübnera, který připravil pro
děti program včetně soutěží. Děti
si odlévaly stopy, střílely ze vzduchovky a poznávaly tajemství přírody. Druhý turnus si pozval hasiče, kteří předvedli své dovednosti
a zároveň zapojili děti do soutěží.
Čtvrtý den byl ve stylu „vody“. Oba

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

-9-

turnusy navštívily aquapark v Bohumíně. Poslední den tábora se konala
olympiáda, děti sportovaly, vyhodnocovaly se soutěže a rozdávaly se
ceny a diplomy.
Děti byly úžasné, spokojené a už
se těší na další příměstský tábor.
Velký dík patří paní ředitelce DDM
v Orlové Janě Šertlerové, dále všem
aktivním vedoucím tábora a také
kuchařkám, které se po celou dobu
staraly o hladová bříška dětí.

Renáta Calabro,

OÚ Dětmarovice
www.detmarovice.cz

Ořezy v blízkosti chodníků a místních komunikací
Obecní úřad Dětmarovice vyzývá všechny vlastníky
pozemků, nacházejících se v těsné blízkosti chodníků a místních komunikací, aby prováděli pravidelně
a zodpovědně ořezy keřů a dřevin, které zasahují větvemi do jejich jízdních profilů.
V případě, že takto neučiní, ořezy budou z bezpeč-

názor občana

Úprava provozní doby
ve Sběrném dvoře
v Dětmarovicích

Jak dlouho ještě?

Na základě rozhodnutí Rady obce Dětmarovice dochází k prodloužení letní provozní doby ve sběrném
dvoře, a to až do konce listopadu.

Provozní doba je tedy následující:
Letní provoz (od 1. 4. do 30. 11.) 3x týdně
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 8.00 do 16.00 hodin

Zimní provoz (od 1. 12. do 31. 3.) 2x týdně
Středa od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Upozorňujeme, že objekt je snímán
kamerovým systémem.


nostních důvodů provedeny pracovníky obce, včetně
odvozu dřevní hmoty. Přerostlá vegetace u komunikací způsobuje nepřehlednost nebo zhoršenou viditelnost
a může pak docházet k nebezpečným dopravním kolizím.

T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

Už delší dobu funguje řízení provozu světelnou
signalizací na křižovatce u hranice obce ze směru
od Bohumína. Neřeším, pro koho jsou tyto semafory
nespornou výhodou. Pozastavím se ale nad nastavenou řídící logikou řízení provozu. I člověk s nižším
vzděláním chápe, že při brzdění vozidel je z třecích
ploch brzdové soustavy vozidel uvolňován prach
do ovzduší, zvyšuje se riziko srážek dvou za sebou
jedoucích vozidel. Při rozjezdu má vozidlo zvýšenou
spotřebu paliva, s tím spojenou vyšší emisi výfukových plynů, je zvýšená hlučnost vytáčením motoru,
opotřebovává se spojka. Ekologie tak dostává pořádnou facku. Proč teda musí semafory řídit dopravu i mimo dopravní špičku nebo v noci? Mám osobní
zkušenost z noci v 2.15 hodin, kdy vozidlo přijíždějící
z vedlejší silnice zastavilo na „červenou“, musel jsem
zastavit i já, abych vozidlu jedoucímu z vedlejší mohl
dát přednost. V jednu chvíli stála obě vozidla, i když
široko daleko žádné vozidlo nejelo. Proč? Je tak zbytečně zpomalován provoz nejen vozidel jedoucích
po hlavní silnici. V okolních obcích a městech (např.
Dolní Lutyně,
u restaurace Valachovec v Petřvaldě, v Ostravě, a to
i na křižovatkách s tramvajovými tratěmi! atd.) mimo
špičku řízení provozu světelnou signalizací vypínají.
Je neřešitelný problém nechat naprogramovat řízení
provozu pouze v dopravních špičkách a mimo ni ponechat semafory v pohotovosti na „oranžově“ blikajících světlech?
Václav Brožík

