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Nebyl to vůbec špatný rok
Vážení spoluobčané,
v záhlaví tohoto článku
jsem učinil příznačnou
poznámku, neboť jsme
zase o rok starší a Vánoce
klepou na dveře. Ke konci
roku se asi každý trochu
ohlédne zpět a hodnotí, co
se povedlo a čemu určitě
rád nebyl. Na sto procent
téměř nikdy nic nevyjde,
ale výsledky práce v obci
za tento rok hodnotím jako
slušné. Osobně si cením,
že byly realizovány i velké stavby státního významu, tedy nový železniční
most přes Olši, stejně jako
nový most silniční, který
je součástí komunikace
I/67. Užili jsme si s tím
i nelehké situace, ale – ko-

nec dobrý, všechno dobré.
Na velkou řádku let máme
zase pokoj…, včetně opravených cest.
Naše obecní stavby, jak
byly schváleny zastupitelstvem v rámci rozpočtu
2019, se sice všechny nepodařilo zrealizovat, ale
i tak jsme se určitě zase
slušně v rozvoji obce posunuli dále. Podrobněji se
k hodnocení dostaneme
v následujícím výtisku
Okénka. V plánu a rozpočtu na rok 2020 máme
v rozvoji obce plánováno
55,2 milionu korun a největší položkou je stavba
Domova pro seniory, přičemž má být prostavěno
cca 60 % celkových nákladů. O postupech ve věci

Domova pro seniory se
dočtou zájemci v jiném
článku tohoto výtisku.
Dobrou zprávou pro následující období je to, že
je aktuálně ŘSD optimalizován záměr stavby
obchvatu obce, nyní již
s pozitivní rentabilitou,
a dle závěrů ŘSD je v plánu zahájení stavby v roce
2028 a ukončení 2031.
Je to přelomová informace! Stručná prezentace
k tomu, i závěry z velké
porady ŘSD na našem
obecním úřadě dne 13.
11., budou na prosincovém zastupitelstvu, stejně
jako prezentace záměru
realizace 2. etapy zkapacitnění toku Mlýnka,
která by nám měla zlepšit stávající problémy se
záplavovou zónou v obci.
Vážení
spoluobčané,
obec se rychle mění, což
není samočinné. Dovolte
mi, abych v závěru roku
znovu poděkoval svým

spolupracovníkům, dělníkům i úředníkům,
za odvedení velmi solidního výkonu. Rád bych zde
poděkoval i obecní radě
a zastupitelstvu za pozitivní a konstruktivní přístup k řešení různorodé
problematiky, stejně děkuji i výborům a komisím,
které v obci aktivně pracují.
Velmi rovněž děkuji
za aktivní činnost našich
spolků.
Přeji vám, vážení spoluobčané, v předvánočním čase snížení rychlosti
běhu každodenního života, přeji vám pěkné chvíle s rodinou, přeji vám
prožití krásných Vánoc,
hodně zdraví a spokojenosti vašim rodinám,
mnoho optimismu do života a vše nejlepší v roce
2020.



Ladislav Rosman,
starosta obce

Stav příprav stavby domova pro seniory
1. Zastupitelstvo 11. 9.
schválilo smlouvu s KÚ
MSK o poskytnutí krajské
dotace ve výši 1,5 mil. Kč,
čerpání do r. 2022.
2. Zastupitelstvo dále
schválilo provedení výběrového řízení na dodavatele
stavby, výběr stavební firmy nám administruje firma
HRAT. V současné době
je v běhu výběrové řízení
na dodavatele stavby, ukončení nabídek bylo k 12. 11.
2019.
3. Cena díla v projektu je
75 mil. Kč, očekávané nabídky předpokládáme ale
na nižší úrovni, pokud by
byly ceny podstatně vyšší,

může zastupitelstvo ještě
přípravy na stavbu zastavit.
4. Na účtu obce bylo
ke 30. 10. 69 mil. Kč a rozpočty 2020 a 2021 budou
stavbě podřízeny, nicméně
rozvoj obce v jiných směrech bude pokračovat dále,
i když v menším rozsahu,
viz plán 2020.
5. Snaha vedení obce
je stavbu zvládnout bez
půjčky nebo s půjčkou minimální.
6. Dokončení stavby se
předpokládá v r. 2021.
7. V průběhu stavby se
provede výběr provozovatele domova dle prezentovaných nabídek, cílem

je mít kvalitní zařízení
v obci, zejména pro naše
občany – v co největším
počtu.
Dosavadní počet zájemců
o umístění je 44, kapacita

domu bude 30 lůžek. Zařízení by mělo občanům složit po celou řadu generací.
Pozn.: Projednáno v sociální komisi 16. 10. 2019,
připravil Ladislav Rosman

Důležitost vize rozvoje obce, ale i státu
Stále se nám potvrzuje potřeba plánování a potřeba vizí
i na více let dopředu. Názory,
že je plánování jenom přežitkem socialismu, snad už
vzaly obecně za své. Některé
záměry se časem sice mohou
i opustit a nahradit lepšími,
ale myslet „dopředu“ je nezbytné. Deficit dlouhodobého plánování i ve státním
měřítku je zřetelně s odstupem let vidět.
Krátkodobé „funkcionářsko-volební“ sliby a plány,
které se po volbách a příchodu nové garnitury mohou
změnit do zcela opačné polohy, jsou něco jiného. Vize je
koncepce na léta dopředu
a tato koncepce by měla
mít pevný základ a oporu
ve společnosti na několik
volebních období, neboť
jsou to většinou postupy
velkého rozsahu a obvykle
s velkými náklady dle náročnosti cíle. A ty cíle lze
sice ve volebních obdobích
korigovat, ale není dobré je
diametrálně měnit, jinak čas

uteče a ničeho kloudného se
nedosáhne. Postupy k cíli
jsou v těchto náročných zaměřeních víceleté až mnohaleté a může se pak též stát, že
se čas promrhá planými diskusemi a záměr se realizuje
se zpožděním nebo se nerealizuje vůbec. Absence těchto
dlouhodobých vizí ve státě
jsem již popisoval v Okénku dříve. A nejen vizí. Je zde
často i moment dlouhodobého přešlapování na místě, úvahy „zleva – zprava“,
pohodlné vyčkávání a též
neschopnost rozhodnout. To
jsou velké brzdy pokroku
a stále platí „kdo chvíli stál,
stojí opodál“.
Dlouhodobější
výhledy
v obci lze hrubě rozdělit
na neinvestiční a investiční.
V oblasti neinvestičních
plánů je to zejména udržení
a další propracování opatření na podporu dětí školního věku a též seniorů. Je
to rovněž oblast zvelebování krajiny a životního prostředí s maximem podpory
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ekologicky
prospěšných
projektů s vodou a s odpadovým hospodářstvím.
V oblasti investiční jsou
plány do budoucna připravovány s cílem uspokojení
potřeb obyvatelstva všech
věkových skupin. Máme
zde další kanalizační a vodovodní projekty, domov
pro seniory, sportovní halu,
chodník v Koukolné, relaxační oblasti, parkoviště
v centru a další. Výčet záměrů je trvale aktualizován
jako Program rozvoje obce
a přispívají do něj svými nápady nejen funkcionáři obce,
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ale všichni občané, kterým
není lhostejné, co budeme
v obci mít.
Čtyři roky volebního období jsou na uskutečnění
dlouhodobých výhledových
plánů příliš krátké období.
Jde ale o to, aby se po volebních změnách „neusínalo
na vavřínech“, ale kontinuálně pracovalo právě na těch
vizích, které se předchozími
zastupitelstvy (v ČR vládou
a parlamentem) zhodnotily
jako dobré a prospěšné pro
všechny lidi v obci.

Ladislav Rosman,

starosta obce

www.detmarovice.cz

Otázky pro zastupitelku Zdeňku Foltynovou
Představujeme vám členku zastupitelstva obce a členku komise pro občanské záležitosti – SPOZ paní Zdeňku Foltynovou, která se po osmi letech vrátila zpět do funkce
zastupitelky za KDU-ČSL.
Zvolena byla v roce 2018 již potřetí.
Působila v politice od roku 2002 do 2010, kdy byla členkou zastupitelstva za KDU-ČSL.
V letech 2006–2010 byla také členkou rady obce.
Od roku 2018 byla opět zvolena do zastupitelstva obce za stranu KDU-ČSL.
věk: 62 let
vzdělání: Gymnázium v Českém Těšíně a SPgŠ v Přerově
bydliště: Dětmarovice
stav: vdaná, 3 děti, 5 vnoučat
zaměstnání: asistentka pedagoga v MŠ Dětmarovice Koukolná
koníčky: vnuci, pilates, turistika, divadlo, hudba
• Co vás vedlo k tomu,
že jste se rozhodla po 12
letech znovu kandidovat
do obecního zastupitelstva?
Rozhodnutí
opětovně
kandidovat do obecního
zastupitelstva se rodilo postupně – po ukončení funkce vedoucí učitelky jsem
se stala časově flexibilnější
a chuť znovu kandidovat mi
dodali i další spolukandidáti, byla to prostě výzva, kterou jsem přijala.
• Jak hodnotíte dosavadní rozvoj Dětmarovic?
Dosavadní rozvoj obce je
ve všech směrech dynamický – vybudování dětských
hřišť, rekonstrukce školských zařízení, infrastruktura obce, zavedení SENIOR
a BABY taxi, sběrný dvůr,
zřízení školního autobusu,
budování kanalizace…
• Vidíte v Dětmarovicích
osobně problém, který se
neřeší/je zanedbáván?
Trápí mne, že je stále dost
těch, kteří sami sobě ničí
životní prostředí nezodpovědným pálením něčeho, co
patří do sběrného dvora.
Je škoda, ž i přes snahu
OÚ se nepodařilo zachovat
lékárnu či ordinaci pediatra.
• Jaký máte názor na výstavbu domova pro senio-