Důležitá telefonní čísla
pro hlášení poruch:
ELEKTŘINA – 800 850 860
PLYN – 1239
VODA – 800 292 300

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Poděkování Elektrowinu a.s.
Díky Motivačnímu programu pro obce zapojené
do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. 2019 získala
obec Dětmarovice příspěvek 15 000 Kč na zakoupení
nového přístřešku na elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Velice si vážíme spolupráce s touto společností a děkujeme rovněž našim občanům, kteří vzorně odevzdá-

vají ve sběrném dvoře vyřazená elektrozařízení v nepoškozeném stavu. Tím obec plní požadované množstevní
limity a společné úsilí je odměněno právě finančním
příspěvkem buď na vybavení sběrných dvorů nebo
na podporu informační kampaně na třídění elektroodpadu v naší obci.

T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

Farní pěvecký sbor hledá posily
Zpíváte rádi a máte rádi sborový zpěv? Líbí se vám duchovní hudba? Tak neváhejte a přijďte mezi nás. Zkoušíme
vždy v pondělí od 17.30 na místní faře pod vedením paní
Veroniky Páclové, učitelky zpěvu, svého času působila
také v Dětmarovicích na pobočce ZUŠ Rychvald, a na varhany nás při vystoupeních doprovází paní Lenka Černíková, také učitelka ZUŠ Rychvald. Vystupujeme nepravidelně během liturgického roku, zejména však na velké svátky,
Velikonoce a Vánoce. Kdo jste už sborový zpěv vyzkou-

šel, víte, že když se zpočátku nejistá melodie
vybrousí a spojí se ve vícehlasou harmonii,
je to skvělý pocit. A když tento zpěv zazní ve velebném
prostoru kostela, pak je to opravdu velmi povznášející pocit pro věřícího i ateistu. Zbavte se ostychu a přijďte třeba
jen na zkoušku. Uvidíte pak sami, jestli vás naše malé společenství osloví. Dveře i srdce máme otevřeny dokořán.

Jménem pěveckého sboru se na vás těší

Taťána Čempelová

Soutěž na Medových dnech 2019
Milí přátelé, s blížícím se koncem léta začínají opět přípravné práce na oblíbené celoobecní výstavě Medové dny,
která proběhne 23. a 24. 11. 2019 v Dělnickém domě. Ani
letos nebude chybět soutěž pro všechny tvořivé ruce, tentokrát na téma „O nejzajímavější vánoční stromeček“.
Buďte opět kreativní a tvořte ze všeho, co vás napadne –
papíru, skla, plastu, dřeva, textilu, kovu, hlíny nebo stromeček klidně upečte. Omezíme vás pouze ve výšce soutěžního
exponátu, a to na max. 1 m, abychom na sebe v sále viděli.
Vaší tvůrčí fantazii se opět nekladou žádné meze. Omezení
není ani ve věku účastníků. Tvořte samostatně, jako rodina
nebo třeba skupina přátel. Věříme, že téma zaujme vaši fantazii a šikovné ruce si s ním hravě poradí. Těšíme se na vaše
originální nápady a jejich výtvarnou realizaci.
Letos se bude jednat již o 16. ročník Medových dnů
a jako třetí pořádající organizace, kromě včelařů a zahrádkářů, se připojí MO Českého svazu ochránců přírody, která
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

v letošním roce slaví 40. výročí svého založení. I ochránci
přírody chystají v rámci své expozice soutěž, ale to se dočtete v jejich příspěvku.
Opět se také můžete pochválit i svými úspěšnými výpěstky ze zahrádek. Věřte, že jsme vděčni za každou přinesenou dýni nebo pěkná jablka nebo hrušky nebo nějakou
zdařilou vypěstovanou exotiku.
Soutěžní nebo výstavní exponáty můžete doručit
v pátek 22. 11. 2019 v době od 9.00 do 17.00 hod do Dělnického domu.
Zapojením do výstavy představíte nejen své tvořivé či
pěstitelské schopnosti, ale také pomůžete organizátorům
při vytváření výstavní expozice a významně přispějete
k obohacení Medových dnů, aby i ten 16. ročník byl pro
všechny zajímavý a přitažlivý.
 Za celý přípravný tým Medových dnů se na vás těší