ry a jeho financování?
Bohužel, ne vždy je možné, aby senior se sníženou
soběstačností mohl zůstat
ve svém domově. Vybudováním takového náhradního
domova se umožní těmto
seniorům zůstat ve známém
prostředí obce.
Z tohoto důvodu rozhodnutí zvýšit kapacitu pobytových zařízení sociálních
služeb vítám.
Financování takovéhoto
zařízení je náročné, proto
jsem při hlasování v ZO
podpořila podmínku zahájit
stavbu jen při obdržení státní dotace.
• Jak jste spokojena
s kulturními akcemi pořádanými obcí?
Obec Dětmarovice nabízí svým občanům pestré
kulturní vyžití, ať již pořádáním zájezdů do divadla
nebo organizováním výletů pro seniory. Pravidelně
se konají obecní slavnosti
a další kulturní akce jako
např. ke Dni matek. Tradicí
se staly Medové dny a Velikonoční jarmark. Významná je také finanční podpora
obce zájmových spolků.
Určitě si každý z této nabídky něco vybere.
• Jmenujte jednu věc,
kterou máte na Dětmaro-
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vicích nejraději.
Oživení tradice divadelních ochotníků pod vedením bývalého spoluobčana
Pavla Karase.
• Několik let jste působila na pozici ředitelky
MŠ v Koukolné, dokážete
zhodnotit tehdejší spolupráci s obcí?
Jak šel čas, tak se měnily i vztahy a kompetence
se zřizovatelem. Údržbu
zahrady, opravy nábytků
a vybavení dříve většinou organizovala ředitelka
za vydatné pomocí rodičů,
později tyto opravy a péči
o zahradu převzali pracovníci údržby OÚ. Od roku
2003, kdy se naše obě
MŠ staly součástí základní školy a mateřské školy,
příspěvkové
organizace,
převzalo tuto naši starost
vedení školy, samozřejmě dle možností a situace.
Obec oběma předškolním
zařízením přispívá do rozpočtu školy a umožňuje tak
zavedení nadstandardních
aktivit – výuku angličtiny,
šachovou přípravku, pobyt
dětí ve škole v přírodě.
• Celý profesní život jste
pracovala s dětmi. Co vás
bavilo na práci učitelky
v MŠ?
Myslím, že nejlépe to vy-
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stihuje věta Roberta Fulghuma: „Všechno, co opravdu
potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“. A já
jsem mohla být u toho.
• Vybavuje se vám nějaká příhoda nebo zážitek,
na který nelze zapomenout?
Bylo toho hodně, ale moc
ráda vzpomínám na setkání
našich dětí s panem Milošem Nesvadbou, bylo to
nádherné odpoledne plné
písniček, malování a vyprávění.
• Co byl/je váš celoživotní sen?
Pouť do Santiaga de Compostela, snad se mi to splní.
• Jak byste se charakterizovala? Jaké jsou vaše
slabé a silné stránky?
Toto jsou spíše otázky
na mé okolí.
• Prozradíte nám o sobě
jednu věc, kterou nikdo
o vás neví?
Myslím, že jsem se za ta
léta, co žiju v Dětmarovicích zcela odtajnila, to málo
zbývající je v tomto rozhovoru.
• Kde a jak nejraději relaxujete?
Moc ráda cestuji a i tady
mám celoživotní krédo: Každý rok navštívit a poznat
nové místo.
www.detmarovice.cz

Proč je stále více úředníků?
Obecné nářky na zvyšující se počty
úředníků a pracovníků ve správě vypadají na první pohled obecně „zcela
na místě“, má to ale svůj docela bytelný háček. Jako by nikdo neviděl, že
například účtování na úřadech nabylo za posledních cca osm let takové
složitosti, že původní jedna účetní je
dnes už jen na těch nejmenších obcích. Obec naší velikosti musela v posledních letech (pozor, bez výjimky)
přijmout další účetní.
Určitě „velmi potřebný“ systém
GDPR (ochrana osobních údajů), který byl na obcích nedávno zaveden pod
pohrůžkou desetitisícových pokut, je
docela slušná administrativa, která se
sama nezavedla, ani se sama nepraktikuje. Majetková problematika v obci
nabyla v posledních deseti letech takové složitosti, že tu agendu původní
stavy úředníků rovněž nezvládají a generují se i takto nová místa s docela
vysokou potřebou odbornosti. Zpracovávaná rozhodnutí mají obsah a formu,
za kterou by se nemusel stydět erudovaný právník. V sociální oblasti nabyla administrativa nevídané složitosti,
navíc s velmi chatrným právním zázemím pro řešení různých situací. Řízení
zakázek-investic je složité a některé
případy vyžadují i právníka. V obcích
dále přibývají stavby typu kanalizace,
nové ČOV, zvelebuje se veřejné prostranství, upravují se travnaté plochy,
vysazují je květinové záhony, upravují

parky apod. Systém kanalizace musí
někdo mimo jiné zvládnout i administrativně, musí být v pohotovosti skupina
lidí na odstraňování poruch a na provádění revizí… atd. Tam, kde na primitivní kanalizaci na obcích dříve nikdo
nebyl, dnes pracuje několik lidí. Podstatně se zvýšily nároky na odbornost
pracovníků. Lidé pracují „až se z nich
kouří“ a berou si i práci domů, aby věci
stihli… Zkrátka zaměstnanců na obcích zákonitě přibývá, což klade nároky
na lidi, ale i další finanční náklady. A že
by si někdo lebedil, že nemá do čeho
píchnout, to už vůbec ne.
Situace mi tak trochu připomíná stavy,
kdy jsme ve fabrikách cca od roku 1992
zaváděli „vše spasitelný“ systém jakosti
ISO 9001, kdy postupně vznikaly i celé
štáby lidí, které neustále propracovávaly systém vše řídící dokumentace až
do praktické nemožnosti, to je stavu,
kdy byl hlavním problémem fabriky
zavedený systém jakosti a jeho dokonalost v pokynech a instrukcích a teprve
až potom výrobek, výroba a úspěšnost
prodeje se všemi souvislostmi. Současný stav ve státní správě mi tak trochu tu
situaci již delší dobu bohužel začíná připomínat. V celostátním měřítku je více
než 6.200 obcí. Když si to jednoduše
člověk pronásobí, nediví se několika
desítkám tisíc lidí ve správě navíc. Bez
lidí se ty věci udělat zkrátka nedají.
Mohu to posoudit za dlouhá léta praxe
a zkušeností i v podnikatelské sféře.

Stále složitější systém je samozřejmě snaha intenzivně kontrolovat. Jsou
to nejen pravidelné audity hospodaření
obce, ale i audity z ministerstev, například ministerstva vnitra, státního fondu životního prostředí, ministerstva
financí, audity v sociální sféře apod.
Naše obec je například téměř neustále
v nějakém auditu či kontrole a nemysleme si, že to úředníky nezatěžuje.
Musí se dokládat stohy dokumentace
pozpátku i za více než pět let a kontroly na jednu věc mohou trvat i více
než měsíc, a to do detailu. Zde bych
rád poděkoval dobrým spoluobčanům,
kterým „věci nejsou tak úplně jedno“
a některé kontrolní činnosti k nám
i případně směrují. Ve svém důsledku
nám tyto činnosti velmi pomáhají, neboť jsou pak naši úředníci stále bdělí
a „ve střehu“ a chyb se téměř nedopouštějí, což dokumentují právě ty výsledky kontrol. A za ty výsledky svým
spolupracovníkům velmi děkuji.

Ladislav Rosman,

starosta obce

Zdůvodnění potřeby nové plánované elektrocentrály v obci
Text zdůvodnění navazuje
na pochybnosti k záměru pořídit pro obec novou mobilní
elektrocentrálu. Pochybnost
je ze zastupitelstva účelově
přenášena do obce, proto následující vysvětlení. Potřeba
zařízení vychází například
z dosavadních zkušeností
s výpadky proudu na budově
OÚ, kde pak vzniká situace,
že úřad nemůže pracovat.
Je zde zároveň pak i riziko
poškození zařízení centrálního serveru pro instalovaný

počítačový systém, hrozí případná ztráta dat apod. V obci
dále přibyla dvě moderní zařízení ČOV, jejichž funkce je
na el. energii závislá. V této
souvislosti se počítá dle potřeby s mobilitou elektrocentrály a jejím využitím pro
případy, že elektrický proud
nebude v delším časovém
úseku, čímž by mohla být
narušena spolehlivost funkce celého kanalizačního systému pro příslušnou oblast
katastru obce.
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Zařízení elektrocentrály
je zároveň vhodným a žádoucím prvkem zpracovaného systému havarijního
plánování pro krizové situace v obci.
Konečně je zde tímto i podpora pro situace pro případ
výpadku el. energie v době
kulturních akcí, například při
konání představení v Dělnickém domě, kdy čekají
řadu hodin občané v hledišti
na židlích „než se rozsvítí“.
Například s touto situací jsou

-4-

zaznamenány velmi nepříjemné zkušenosti.
Na budově OÚ, ale i například na Dělnickém domě
apod., bude nutné zpracovat
projekt pro úpravu elektrické výbavy stavby s cílem,
po realizaci této úpravy,
zajištění možnosti připojení
mobilního zdroje. Na výše
uvedených nových ČOV již
je možnost připojení realizována v rámci projektu.

Ladislav Rosman,

starosta obce
www.detmarovice.cz

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu
Na radě obce i na zasedání zastupitelstva dne 12. 9. 2019 se dost přetřásal návrh některých členů zastupitelstva na zvýšení současných poplatků
za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, to je odpadu, který jako občané dáváme do popelnic
u domu a tyto jsou převážně 1x za dva
týdny odváženy.
Pravdou je, že naše poplatky na rodinný dům jsou téměř nejnižší v našem regionu. Občané ale vědí, že
ke snížení poplatků o 1.000 Kč, například na běžnou 110 litrovou popelnici, bylo přistoupeno v roce 2013, a to
po zvýšení daně z nemovitosti zrovna
cca o těch 1.000 Kč. Platby se tedy

občanům plus mínus vyrovnaly.
Dnes je však obecně prosazována
nutnost zvýšení uvědomění občanů
k potřebě maximálního třídění směsného odpadu tak, aby toho netříditelného podílu ke skládkování bylo již
velmi málo. Cena tohoto skládkování
se má totiž od roku 2022 několikanásobně zvýšit a pro obce i občany to
bude znamenat podstatné zvýšení nákladů… Někde prosazovaná tendence
neplatit za likvidaci odpadů vůbec, je
zcela protichůdný postup, který jako
by lidem sděloval: „nepárejte se, milí
občané, s nějakým tříděním, město
ukládání odpadu lehce zvládne a horentní částku, ať je jakákoliv, uhradí

jako nic“… Asi chápete, že prosazení
té nuly poplatků sice může být přechodně líbivé, ale jinak je to filozofie
„na nic“. Je pravda, že zcela ojediněle se toto prosazuje i v našem zastupitelstvu, ale racionální oporu to nemá.
Na zastupitelstvu 12. 9. 2019 převládl názor poplatky pro rok 2020
ponechat v naší obci beze změny, což
považuji za dobré. S ohledem na přípravu všeobecného přitvrzení situace
v odpadech v ČR a Evropě je však
nutno s postupným zvýšeným tlakem
na třídění počítat a přinese to mj. například časem zvýšení poplatků rovněž i v naší obci.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Odpady v roce 2020
(všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáři)
svoz popelnic – každý sudý týden, úterý až pátek (1.
svoz dne 7. 1.)
svoz BIO odpadu (březen–listopad) – každé sudé pondělí
tříděný odpad (sklo, textil, papír) – pytlový svoz –
pouze od domů vždy v pondělí – 2. 3., 8. 6., 7. 9., 9.
11. 2020
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada poplatku za psy – pondělí 6. 1., úterý 7. 1., středa 8. 1. 2020 v přízemí obecního úřadu v době od 8.00
do 16.00, známku lze zakoupit již od 2. 1. vždy v úřední
dny do konce ledna.
HNĚDÉ BIOPOPELNICE – od 1. 3. do 30. 11. 2020
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 2020.

Provozní doba sběrného dvora odpadu – zimní provoz (od 1. 12. 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 2020
Četnost odvozu, typ nádoby

Částka

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě)
Popelnice 110 l
1 x 2 týdny
Popelnice 110 l
1x 2 týdny
2 ks popelnice 110 l nebo 1 ks 240 l
1 x 2 týdny
Popelnice na bioodpad 240 l
Dle potřeby
Kontejner velkoobjemový/10 rod. domů
1 x týden
Kontejner 1100 l /10 rod. domů
1x týden
3x Kontejner 1100 l
(bytovky č. 1049–1052)
1x 2 týdny
Kontejner 1100 l (bytovka č. 6, 1033)

0
500,1500,500,0
0
12 000,-

2 000,-

Cena je stejná jako v letošním roce a zahrnuje jako
obvykle 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.

T. Čempelová, OÚ Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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ANKETA
Pro vaše odpovědi jsme
se vypravili do ulic Dětmarovic, kde jsme se náhodných občanů zeptali:
„Jak se vám žije v obci
Dětmarovice?“
„Co se vám líbí, a naopak
co byste si přál(a) zlepšit?“
p. Antonín, 68 let, důchodce: Velmi si chválím
projekt výstavby dětského
hřiště u restaurace Motorest
v Koukolné.
Naopak mi schází odstavné parkoviště ze strany
Koukolné pro rybáře bydlící
v Dětmarovicích. Nejbližší
parkoviště je u benzínové
pumpy (asi 500 m od rybníka
Větrov).
p. Oldřich, 74let, důchodce: Chválím železářství
p. Kolakovské pro široký
sortiment zboží a profesionální přístup personálu.
Dále chválím vzorný
přístup sociálního odboru
ke starším občanům obce.
Velmi se mi líbí přístup
podnikatele p. Jiřího Mazurka za zvelebení hostince
U Bartečka.
Nedostatek vidím v tom,
že v obci schází řeznictví
s domácími výrobky.
p. Jaroslav, 65 let, důchodce: Líbí se mi veškeré
akce pořádané obcí pro seniory.
Naopak se mi nelíbí projekční řešení instalace odpadních vod s ohledem
na odtok odpadních vod
od rodinného domku pomocí čerpadla. Proč ne, v mém
případě, samospádem?
p. Václav, 57 let, vedoucí posunu u ČD: Oceňuji
trvalou pomoc obce při udržování komunikace na hrázi
rybníka Větrov tak, aby byl
možný příjezd k rodinným
domkům pod hrází rybníka.

Naopak se mi nelíbí, že
ještě nezačala oprava komunikace u podjezdu a následně
i tzv. Buvolí stezky.
p. Bronislav, 68 let, důchodce: Oceňuji pozitivně
komunikaci vedení obce
s občany a průběh instalace
kanalizace v obci.
Nelíbí se mi některá vyjádření zastupitelů obce, jejich destruktivní vyjádření
bez konstruktivního přístupu
k řešeným problémům.
p. Monika, 39 let, vychovatelka ve školní družině:
V Dětmarovicích si cením
vybudovaného zázemí pro
děti a jejich vyžití, zejména
dětských hřišť.
p. Lucie, 36 let, vedoucí
školní jídelny: Velmi se mi
líbí pořádaná kulturní představení pro veřejnost v Dělnickém domě.
V obci mi chybí specializované obchody na drogerii,
papírnictví a zejména lékárna.
p. Věra, 61 let, důchodkyně: V Dětmarovicích se
mi velice líbí, líbí se mi využití sokolského i fotbalového
hřiště pro nejrůznější účely,
včetně různých akcí pro děti.
Karel, 74 let, důchodce:
Bydlím v Dětmarovicích
více než 45 let a jsem zde
spokojen.
Přál bych si, aby byla
v obci opět lékárna.
Linda, 43 let, finanční
asistent: Život v obci hodnotím pozitivně. Jsem zde
spokojená.
Líbí se mi různé kulturní
akce, možná bych uvítala
více sportovních akcí, nejen
pro děti.
Michal, 45 let, OSVČ:
Z mého pohledu je život
v obci na dobré úrovni.
Bylo by vhodné navýšit autobusové spojení také

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

do okrajových částí obce,
hlavně víkendové a večerní
spoje.
Miroslava, 45 let, úředník: Žiji zde v podstatě celý
svůj život a je vidět zlepšení
životní úrovně.
Pozitivně hodnotím různé
kulturní akce a výstavbu nových hřišť pro děti.
Jana, 66 let, důchodkyně: Těší mě významná podpora seniorů a jejich životů
v Dětmarovicích – příspěvky
na U3V, ozdravné pobyty
a záměr postavit nový dům
pro seniory.
Alexandr, 48 let, obchodní zástupce: V Dětmarovicích se nám žije dobře.
Ve srovnání s životem v centru Karviné, kde jsme ještě
před pár lety bydleli, je odpověď jasná.
Bylo by fajn, kdyby se komunální odpad odvážel každý týden.
Určitě nám zde v Koukolné schází nějaký malý obchod s potravinami „večerka“. Obec by mohla oslovit
osvědčené místní podnikatele operující v tomto odvětví
a nabídnout prostory za výhodných podmínek, dotaci
nebo jinou nabídku, která se
neodmítá.
Také bych uvítal náš lokální problém s příjezdovou
cestou. Vzhledem k tomu, že
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nás globální obecní investice
do kanalizace minula, mohla
by obec alespoň významně
přispět na asfaltovou cestu,
kterou zde určitě potřebujeme.
Pavlína, 42 let, OSVČ:
V Dětmarovicích již žiju téměř 30 let a mnoho se zde
změnilo k lepšímu. Žije se
mi zde dobře, mám Dětmarovice ráda.
V souvislosti s tím, že je
zde přímá cesta na dálnici
do Bohumína, je i zvýšený
provoz projíždějících nákladních automobilů, což mi
celkem vadí a velmi bych
uvítala obchvat obce. A dále
zde chybí lékárna, mnohdy doma dojdou jen kapky
do nosu a je potřeba pro ně
jet do města, což u mě není
až tak velký problém, zajedu
si autem. Ale je mi líto těch,
kteří tuto možnost nemají a jsou mnohdy odkázáni
na pomoc druhých. Myslím
si, že když je v obci zdravotní středisko, měla by zde být
i lékárna.
Radka, 39 let, středoškolský pedagog: V Dětmarovicích jsem našla domov pro
svou rodinu, díky kvalitnímu
bydlení se nám žije dobře.
Velmi nám pomohl školní
autobus v organizaci přepravy dětí do školy. Trápí nás
doprava po úzkých vedlejwww.detmarovice.cz

ších cestách, kde je někdy
nemožné se vyhnout protijedoucímu autu. Dále by
se měl zlepšit dialog mezi
obecním úřadem a občany,
více informovat o problémech, které obec trápí, např.
znečištění ovzduší, školství,
volnočasové vyžití mládeže,
nadměrná doprava.
Zdislava, 72 let, důchodkyně: V Dětmarovicích se
nám žije dobře, jsme spokojeni.
Bylo by vhodné prodloužení chodníku na hřbitově,
vpravo od kontejneru nahoru, protože končí v polovině

a musíme chodit po trávě.
Také bych uvítala na hřbitově více laviček.
Schází nám světelné tabule
jízdních řádů autobusů na zastávkách. Stávající, tištěné
malým písmem, jsou pro některé cestující nečitelné.
Navrhovala bych také vysadit na vhodných místech
podél hlavní silnice pro zpestření a okrasu kvetoucí keře
nebo stromy.
Jindřiška, 65 let, důchodkyně: Jsem celkem spokojená, máme krásnou obec.
Ale chybí zde lékárna, zubař,
doktorka je zde jen jedna.