Táňa Čempelová
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Vydařený výlet do sklárny Jakub v Mnichově,
empírového kostela ve Vrbně pod Pradědem
a Arboreta v Novém Dvoře,
který se konal 27. 8. 2019

Lenka Hanusková, referent OÚ Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Úspěšný příměstský tábor

Renáta Calabro, referent OÚ Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Dětmarovice mají aplikaci pro chytré mobily

Aplikace s jednoduchým názvem „Obec
Dětmarovice“, to je další novinka sloužící nejen
občanům Dětmarovic, ale
i turistům. Aplikace obsahuje komplexní informace o obci Dětmarovice,
částečně kopíruje webové
stránky obce a pravidelně
informuje o aktualitách.
V aplikaci naleznete
také kontaktní formulář
„hlásič závad“, a to v případě poruchy veřejného
rozhlasu nebo osvětlení.
Důležitým nástrojem aplikace jsou oznamovací
zprávy, které jsou zdarma
zasílány všem uživate-

lům této aplikace (hlášení
odstávky vody, výpadky elektrického proudu
apod.). Aplikaci s názvem
„Obec Dětmarovice“ si
zdarma můžete instalovat
do mobilního zařízení.
Přikládáme jednoduchý
návod pro instalaci.

hraní. Do vyhledávače
stačí zadat adresu play.
google.com/store a přihlásit se svým Google
účtem vpravo nahoře. Pak
už jen stačí vyhledat aplikaci „Obec Dětmarovice“ a kliknout na tlačítko
instalovat.

U mobilního zařízení
s operačním systémem
Android – instalace skrze Google Play:
Pokud chcete aplikaci
instalovat z Google, je
možné zvolit dvě cesty.
První možnost je instalace přímo z telefonu. Je
však nutné mít vytvořen
účet Google Play. Pokud
jej nemáte, nevadí, stačí
si jej vytvořit.
Po vytvoření nového
účtu nebo přihlášení už
jen stačí vyhledat aplikaci „Obec Dětmarovice“
a kliknout na tlačítko instalovat. Po kliknutí se
zobrazí oprávnění, které
aplikace vyžaduje ke svému fungování. Po nainstalování je možné novou
aplikaci nalézt v menu
a je možné ji ihned používat.

U mobilního zařízení
s operačním systémem
Apple – instalace skrze
App store:
Instalace na iPhon,
iPad, iPod touch, je obdobná. K stahování aplikací z App Storu budete
však potřebovat Apple
ID. Apple ID je váš účet,
který používáte pro přístup ke službám Apple.

Pokud už používáte jiné
služby Apple jako například iCloud, přihlaste se
k App Storu pod stejným
Apple ID. Jestli Apple ID
ještě nemáte, musíte si ho
založit.
Po založení nového
účtu nebo přihlášení už
jen stačí vyhledat aplikaci „Obec Dětmarovice“
a stáhněte si ji do svého
zařízení. Aplikaci si stáhnete klepnutím na Získat.
Až se aplikace stáhne,
můžete ji ihned používat
nebo přesunout na jiné
místo plochy.