Co mi vadí, dělníci vykopali
díry a nechali je zasypané kamením. Nevrátili zpět chodníkovou dlažbu.
Lenka, 32 let, OSVČ:
Dětmarovice mám ráda, ale
vytkla bych sociální zařízení ve školkách. A také hřiště
ve školkách, jsou v katastrofálním stavu.
Petr, 38 let, dělník: Nic
bych nevytkl, Dětmarovice
se jako obec velice změnila.
Zavřela se sběrna, která fungovala několik let, já jsem
tam jezdil velice často.
Lucie, 31 let, mateřská
dovolená: Vyzdvihla bych

drobné nedostatky, jako je
nepořádek,
neupravenost
obce, potřebu údržby, zatěžující nebo obtěžující a komplikující situaci v obci apod.
Zdeněk, 36 let, automechanik: Žiji v obci pět let,
nenašel jsem zatím žádnou
chybu. Možná jednu, a to
nedostupnost lékařské péče
a lékárny. Jinak bych chtěl
říci, že se obec velice dobře stará o občany, vymýšlí
spousty aktivit pro důchodce, v podobě zájezdů. Možná
pro děti bych vymyslel více
aktivit, v podobě her a soutěží.

„Do Chorvatska jsme přijeli,
abychom si užili turistický
kurz a odpočinuli si od školy. V pátek 6. září jsme vyjeli v 13 hodin od školy
a do chorvatského přístavu
Ploče přijeli v 6 ráno, kde
jsme ještě čekali na trajekt,
který nás pak dovezl na poloostrov Pelješac, do města
Trpajn. Každý den jsme měli
rozcvičku. Domů jsme přijeli
asi o 10 kg těžší, protože tam
výborně vařili. Každý den
jsme se v moři vyblbli a užili
jsme si perfektně promyšlené soutěže. Za to chceme
poděkovat paní Branné, paní
Zarembové, paní Sikorové,
panu Figurovi a panu řediteli. Chceme také poděkovat
Obci Dětmarovice a škole
Dakol za umožnění našeho
kurzu. Velký dík patří řidičům, kteří nás dovezli v po-

řádku a v bezpečí do Chorvatska a zpět. Děkujeme.“
tým modrých – Natka,
Maruška, Sebastian, Filip,
Adrian
„Jsme moc rádi, že jsme se
mohli zúčastnit tohoto sportovního kurzu v Chorvatsku.
Počasí bylo příjemné. Slunce
nám skoro pořád svítilo, takže jsme mohli trávit spoustu
času na pláži u moře. Každý
večer jsme chodili na procházky do města a na zmrzlinu. Jídlo bylo výborné, proto
chceme poděkovat paní kuchařce a dvěma pomocníkům
ze školy Dakol. Také chceme
poděkovat paní Branné, paní
Sikorové, paní Zarembové,
panu Figurovi a panu řediteli za báječný program,
který nám připravili.“ tým
zelených – Adriana, Eliška,
Adam, Patrik, Dominik

Chorvatsko očima dětí
„V Chorvatsku se nám líbilo,
je to tady moc pěkné, a kdyby byla možnost, tak bychom
se sem určitě vrátili. Nejvíce
se nám líbilo moře, celodenní
aktivity jako potápění, lovení
rybiček, kroužků a hlavně
vynikající jídlo. Večerní procházky byly velmi okouzlující a líbil se nám západ slunce. Výborné byly zmrzliny.
Děkujeme paní Branné, paní
Sikorové, paní Zarembové,
panu Figurovi a panu řediteli za vodní hrátky, které pro
nás připravili.“ tým žlutých
– Nela, Verča, Luboš, Marek, René
„Začátek turistického kurzu
spočíval v tom, že jsme nastoupili do autobusu, s kterým nás čekala 14hodinová
cesta. Po únavné cestě jsme
konečně přijeli do přístavu
Ploče, kde jsme nastoupili

na trajekt. Byla to velmi zajímavá plavba plná úžasných
výhledů. Hned jak jsme dorazili do apartmánu, byly
nám rozděleny pokoje, které
byly vcelku útulné, ale ne
moc prostorné. Byl tam trochu protivný pan domácí,
kterému vadilo snad skoro
všechno. Přesto všechno
byly tou nejlepší věcí, kterou jsme v Chorvatsku zažili,
týmové sportovní hry a zábava, kterou nám vymysleli
paní Branná, paní Zarembová, paní Sikorová, pan Firura a pan ředitel. Někdy jsme
nevěděli, koho to více bavilo, jestli děti nebo vedoucí.
Máme ty nejlepší zážitky, třeba jako procházky po městě
při západu slunce. Děkujeme
za krásný týden s vámi.“ tým
červených – Míša, Barča,
Martin, Saša, Danek

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Adaptační kurz
Ve dnech 2.–4. října se 35 žáků
obou šestých ročníků zúčastnilo
adaptačního kurzu na chatě Skalka
v malebném koutku Beskyd, nedaleko Mostů u Jablunkova. Pro žáky
byl připraven bohatý program.
Poznali blízké i vzdálenější okolí
Skalky. V místním muzeu se seznámili s historií Dolní Lomné, zahráli
si spoustu her upevňujících kolektiv, poctivě ráno cvičili a v neposlední řadě statečně absolvovali
stezku odvahy.   Během vycházek
nasbírali také spoustu hřibů. Celá
akce se vydařila a stmelila celý
kolektiv. Doprovodem dětí byli
Markéta Branná, Monika Zarembová, Aleš Veber a Michal Hejda.

„Na kurzu jsme zažili spoustu zábavy, legrace a navíc nám výborně
vařili,“ doplnil jeden z nadšených

žáků po návratu domů.

Michal Hejda,

třídní učitel 6.A třídy

Mezinárodní mistrovství v Turistickém závodě
V sobotu 28. září se ve Vsetíně
uskutečnilo Mezinárodní mistrovství v TZ, kde měla naše škola mezi
nejlepšími českými a slovenskými
závodníky sezóny žhavého kandidáta na získání titulu.
Mikuláš Ulman se mezi nejmladšími žáky své role zhostil na výbornou. Konkurovat mu v rychlosti dokázal pouze jeden závodník,
ale díky zvládnutým úkolům bez
jediné trestné minuty závod opět
s přehledem vyhrál. Děkujeme mu
za vynikající reprezentaci naší školy
i celé České republiky. Přejeme, aby
v následující sezóně ve starší kategorii neztratil nic ze své výkonnosti
a znova bojoval o ty nejvyšší příčky.

Pavel Figura

poděkování
Chtěly bychom touto cestou
poděkovat řidiči Senior taxi
v Dětmarovicích panu Rostislavu
Hanuskovi za ochotu a lidský přístup k nám seniorům.
 Jménem spokojených seniorů

Bohumila Nogová,

Marie Pochtiolová
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Sportovně-turistický kurz
pečnou a klidnou jízdu, dokonce ani
mě nebylo špatně a rozloučili jsme se.
Do Trpanje jsme dorazili v sobotu kolem 8.30 ráno. Následovalo ubytování,
oběd a vybalování věcí.
Počasí nám sice zpočátku na program
u moře moc nepřálo, ale my jsme si s tím
samozřejmě poradili. Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle barvy – zelená,
žlutá, červená, modrá. Každé družstvo
si k dané barvě vymyslelo svůj název
a nakreslilo si vlajku. Po zapojení jejich
fantazie vznikly tyto týmy: Tým zelených, Vietnamci z Dětmarovic, Rudé
fretky, Modré vlny. V těchto skupinách
během kurzu soutěžily v různých zajímavých vodních i suchozemských
disciplínách, jako jsou např. štafetové
závody v plavání, obohacené různými
úkoly. Tam jsme se vyřádili i my dospělí, když jsme jim závody ztěžovali stříkáním z vodních pistolí, střelbou z luku
nebo akvabelami. Nezapomněli jsme

ani na ranní průpravu ve formě rozcvičky, na kterou se děti jistě každý den těšily. Po pár dnech proměnlivého počasí
jsme si začali užívat sluníčka po celý
den a krásně jsme se opálili. Večer si
jako obvykle vymýšlely program jednotlivé týmy. Samozřejmě jsme se byli
i procházet a prozkoumávat prostředí
města a pobřeží. Výhledy na některých
místech byly nádherné. A aby toho
užívání nebylo málo, každý den nám
kuchyně připravovala ÚŽASNÁ jídla.
Snad jediné mínus pobytu bylo každodenní, nebo spíše každonoční, vytí šakalů, které bylo někdy až strašidelné.
Shrnutí na závěr: Měli jsme se úžasně!!! Ani se nám (nebo aspoň mně) nechtělo v sobotu 14. 9. odjíždět domů.
Ke škole jsme se vrátili v neděli kolem 6.15, kde jsme rodičům s radostí
předali děti. Nikdo se nám neutopil
a všichni jsme dojeli v pořádku.