Václav Kyjonka,
referent OÚ
Dětmarovice

Druhou možností je instalace skrze webové roz-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Bezpečně do školy po prázdninách
Letní prázdniny jsou
za námi a děti opět usedly
do školních lavic. Obzvlášť
pro prvňáčky či děti, které začínají do školy chodit samy bez doprovodu
dospělé osoby, je září významným obdobím.
Na začátku nového školního roku bývají děti plné
zážitků, které o prázdninách zažily, a jejich myšlenky se ubírají k předešlým
dnům volna. Je však potřeba, aby i přesto nezapomínaly na svou bezpečnost,
byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají
důležitou roli rodiče, kteří
by neměli začátek školního
roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky
na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla
bezpečnosti je samozřejmě
potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už
měli znát, ale především je
potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti
uměly bezpečně pohybovat
v silničním provozu. Pokud
jste i vy rodičem malého
školáka, opakovaně s ním
procházejte celou trasu
do školy, ale i ostatní cesty,
po kterých se bude samo

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových
kroužků. Při této příležitosti dětem ukazujte bezpečná místa pro přecházení
vozovky a vysvětlujte jim
základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí
vědět, že nesmí vstupovat
do vozovky před tím, než se
pořádně rozhlédne na obě
strany a přesvědčí se, že je
přejití bezpečné. V případě
přijíždějícího vozidla by
mělo dítě s řidičem navázat
oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně
pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé
školáky dopravní značky,
které se po cestě do školy
vyskytují, a přesvědčte se,
že znají úlohu semaforu
a ovládají význam jednotlivých barevných signálů.
Kamkoliv s nimi půjdete,
buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to
považovat za správné, což
pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby
dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět
i za snížené viditelnosti.
V dnešní době je k sehnání
nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných
podmínek až na 200 metrů.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku.
Zvýšíte tak jeho bezpečnost
a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem
dále připomeňte, že nemají
komunikovat s cizími lidmi,
brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi
někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel
lidé se špatnými úmysly

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené
legendy. I na tuto možnou
situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem
musí přistupovat obezřetně
a nesmí uvěřit všemu, co
říkají nebo jim například
slibují.
Nezbývá než dětem popřát šťastný úvod do nového školního roku.
nprap. Darina Knižátková,

vrchní inspektor

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.
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9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

www.detmarovice.cz

Mladí hasiči v akci
Velmi teplé počasí, které u nás panovalo od začátku června, trápilo nejen nás, zvířata, ale i přírodu.
Při zakončení školního roku jsme se
v rámci cvičení postarali o dostatečnou
vláhu stromů na sokolském hřišti a při
této příležitosti se osvěžily i samotné
děti. Za odborné asistence našich hasičských profesionálů jsme s dětmi pomocí vodního děla umístěného na hasičském voze vytvořili krásnou duhu.
Tento den byl opět velkým přínosem a zpestřením pro děti, které byly
velice nadšené. A to nás moc těší.

Kateřina Čempelová,

SDH Dětmarovice

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Modernizace osvětlení v Elektrárně Dětmarovice
snížila uhlíkovou stopu téměř o 1000 tun
Nová svítidla, která v provozech
i ve venkovním areálu Elektrárny
Dětmarovice instalovali specialisté
ze společnosti ČEZ Energetické služby, spadající pod ČEZ ESCO, sníží
uhlíkovou stopu elektrárny o 967
tun ročně. Modernizaci, která byla
součástí dalších energetických úspor
včetně výměny opláštění správní
budovy, podpořila Evropská unie
v rámci programu na podporu podnikání a inovací.
Ve strojovně elektrárny se snažili
energetici zlepšit osvětlení jednotlivých pracovišť, místo svítidel o výkonu 2 000 W tam proto instalovali
svítidla na bázi LED o výkonu 320
W. „Právě osvětlení strojovny pro nás
bylo velkou výzvou, už jen proto, že
světla jsou téměř 30 metrů nad místy, kde se reálně pracuje. Museli jsme
zvolit optimální variantu osvětlení
a zároveň pak všechna světla v té výšce perfektně nainstalovat,“ řekl generální ředitel společnosti ČEZ Energe-

tické služby Michal Pastušek.
Kromě modernizace osvětlení se
v elektrárně vloni pracovalo i na zateplení správní budovy a některých
dalších objektů. Energetikům to přinese úsporu finančních nákladů a zároveň podpoří dlouhodobý plán Skupiny ČEZ na snížení uhlíkové stopy
jednotlivých provozů. Evropská unie
uhradila zhruba čtvrtinu všech nákladů, které dosáhly téměř 120 milionů
korun.
„Investujeme do budoucnosti. Náklady na vytápění elektrárenských
provozů se sníží více než o třetinu,
spotřeba elektřiny na osvětlení klesne dlouhodobě klesne přibližně o 80
procent. To jsou velmi slušná čísla,
nehledě na to, že investice přináší
výrazné zlepšení pracovního prostředí,“ vysvětlil Vlastimír Kontrik, generální ředitel Elektrárny Dětmarovice, která vyrábí elektřinu a zároveň
produkuje teplo, kterým vytápí tisíce
domácností v Orlové i Bohumíně

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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a nově také skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni.
Elektrárna Dětmarovice je největší
klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé
Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně
dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh
elektrické energie (což je spotřeba
více než 700 000 domácností) a přes
800 000 GJ tepla. Teplem zásobuje
Bohumín, Orlovou a od loňska také
Farmu Bezdínek, ve které začala společnost NWT s pěstováním okurek
a rajčat. 
Vladislav Sobol,

mluvčí Skupiny ČEZ

www.detmarovice.cz

OBEC DĚTMAROVICE POŘÁDÁ ZÁJEZD

ADVENTNÍ LITOMYŠL S PRŮVODCEM

• SOBOTA 14. 12. 2019
• ODJEZD V 7.00 ZE ZASTÁVEK ČSAD
• OD 10.00 DO 12.00 PROHLÍDKA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA S PRŮVODCEM
ODJEZD ZPĚT V 17.00
• CENA 350 Kč/OSOBA
• PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2019 – T. ČEMPELOVÁ, TEL.: 596 540 147

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Baví tě TANEC, GYMNASTIKA,
POHYBOVKA, ZÁKLADY
ATLETIKY?
To vše se naučíš u
nás!!!
PŘIDEJ SE K NÁM DO
KRASOBRUSLAŘSKÉ
PŘÍPRAVKY!!!!
Pro všechny holčičky a kluky od 3 let na
Zimním Stadionu v Orlové, každé úterý
16:30 na ledové ploše + víkend.
Sebou: Oblečení na led (termo oblečení
nebo rolák a punčochy, teplé ponožky,
legíny nebo šustáky, lehkou bundu nebo
vestu, rukavice, čepici). Brusle zapůjčíme
není třeba je mít sebou!!! 

KURZY PRO DOSPĚLÉ jsou pro ty, kteří
se chtějí zdravě hýbat a naučit se bruslit

KDY?

1x za víkend (sobota, neděle)

KDE?

Zimní stadion Orlová

CENA?

1x lekce 100,- Kč
10 lekcí 700,- Kč

Neumíš bruslit? NEVADÍ!!! Umíš základy
bruslení a chceš se zdokonalit?
Přijďte mezi nás  Těšíme se na Vás 
Nezapomeňte dobrou náladu 
tel. kontakt: 732 866 409 ,
e-mail: kkorlova@seznam.cz

Moravskoslezský kraj pořádá

DEN PĚSTOUNSTVÍ
v Dolní oblasti Vítkovice

12/10

pod záštitou náměstka hejtmana
Jiřího Navrátila, MBA

2019
10–18 hodin

PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY JE VSTUP
DO SVĚTA TECHNIKY A NA BOLT TOWER

ZDARMA*

10.00

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKA HEJTMANA JIŘÍHO NAVRÁTILA, MBA

10.20

SCIENCE SHOW, PARKOUR SHOW, TANEČNÍ SHOW PATRICKA ULMANA

13.00

KŘEST KNIHY DĚTI SRDCE A AUTORSKÉ ČTENÍ POHÁDEK ZUZANY POSPÍŠILOVÉ

14.00

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL K OCENĚNÍ
NÁHRADNÍCH RODIČŮ – PĚSTOUNŮ