Pavel Figura

Komise pro občanské záležitosti Obce Dětmarovice zorganizovala
ve středu 16. října t.r. již tradiční Setkání jubilantů naší obce.
Společného setkání se zúčastnili 70,

75, 80, 85, 90letí občané. Oslavenci,
kteří naše pozvání přijali, se při připraveném občerstvení příjemně bavili,
užili si hlavně společného hovoru, ale
také hezké hudby i tance. Jako drobný

dárek k jubileu obdržel každý oslavenec poukázku do obchodního domu.
Všem jubilantům děkujeme za jejich účast, ještě jednou jim blahopřejeme k narozeninám a přejeme pevné
zdraví!
 T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Letošní sportovně-turistický kurz pro
8. a 9. ročník, který probíhal od soboty 7. 9. do soboty 14. 9., byl výjimečný. Dostali jsme totiž od CK DAKOL,
s.r.o. nabídku, která se neodmítá. Volný termín na ubytování v obci Trpanj
na poloostrově Pelješac v Chorvatsku,
pět minut od pláže. A když se k tomu
připojila Obec Dětmarovice s nabídkou
finančního příspěvku, bylo jasno. I přes
počáteční nejistotu, jestli děti u moře
uhlídáme, jsme se rozhodli tuto dobrodružnou výpravu podniknout.
Plni očekávání jsme se v pátek 6. září
sešli u školy, kde nám „šťastní“ rodiče
předali své ratolesti. Úžasní řidiči „Karel“ a „Karel“ nám naložili zavazadla.
My jsme vybrali potřebné dokumenty dětí a ve 13.00 vyrazili autobusem
do Ploče. Cesta nám utekla relativně
rychle. Ani jsme se nenadáli, už jsme
mokli v přístavu v Ploči a čekali na trajekt. Poděkovali jsme řidičům za bez-

Setkání jubilantů

www.detmarovice.cz

1. závod Moravskoslezského poháru v Turistickém závodě
Opět po roce jsme v sobotu 19. října v Dětmarovicích přivítali závodníky Turistického závodu z celého Moravskoslezského kraje. Díky spolupráci SPRŠ, ZŠ Dětmarovice,
Obce Dětmarovice a Asociaci turistických oddílů mládeže
se nám podařilo uspořádat krásný, ale i náročný závod,
na který snad budeme všichni vzpomínat. Ohlasy závodníků i rozhodčích byly veskrze kladné. Dokonce nás členové
rady závodů oslovili, jestli se nezhostíme také závodu celorepublikového kola – Českého poháru v roce 2021.
Závodu se zúčastnilo celkem 120 hlídek různých věkových kategorií, z toho 14 závodníků reprezentovalo naši
školu. Ani tentokrát jsme nevyšli naprázdno. Laura Konkolová vybojovala ve své kategorii 3. místo. Příslibů do budoucna je však více. Alexandr Damek, Mikuláš Ulman
a Marie Žahourková mohli skončit na 2. místě, kdyby neměli žádné trestné minuty. Do příštích závodů se snad více
naučí a budou taky na stupních vítězů.
Po závodech jsme měli připraven doprovodný program,
kde si děti mohly zastřílet s paintballové pistole, vzduchovky nebo luku. Někteří si zahráli fotbal a byla také možnost si
opéct špekáčky nebo si zazpívat s kytarou u ohně. Celý program byl tak úspěšný, že jsme ho zakončili až kolem 22.30,
kdy dohrála poslední píseň a dotančili zbylí tanečníci. Někteří pak přespali v tělocvičně do dalšího dne.
Na závěr hodnocení našeho hlavního rozhodčího Vladana
Sukače: „Profil tratě odpovídal i vyšší úrovni závodu a sou-
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těžící kvalitně prověřil v jejich znalostech a orientací v náročnějším terénu. Na kontrolách bylo dostatek proškolených
rozhodčích, aby minimalizovali zdržné časy. Organizátoři si
dali velmi záležet, aby závod probíhal dle všech regulí a byl
profesionálně připraven.“ 
Pavel Figura

Krasobruslaři zahájili sezónu
Po ukončení sezóny v březnu na ledové ploše v Orlové
se krasobruslaři pilně připravovali celé jaro a léto hlavně
na ledové ploše. Prvním vstupem do sezóny jsou pro každého závodníka testy výkonnosti. Některé děti stihly testy
splnit už v březnu. Začátkem října se plnily testy v Kopřivnici. Naši nejmladší se zúčastnili a splnili na výbornou.
Z Dětmarovic splnila test č. 1 Terezka Pochmonová, které
je 5 let. Test č. 7 splnila Lucie Motyková, která rovněž
bydlí v Dětmarovicích.
Test č. 1 plnili: Brabcová Valentina, Mitzová Evelin, Litnerová Daniela, Pochmonová Tereza, Szőke Ondřej, Sátorová Šárka.
Test č. 4 plnili a na výbornou splnili Kohútová Nina,
Měřva Marek.
Test č. 7 splnila Motyková Lucie.
Všem gratulujeme a hodně štěstí na soutěžích, které už
začínají koncem října. Prvním závodem bude Velká cena
Brna.
Také začaly a byly zahájeny Kurzy pro dospělé, rodiče
s dětmi a také pro děti přípravka. Vše pod vedením zkušených trenérů.
Bližší informace na fcb: Kraso Orlová nebo dotazy na emailu: kkorlova@seznam.cz, nebo tel.: 732 866 409.

Monika Kramná, KK Orlová
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Doplnění vysvětlivek ke zveřejněné mapce
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBJEKTY

DŘÍVE

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)

ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.

27
320
110
900
45
1002
179
832
214
334
1120
1070 - 1072

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BENDOVA USEDLOST – NYNÍ V MAJETKU OBCE
ŠKOLA, POZDĚJI META, PAK AROMKA – NYNÍ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
NĚBROJŮV HOSTINEC – NYNÍ ELEKTRO VOLÁK
TŘETÍ PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ DPS
NÁRODNÍ ŠKOLA V KOUKOLNÉ – NYNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
DRUHÁ PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ RODINNÝ DŮM
ČTVRTÁ PRODEJNA POTRAVNÍHO SPOLKU – NYNÍ V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ
KULTURNÍ DŮM NA OLMOVCI – OBJEKT OPUŠTĚN
SPOŘITELNÍ A ZÁLOŽENSKÝ SPOLEK – NYNÍ RODINNÝ DŮM
HOSTINEC U STOKLASŮ, POZDĚJI TIBA – NYNÍ RODINNÝ DŮM

ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.

18
22
25
670
363
570
750
126
550
7K

VÝZNAMNÉ OBJEKTY

1
2
3
4
5
6
7

SAKRÁLNÍ

MLÝNY

OBECNÍ HOSTINEC POD PILAREM – ZBOURÁN
FINANČNÍ DŮM, POZDĚJI ZÁZEMÍ STAVBY ELEKTRÁRNY – ZBOURÁN
ŠPITÁLEK NA SKOTNICI – ZBOURÁN
BÝVALÁ MYSLIVECKÁ HÁJENKA U NÁDRAŽÍ – ZBOURÁNA
BÝVALÁ SAMOOBSLUHA NA ZÁLESÍ – DNES RODINNÝ DŮM
BÝVALÁ PRODEJNA NA GLEMBOVCI – OPUŠTĚNO
BÝVALÁ HOSPODA U KRŮČKA – DNES RODINNÝ DŮM

ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.
ČP.

300
90
330
167
953
351
333

PAMÁTKY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5

ČP.

Z důvodu
nedostatečné
kapacity
nebyly
v minulém
čísle DO
uveřejněny
všechny
vysvětlivky
k této
mapce. Nyní
pro zájemce
doplňujeme.

KOSTEL MAŘÍ MAGDALENY Z ROKU 1870 – KULTURNÍ PAMÁTKA
KŘÍŽ U KOSTELA Z ROKU 1949
KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ Z R. 1871 – REKONSTRUOVÁN V ROCE 2017
NĚBROJOVA KAPLE Z ROKU 1860 – OPRAVENA V LETECH 2013 - 2015
STANÍČKOVA KAPLIČKA Z ROKU 1914
BENDŮV KŘÍŽ Z ROKU 1879 – REKONSTRUOVÁN V ROCE 2004
PLECHÁČKŮV KŘÍŽ
BARTEČKŮV KŘÍŽ – OPRAVEN V ROCE 2014
HOKŮV KŘÍŽ Z ROKU 1889
CELNERŮV KŘÍŽ
CYRŮV KŘÍŽ – OPRAVEN V ROCE 2001
ZASTÁVKŮV KŘÍŽ DŘEVĚNÝ – PŮVODNÍ ODSTRANĚN, NA JEHO MÍSTĚ V ROCE 2012 POSTAVEN NOVÝ
ANTONČÍKŮV KŘÍŽ DŘEVĚNÝ – V ROCE 2017 ODSTRANĚN, NA JEHO MÍSTĚ NOVÝ MALÝ KŘÍŽEK
VITRÍNKA SE SVATÝM OBRÁZKEM
ZELENÝ KŘÍŽ – JIŽ NEEXISTUJE
BARTEČKŮV KŘÍŽ – JIŽ NEEXISTUJE
ULMANŮV KŘÍŽ – JIŽ NEEXISTUJE
STANIOŠKŮV KŘÍŽ – JIŽ NEEXISTUJE
BARTEČKOVA KAPLE – JIŽ NEEXISTUJE, NA MÍSTĚ JEDNA PŮVODNÍ LÍPA