ZO ČSOP Dětmarovice slaví
35. výročí založení.
U této příležitosti se bude podílet
na tradičních Medových dnech
výstavou o své činnosti a vyhlašuje

SOUTĚŽ
O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
KRMÍTKO PRO PTÁKY

Hodnotit budou návštěvníci výstavy
i ochránci přírody podle kritérií:
- Nápaditost, využití netradičních
materiálů, vtipnost řešení, vzhled.
- Splnění účelu pro krmení zpěvných hmyzožravých ptáků tak, aby
na krmítku nebyli napadáni dravými
ptáky ani kočkami a neporanili se.
Krmítko mohou vyrobit jednotlivci
nebo týmy. Inspirace najdete v různých receptářích i na internetu.
Každý účastník soutěže
dostane drobnou pozornost,
vítěz zajímavou cenu.
Předání krmítek na výstavu v pátek 22. 11. 2019 od 16 do 18 hodin
v sále Dělnického domu. Předání krmítek zpět výrobcům proběhne v neděli 24. 11. od 16 do 17.30 nebo dle
domluvy.
Ptáci jsou naši spojenci při údržbě
zahrad bez škodlivých chemických
zásahů, proto na ně v zimě mysleme.
Přejeme hodně zdaru a společných
rodinných zážitků při výrobě!
Předání ceny bude vítězi oznámeno
v týdnu po výstavě, vítěz a několik nejzajímavějších krmítek bude zveřejněno
v následném Okénku. Za všechna krmítka dopravená na výstavu předem děkujeme. 
Výbor ZO ČSOP

VYSTOUPENÍ TOMÁŠE SAVKY
A MARTINY ŠNYTOVÉ

15.00
16.00
17.00

PARKOUR SHOW
PŘEDNÁŠKA MGR. JANA ŠPILARA
TÉMA: VÝZNAM RODINY
BESEDA MIMO DOMOV – DISKUZE
S MLADÝMI DOSPĚLÝMI, KTEŘÍ
VYRŮSTALI V DĚTSKÝCH DOMOVECH

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: SKÁKACÍ HRADY, KLAUNI,
SKAUTI, JÍZDA NA KONI, DESKOVÉ HRY, FOTOKOUTEK A DALŠÍ.

*) Volný vstup zajištěn do jedné ze tří variant: Malý či Velký svět techniky
a na Bolt Tower (s ohledem na kapacitu zařízení pouze pro 100 osob).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny.
Naše návštěva by se dala počítat na minuty, a přesto
věřím, že splnila to, co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme
s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi
náročné, neboť stav nemocného se zhoršoval doslova
ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient
byl úplně klidný a pomalu končící svůj život. Nebyla
potřeba žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně
věnována pečující, milující a velmi vnímavé rodině.
Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky.
To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to
udělali správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím,
že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo.
Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování
za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění, že
vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi jejich
nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými
blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři
a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku
podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin
denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní
hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30
Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více
informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně
„DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do kterého se
letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná
opět Papučovým dnem. Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.

Ivana Bereková, vrchní sestra MHO

Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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společenská kronika
Na společnou cestu
životem vykročili

jubilea
Červenec 2019
80 let
Miroslav Wolný
Josef Górecki
82 let
Danuše Švedová
83 let
Anna Techetová
84 let
Alenka Šostoková
Lydie Trzaskaliková
85 let
Miroslav Sikora
86 let
Anna Šipková
87 let
Zdeněk Dittrich
88 let
Ilona Klusová
91 let
Anna Dadoková
93 let
Marie Mazurková

Srpen 2019
81 let
Anna Čempelová
Ilona Sabelová
František Gergišák
82 let
Otakar Popek
Marie Bončková
Marie Jelenová
Jiřina Kočí
Jindřiška Strončková
83 let
Vanda Brachaczková
83 let
Daniela Mazurková
Drahomíra Hanusková
85 let
Radomil Olšar
Marie Slaninová
Růžena Bělasová
89 let
Emil Lincer
91 let
Anna Halamová
93 let
Marie Kozlová

Zlatá svatba:
12. července oslavili
Eva a Bedřich Vitovi
zlatou svatbu.