PAMÁTNÉ

BENDŮV VODNÍ MLÝN – JIŽ NEEXISTUJE
ŠVAJNÉHO VODNÍ MLÝN – JIŽ NEEXISTUJE
UHRŮV VĚTRNÝ MLÝN
REPLIKA KEMPNÉHO MLÝNA
REPLIKA SZNAPKOVA MLÝNA

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

STROMY

3 LÍPY A 2 DUBY

KATASTR

ČÁST KATASTRU PŘIČLENĚNÁ K ORLOVÉ
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Program poskytování bezúročných návratných finančních zápůjček
v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji
Program byl schválen Zastupitelstvem obce Dětmarovice dne 11. 9. 2019 č. usnesení 106/6.
Pro zájemce o tuto půjčku
(úspěšné žadatele v rámci 3.
výzvy kotlíkových dotací) je
k dispozici ke stažení na adrese: www.detmarovice.cz
– Obecní úřad – Dotace (růžové pole)
Podmínky
dotačního
Programu
poskytování
bezúročných návratných
finančních zápůjček v návaznosti na 3. výzvu „Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji pro rok
2019
Článek 1
Účelové určení programu
1. Účelem programu je
stanovení jednotných a závazných podmínek pro
žadatele a příjemce jednorázové návratné finanční
zápůjčky ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Návratná finanční zápůjčka“)
na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117. výzvy Operačního
programu životní prostředí
v rámci specifického cíle 2.1
(dále též „Předmět podpory“) a závazek příjemce tuto
návratnou finanční zápůjčku
přijmout a užít v souladu
s jejím účelovým určením,
za podmínek stanovených
Smlouvou o poskytnutí návratné finanční zápůjčky,
Programem a Výzvou č.
1/2019 k předkládání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů
na pevná paliva v domácnostech na území obce Dětmarovice, dosáhnout úspor

energie v místě spotřeby
a snížit emise skleníkových
plynů a dalších znečišťujících látek.
2. Cílem Programu je zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů
na pevná paliva za moderní
zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického
cíle 2.1 v domácnostech formou zvýhodněné návratné
finanční zápůjčky.
Článek 2
Vyhlašovatel programu
a poskytovatel návratné
finanční zápůjčky
Vyhlašovatelem Programu
a poskytovatelem Návratné
finanční zápůjčky je Obec
Dětmarovice.
Článek 3
Vymezení okruhu
žadatelů
Žadatel o Návratnou finanční zápůjčku v rámci tohoto Programu musí splnit
níže uvedené podmínky:
• jedná se o fyzickou osobu, která je vlastníkem nebo
spoluvlastníkem rodinného
domu na území obce Dětmarovice, kde je realizována výměna nevyhovujícího
kotle
• žadatel má uzavřenu
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva.
Článek 4
Účel, na který může být
Návratná finanční
zápůjčka poskytnuta
1. Návratná finanční zápůjčka je určena výhradně
k předfinancování způsobilých výdajů uvedených
ve Smlouvě o poskytnutí do-
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tace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva na pořízení
předmětu podpory, uzavřené
mezi příjemcem a Moravskoslezským krajem, které
budou vynaloženy v období
od uzavření Smlouvy o poskytnutí Návratné finanční
zápůjčky dle tohoto Programu, nejpozději do 30. 11.
2021.
2. Návratná finanční zápůjčka bude žadateli poskytována
maximálně
ve výši poskytnuté dotace,
v konkrétní částce uvedené
ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva.
3. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta
na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy
o poskytnutí Návratné finanční zápůjčky z Programu
pro poskytování návratných
finančních zápůjček „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -3.výzva “
(dle Přílohy č. 2).
Článek 5
Podmínky pro předložení žádosti o Návratnou
finanční zápůjčku
1. Žadatel je povinen vyplnit řádně Žádost o poskytnutí Návratné finanční zápůjčky (viz Příloha č. 1) a její
povinné přílohy, a to:
• kopie podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního
programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji –
3. výzva.
• čestné prohlášení (dle
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Přílohy č. 4 Programu)
• potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas
do výše Návratné finanční
zápůjčky ve prospěch účtu
obce Dětmarovice číslo
3624791/0100
vedeného
u Komerční banky, a. s., (dle
Přílohy č. 3 Programu)
• písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí Návratné finanční zápůjčky –
kopie nebo originál (dle Přílohy č. 5 Programu)
• originál plné moci s notářsky ověřeným podpisem
pro osobu pověřenou k podpisu žádosti – dokládá se
pouze v případě zmocnění
jiné osoby k podpisu žádosti.
2. Žadatel je povinen
předložit vyplněnou Žádost
o Návratnou finanční zápůjčku spolu se všemi povinnými přílohou v listinné podobě v jednom podepsaném
originále, prostřednictvím
provozovatele poštovních
služeb nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Dětmarovice, v uzavřené obálce
označené „Návratná finanční
zápůjčka“ se jménem, příjmením a adresou žadatele.
Lhůta pro podání žádosti je od 1. 1. 2020 do 31. 7.
2021 nebo do vyčerpání finančního limitu.
3. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování
vyloučeny, pokud:
a) jsou v rozporu s podmínkami Programu,
b) jsou podány jakýmkoli
jiným způsobem (např. faxem nebo pouze e-mailem),
c) jsou doručeny na jiné
adresy,
d) jsou podány mimo lhůtu
pro předložení žádosti,
e) jsou neúplné nebo newww.detmarovice.cz

správně vyplněné.
4. Jakékoliv změny týkající se údajů žadatele včetně
změn v předmětu žádosti
o Návratnou finanční zápůjčku, musí být žadatelem sděleny neprodleně nejpozději
do 7 dnů od vzniku změny.
5. Všechny došlé žádosti
včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
Článek 6
Povinnosti příjemce
Návratné finanční zápůjčky
1. Příjemce Návratné finanční zápůjčky je v případě
přijetí odpovědný za účelné
a efektivní využití poskytnutých finančních prostředků.
2. Příjemce je povinen dodržet veškerá ustanovení vyplývající z podmínek Programu a z ustanovení Smlouvy.
3. Příjemce Návratné finanční zápůjčky je povinen
objem prostředků s poskytovatelem finančně vypořádat
v termínech stanovených
smlouvou.
4. Při nečerpání a vrácení
finančních prostředků z dotace, je nutné o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele, včetně zaslání
avíza k platbě na adresu sídla
poskytovatele dotace.
5. Pokud se žadatel nedostaví k podpisu nebo odmítne podepsat Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci nejdéle do dvou
měsíců od obdržení výzvy
k podpisu smlouvy, ztrácí
nárok na poskytnutí Návratné finanční zápůjčky.
Článek 7
Postup vyhlašovatele
1. Žadatelé odevzdají v určeném termínu vyplněnou
žádost včetně všech povinných příloh.
2. Podklady předložené
žadateli zpracuje administrátor Programu, provede kont-

rolu a případně vyzve žadatele k případnému doplnění
chybějících podkladů nebo
opravám podkladů. Lhůta
pro doplnění nebo opravy
podkladů je 30 dnů od doručení původní žádosti. Nedoplní-li žadatel požadované
podklady ve lhůtě stanovené
administrátorem, bude žádost vyřazena a žadatel bude
vyrozuměn.
3. Úplné žádosti budou
následně projednány v orgánech obce.
4. Po projednání v příslušném orgánu obce informuje
administrátor všechny žadatele o výsledku projednání
žádosti.
5. O poskytnutí zápůjčky
se uzavře mezi poskytovatelem a příjemcem písemná
Smlouva o poskytnutí návratné finanční zápůjčky (dle
Přílohy č. 2 Programu).
Článek 8
Výše vyčleněných
peněžních prostředků
Předpokládaný celkový
objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
poskytovatele pro tento Program je 3 353 400 Kč a bude
upraven podle skutečně přiznané dotace SFŽP.
Článek 9
Kontrola použití Návratné
finanční zápůjčky
a závěrečné vyúčtování
1. Ověřování správného
použití Návratné finanční
zápůjčky, zejména zda byla
hospodárně a účelně využita,
podléhá kontrole v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Neoprávněné použití zápůjčky nebo zadržení bude
klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně podle §22
zákona 250/2000 Sb., v plat-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

ném znění.
3. Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu
Návratné finanční zápůjčky
a podmínek poskytnutí v případě jejího přiznání, a to
včetně nutnosti zpřístupnění
nového zdroje tepla a všech
prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů.
Po ukončení realizace Předmětu podpory je příjemce
povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné
vyúčtování do 30. 11. 2021.
Vyúčtování musí být zpracováno na předepsaných
formulářích (viz příloha č.
6 Programu) a bude obsahovat:
- kopii dokladu o výměně
zdroje tepla, což je doklad
o instalaci a uvedení nového
zdroje tepla do provozu,
kopie účetních dokladů za zrealizované práce,
dodávky a služby (faktury,
paragony atd.),
kopie
potvrzení
o úhradě – pro bezhotovostní
platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu
s originálním podpisem příjemce, pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.
Článek 10
Závěrečné ustanovení
1. Poskytnutí Návratných

finančních zápůjček je podmíněno schválením finančních prostředků Státním fondem životního prostředí ČR.
2. Na poskytnutí Návratné finanční výpomoci není
právní nárok.
3. Obec Dětmarovice si
vyhrazuje právo vyhlášený
Program bez udání důvodů
zrušit.
4. Tento Program byl
schválen usnesením Zastupitelstvem obce Dětmarovice
č.106/6 ze dne 11. 9. 2019
a nabývá účinnosti dne 1. 10.
2019.
5. Seznam příloh programu:
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí návratné finanční
zápůjčky
Příloha č. 2: Smlouva
o poskytnutí Návratné finanční zápůjčky z Programu
pro poskytování návratných
finančních zápůjček „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.výzva“
Příloha č. 3: Potvrzení
o souhlasu s inkasem
Příloha č. 4: Čestné prohlášení
Příloha č. 5: Písemný
souhlas druhého z manželů
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí Návratné finanční
zápůjčky
Příloha č. 6: Vyúčtování

Ladislav Rosman,

starosta obce

Zítra celá země
V úterý 22. října se uskutečnil na Základní škole Majakovského v Karviné zážitkový workshop „Zítra celá
země“.
V tomto workshopu jsme se měli vnést do listopadu
1989, kdy vypukla sametová revoluce, a představit si,
že jsme středoškolští studenti, kteří na své škole vyhlásili stávku. Na základě určených rolí měl každý student
odlišný názor na socialismus. Workshop byl velice zajímavý tím, že jsme se vcítili do doby listopadu 1989
a dozvěděli jsme se o průběhu sametové revoluce.

Veronika Ostrówková, žákyně 9. ročníku
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Koloběžkové závody
Dne 19. září pořádala obec Dětmarovice koloběžkové závody pro žáky prvních tříd základních škol Dětmarovice,
Dolní Lutyni a Doubravu. Závody proběhly v parku u Dělnického domu.
V kategorii dívky se na prvních třech místech umístily
žákyně ze ZŠ Dětmarovice a v kategorii chlapci se taktéž
na prvních třech místech umístili žáci ze ZŠ Dětmarovice. ZŠ Dětmarovice rovněž obsadila první místo celkově
za školu a získala cenu „koloběžku“ i putovní pohár. Na druhém místě se celkově umístila ZŠ Dolní Lutyně a na třetím
místě skončila ZŠ Doubrava. I přes chladné počasí se soutěžící velmi snažili a vládla sportovní nálada. Všem děkujeme a těšíme se na další prvňáčky v příštím roce.

Renáta Calabro, OÚ Dětmarovice

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Ohlédnutí za Pohádkovým lesem
ZO ČSOP uspořádala letos již 14.
procházku Pohádkovým lesem (6.
10. 2019). I když se to nezdá, přípravy začínají již před letními prázdninami zajišťováním vhodného termínu.
V září jsou soboty obsazeny jinými akcemi, pak přichází státní svátek a musíme dávat termín na začátek října, kdy
počasí je už velmi vrtkavé... Chtělo by
to změnu a budeme se o ni snažit.
O prázdninách pokračuje chystání
masek, vymýšlení zábavných úkolů
pro pohádkové bytosti, atrakcí a soutěží na hřiště, organizace občerstvení,
zajišťování lidí na trasu i na hřiště. Pak
také mytí lavic, židlí, výroba a rozvoz
plakátů, nákup dobrůtek na odměny
na stanovištích… To vše musí být včas
hotovo během září.
Obvykle 14 dní či týden před akcí
ještě pracujeme na Stezce zdraví, aby
byla zajištěna pěkná a bezpečná procházka lesem. Vždy je tam dost práce
(spadlé stromy, větve, zarostlý chodník, narostlé větve do trasy chodníku,
letos i vosy přímo v chodníku, místy
také uklizení spousty odpadků). Už poněkolikáté se nám stalo, že pak přijde
silný vítr a pár dní před akcí se musí
Stezka opět upravit.
Letos jsme to měli zkomplikováno
velmi špatnou předpovědí počasí dva
dny před akcí a řešili jsme narychlo,
zda akci uskutečnit nebo ne. Nechtěli
jsme zklamat děti, které se těšily, protože věděly, že akce má být v sobotu,
ale ani promarnit úsilí, které již bylo
do příprav vloženo. Takže ve čtvrtek
a v pátek 3. a 4. 10. organizační tým
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řešil vše, co souviselo s přeložením
na neděli, kdy se mělo počasí výrazně
zlepšit: od lidí na stanovištích, hlášení
v rozhlase, změny data na plakátech,
pohoštění, ale také koordinovat se
s akcí hasičů na sokolském hřišti.
Bylo to velice náročné, ale nechtěli
jsme nečinně přihlížet, že nám v sobotu lije a v neděli se ukáže sluníčko.
Je až neuvěřitelné, že se nám to podařilo.
Jsme rádi, že letos se Pohádkového
lesa zúčastnil rekordní počet účastníků. Na začátku trasy bylo vydáno
pro děti 200 plánků, jejich doprovod
byl průměrně 2 až 3 členové rodiny,
takže přišlo více než 650 lidí. Na sokolské hřiště sice nedošli všichni kvůli
chladnému počasí, ale nevadí, i dospělí
si zaslouží pochvalu, že splnili očekávání dětí a šli s nimi na Pohádkový les.
A koho letos děti na trase potkaly?
U Dělnického domu je přivítal Mach
s Šebestovou a rozdali jim mapky,
na které děti na každém stanovišti sbíraly za zvládnutý úkol razítka a malé
odměny. U Pata a Mata si vyzkoušely
svou zručnost, u Krakonoše poznávaly
brouky, Maková panenka s Emanuelem vyzkoušeli jejich trpělivost a pevnou ruku. Ferdovi s Beruškou pomohly přenést larvičky, u vodníka chytaly
rybičky. Křemílek a Vochomůrka si
pro ně připravili poznávání mláďátek,
u Rumcajse s Mankou museli zvládnout běh v pravých loupežnických holínkách. Vlk a dvě Karkulky si na děti
nachystali tajemnou černou krabici.
Pejskovi s kočičkou musely děti pomoct upéct dort a Harrymu Potterovi
pomohly s osvobozením Dobbyho.
Děkujeme paní Zamiškové a Tobolové, Míše a Ajce Kaděrové, Petru Karasovi, Kláře Nevřalové a Ondrovi Go-
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lasowskému, panu Petrášovi s rodinou,
manželům Uhrovým, Míše Kijonkové
a Katce Ďuškové, Andree Pryszczové
a Veronice Kruczkové, Andree a Viktorce Gabčovým, bráchům Černekovým a Jardovi Stadtherrovi.
Na sokolském hřišti čekalo děti
překvapení – po získání posledního razítka u hradní paní a její asistentky A.
Tiralové si za odměnu mohly prolézt
hradem z lepenky, který vyrobil pan
Uher. Pak už zkoušely skládačku chráněných živočichů s M. Dudou, chůzi
na chůdách s O. Krůčkem, lukostřelbu
s Milošem Kijonkou, lezeckou stěnu
s J. Tiralou. K tomu se o hudební produkci staral J. Kijonka. Všichni mohli
sledovat také soutěž hasičů.
Dle reakcí dětí a dospělých se akce
líbila a překonali jsme i to chladno.
Chtěla bych touto cestou poděkovat výboru ZO, rodinným příslušníkům a přátelům, ale také hasičům,
že jsme vše společně zvládli.
Chtěli byste se podílet na Pohádkovém lese? Máte rádi přírodu a chtěli
byste nám pomoct ji chránit? Přidejte
se k nám! Potřebovali bychom nové
členy. V poslední době se nám, bohužel, stalo, že někteří lidé se přihlásili
a pak bez udání důvodu se tak nějak
do ničeho nezapojili. Všichni víme, že
každá rodina má svých starostí dost –
my, členové ČSOP, jsme na tom stejně. Ale naše činnost je zas o něčem jiném a vytrhne vás z denní rutiny. Akcí
za rok není mnoho, dají se skloubit
s koníčky, zapojit rodinu i děti. Takže
pak máte skvělý pocit z dobré činnosti a z toho, že můžete malým dílem
přispět k údržbě životního prostředí
a k radosti dětí. Možnost přihlášení
na adrese: elen.kijonkova@seznam.cz.

Předsedkyně Elena Kijonková
www.detmarovice.cz

noví občánci
21. 9. 2019 jsme přivítali nové občánky:
Sofii Gajdíkovou,
Quentina Plachtu,
Nikol Demjanovou,
Karlu Fonšovou,
Annu Struž.

Sofie Gajdíková

Quentin Plachta

Nikol Demjanová

Karla Fonšová

Anna Struž

26. 10. 2019 jsme přivítali nové občánky:
Lindu Totkovou,
Lukáše Czechowicze,
Nelu Kramnou,
Izabelu Oleksiakovou,
Emu Sichovou,
Matěje Hanuska,
Kristýnu Šandovou,
Matěje Budinu,
Ondřeje Kubatka.

Linda Totková

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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noví občánci

Lukáš Czechowicz

Nela Kramná

Izabela Oleksiaková

Ema Sichová

Matěj Hanusek

Kristýna Šandová

Matěj Budina

Ondřej Kubatko

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Exkurze do Radegastu
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Radegast: Život je hořký. Bohudík
Tak začal 17. října náš zájezd do pivovaru Radegast v Nošovicích. Exkurzi po pivovaru jsme absolvovali v doprovodu
zaměstnance Radegastu, který nás seznámil s historií a vývojem pivovaru, od položení základního kamene až do dnešních
dnů, a také srozumitelně vysvětlil postup výroby piva. Na velkoplošných obrazovkách jsme viděli provozy, do kterých
z bezpečnostních důvodů nelze vstoupit. Na závěr prohlídky
proběhla ochutnávka piva ve vyhlídkové restauraci nad pivovarem s výhledem na krásnou přírodu okolo Nošovic a na panorama Beskyd. Na zpáteční cestě měli účastníci zájezdu možnost zakoupení mléka, zelí a brambor v Zemědělském družstvu
vlastníků v Nošovicích. Zpáteční cesta byla pohodová a veselá.
Děkujeme vedení pivovaru za možnost exkurze a pohoštění,
panu řidiči za bezpečnou dopravu, OÚ Dětmarovice a vedoucí
zájezdu p. Lence Hanuskové, která se o nás svědomitě starala.