Všem oslavencům blahopřejeme!

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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13. 7. 2019
Tomáš Skokan – Orlová-Lutyně
Denisa Gavlasová – Orlová-Lutyně
19. 7. 2019
Jan Pencek – Petřvald
Petra Fiedlerová – Petřvald
20. 7. 2019
Marek Śmieja – Dolní Lutyně
Nikol Bartoňová – Dolní Lutyně
27. 7. 2019
Tomáš Kolář – Dolní Lutyně
Nikola Sasková – Dětmarovice
10. 8. 2019
Jan Rašík – Hostišová
Simona Kuviková
– Ostrava-Moravská Ostrava
24. 8. 2019
Tomáš Ziembinski – Orlová-Lutyně
Jana Balíková – Orlová-Lutyně
31. 8. 2019
Radek Hudák – Havířov
Veronika Pietrowská – Dětmarovice
7. 9. 2019
Jakub Hluchník – Orlová
Markéta Vytřensová – Orlová
9. 9. 2019
Milan Mičura – Dětmarovice
Karin Alex Holáňová
– Ostrava-Výškovice

Vzpomínka
Dne 11. 10. 2019
by se dožil 80 let
pan Miroslav Sikora
ze Zálesí.
Dne 17. 12. 2019 uplyne již 10 let
od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
manželka Božena, dcera Eva
a syn Milan s rodinami

Vzpomínáme na zemřelé
Dagmar Kubošovou,
Vladimíra Mynáře

www.detmarovice.cz

Odjezd autobusu je v 9:00 hod. od zastávek ČSAD v Dětmarovicích.
Návrat zpět v cca 13:30 hod. Autobusová doprava zdarma, platba pro osobu do 70 let
je 143 Kč, nad 70 let je 95 Kč (v ceně je degustace) a vybírá se u přihlášení.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Tarify
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %
BEZ
ÚVAZKU

O dostupnosti se informujte v kancelářích. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

SINGLE

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ

NOVÁ ŠKODA KAMIQ
Budete si rozumět

již od

379 900 Kč

KOMINICTVÍ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

Jenda Benda

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé v novém
voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
novykamiq.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON KUDRNA s.r.o.
Příčná 1245
735 14 Orlová Poruba
Tel.: 596 511 944
www.autosalonkudrna.cz

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
Untitled-58 1

736 01 Havířov

tel: 775 51 61 91
IČO: 01780468
e-mail:
bendakominik@seznam.cz
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- čištění komínů
- revize komínů
- vložkování komínů
- kominické práce
- zednické práce
- technické práce
www.detmarovice.cz

Obec Dětmarovice srdečně zve občany

9.10.2019 od 19:00 hod.
Dělnický dům v Dětmarovicích.
Předprodej vstupenek od 30.9.2019 na Obecním úřadě v Dětmarovicích.

Cena vstupenky je 100 Kč.
Dětmarovické okénko – dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice, vydává Obec Dětmarovice, Dětmarovice
27, www.detmarovice.cz, příjem inzerce tel.: 596 540 143 a 596 540 146, e-mail: det.okenko@seznam.cz. Redakční rada:
Ing. Jana Timko, Bc. Lenka Hanusková, Bc. Michael Branny, Richard Górecki, Ladislav Rutka, Mgr. Marie Stáňová, Martina Skýpalová. Tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod ev. č. MK ČR E 23487. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mínění
redakce. Datum vydání: 23. září 2019. Uzávěrka příštího čísla 11. 11. 2019. Příspěvky po tomto termínu nebudou přijímány.
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