Za milovníky zlatého moku, kteří se zájezdu

zúčastnili Otakar Popek, Alena Marcalíková

Sázení stromů v Šilheřovicích 19. 10. 2019
s účastí členů ČSOP Dětmarovice
Historická akce Den za obnovu lesa 19. října spojila dohromady 31 tisíc lidí. Nové lesy sázeli lidé na 14 místech
v republice. Do lesa se vydaly rodiny s dětmi, skauti, studenti, olympionici, novináři, spolky a sdružení včetně turistů i seniorů. Byly zasazeny stovky tisíc sazenic.
Do  Šilheřovic, které nám byly nejblíže, dorazilo neuvěřitelných 3 600 lidí a vysazeno bylo 11 300 sazenic!
Vyjádření organizátorů: Jsme moc rádi, že přišlo tolik
lidí, kteří se spolu s námi podíleli na výsadbě lesa pro
nové generace. Nešlo nám o rekordy, ale zájem a nasazení účastníků byl obdivuhodný. Chtěli jsme veřejnosti
představit les 22. století, který už dnes sázíme a v příštích
letech budeme sázet v ještě větší míře. Obrovský zájem
veřejnosti nás velmi těší a současně zavazuje k budoucí
péči o stromy vysazené nejen dnes.
Poděkování patří všem účastníkům i devíti stovkám ko-
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legů v celé republice, kteří akci zorganizovali. Přijďte se
podívat, jak Vaše stromy rostou.
ČSOP je partnerem tohoto unikátního projektu. Z naší
organizace se zúčastnili 4 dospělí a 1 dítě, ale i to několik
stromků s radostí zasadilo. Celkově jsme za naši organizaci zasadili na 150 stromků.  
Na akci jsme byli velmi spokojení s organizací, možností zakoupení občerstvení, hygienickým zajištěním a velmi
bohatým doprovodným programem, který byl zajímavý pro děti i dospělé. Kdo se akce zúčastnil, byl doslova
ohromen tím, co si Lesy České republiky pro účastníky
připravily.
Jsme rádi, že jsme tam nechyběli a opět něco pro naši
přírodu udělali.
Více se můžete o projektu Lesů ČR a možnostech pokračování dozvědět na internetu - Sázíme lesy nové generace.
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Římskokatolická farnost Dětmarovice
735 71 Dětmarovice č.179

oznamuje změnu správce farnosti a kontaktních čísel:
Farář:
P. dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka, OFM
Tel.: 731 625 704
Email: rkf.detmarovice@doo.cz
rkf.starybohumin@doo.cz
V případě potřeby udělení svátosti pomazání nemocných volejte kdykoli na číslo:
596 013 015
Více zde: http://www.farnostdetmarovice.cz/
Mše svaté v době vánočních svátků:
24. 12. 2019 – 22.30 h.
25. 12. 2019 – 10.30 h.
26. 12. 2019 – 9.00 h.
31. 12. 2019 – 16.00 h.
1. 1. 2020 – 10.30 h.

Halloween
V pondělí 4. listopadu se u nás ve škole objevili duchové,
čarodějnice, příšery, dýně a upíři – slavili jsme Halloween.
Halloween je lidový svátek, který se slaví 31. října, den před
křesťanským svátkem Všech svatých.
Všichni jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme soutěžili o nejlepší masku nebo o nejvíce masek ve třídě. Masky byly velmi
pěkné a porota měla problém vybrat tu nejhezčí. V soutěži
o největší počet masek vyhrála 3.B. Bylo to krásně, a přitom
strašidelně prožité dopoledne. 
Hedvika Bestová

Milí přátelé charitního díla,

velice si vážíme vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo
477 367 tisíc korun, díky kterým můžeme lépe pomoci
lidem v nouzi.

Díky výtěžku minulé sbírky (2019) jsme:

•
Pořídili část vnitřního vybavení pro nově rozšířenou sociální službu Odlehčovací služby (nábytek pro
klienty, kancelářský nábytek pro personál, pračky, sušičky)
•
podpořili provoz Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne
od 1. do 14. ledna 2020.
Z nové sbírky (2020) bychom rádi:

•
pořídili altány pro klienty v Charitním domě
pokojného stáří sv. Františka a také pro klienty nového
Charitního domu sv. Kláry, kde bude od ledna 2020 nově
poskytována rozšířená odlehčovací služba
•
opět podpořili provoz Nízkoprahového denního
centra pro osoby bez přístřeší

Prosíme o vaši přízeň a štědrost.

Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
tel.: 736 766 021, info@bohumin.charita.cz, www.bohumin.charita.cz

Upozornění pro majitele psů

Od 1. 1. 2020 je každý majitel psa povinen zajistit, aby jeho
pes byl nezaměnitelně identifikován, tzn. čipováním nebo
tetováním (tetování muselo být označeno před 3. 7. 2011).
Tuto skutečnost musí doložit na obecním úřadě.
Tímto žádáme všechny majitele psů, kteří mají psa takto
označeného, aby se s vydanou registrační kartou zvířete
označeného mikročipem dostavili k zaevidování na OÚ
Dětmarovice k p. Janě Timko (kancelář č. 304)

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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REALIZUJE SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

Vánoční výpůjční
doba v knihovně

20.12.2019
– 6.1.2020

Sdružení
hlubokých žesťů
České filharmonie

ZAVŘENO

MONTEVERDI / BIBER / RYBA / FINGER

Kostel
sv. Máří
Magdalény

07/12/2019/15.00
DĚTMAROVICE

ADVENT
S HLUBOKÝMI
ŽESTI

Alžbeta Jendryščíková
knihovnice

HUDBOU OTEVÍRÁME SKVOSTY ARCHITEKTURY NAŠEHO KRAJE

senioři / studenti / ZTP 100 Kč
ZTP/P 50 Kč
děti do 15 let zdarma

ZA FINANČNÍ
PODPORY

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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více informací a předprodej vstupenek

VSTUPNÉ 150 KČ

SHF_OSTRAVA

@SHF.CZ

WWW.SHF.CZ

DĚTMAROVICE

PARTNEŘI

www.detmarovice.cz

Obecní úřad Dětmarovice ve spolupráci
se ŠD, MŠ Střed a ZUŠ Rychvald
vás srdečně zvou na

ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

v pátek 6. prosince 2019 v 16.00 hodin
u Obecního úřadu v Dětmarovicích.
S pásmem koled vystoupí děti
z Mateřské školy Střed
a cimbálová muzika Březinka.
Jako host programu vystoupí
s ukázkou hudební show houslista

JIŘÍ ERLEBACH.

Bude připraveno občerstvení,
poštovní schránka pro dopisy Ježíškovi
a malé překvapení pro všechny děti.

PARTNER AKCE

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Nemocnice v Orlové neskončila
Jsou zachovány všechny odborné
ambulance:
• Interní
• Chirurgická
• Gynekologická
• Ortopedická
• Rehabilitační
• Urologická
• Oční-Retinální poradna
• Ambulance léčby bolesti
Pokračuje péče na lůžkových odděleních:
• Ortopedie
• Rehabilitace
• NIP – Následná intenzivní péče
• DIOP – Dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče
• ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení
• LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
• Sociální lůžka
Zůstává k dispozici i komplement:
• RDG – Oddělení radiodiagnostiky
• OKBH – Oddělení klinické biochemie a hematologie
• Operační sály
• Centrální sterilizace
Je zachován provoz Ústavní lékárny Orlová s otevírací dobou
v pracovní dny od 7 do 18 hodin.
V poliklinické části jsou i nadále
k dispozici ambulance soukromých
lékařů.
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé, děti a dorost, zubní je
i nadále poskytována v:

• NsP Karviná-Ráj, pracoviště Karviná
• NsP Havířov
• Městská nemocnice Ostrava (Fifejdy)
• Fakultní nemocnice Ostrava
Zdravotnická záchranná služba má
nadále stanoviště v areálu nemocnice
Orlová, kterou přivoláte vždy v naléhavých případech na telefonním čísle
155 nebo 112.
Při zhoršení zdravotního stavu
v pracovní dny:
• Navštivte svého praktického lékaře v jeho ordinačních hodinách,
případně jeho zastupujícího lékaře
• Navštivte svého ambulantního
specialistu

• Je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu
Při zhoršení zdravotního stavu
v odpoledních a nočních hodinách,
o víkendech a svátcích:
• Navštivte lékařskou pohotovostní
službu v době jejího provozu
• Navštivte chirurgickou ambulanci nemocnice Orlová, která má
NON-STOP provoz (při poraněních
a úrazech)
• Při náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu vašeho
onemocnění navštivte příjmovou interní ambulanci v NsP Karviná-Ráj,
pracoviště Karviná
• Je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:

ELEKTŘINA - 800 850 860
PLYN - 1239
VODA - 800 292 300
Také na portále www.bezstavy.cz společnosti ČEZ Distribuce
můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!
Na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny
či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Nebuďte neviditelní – preventivní akce Policie ČR,
zaměřená na viditelnost chodců
Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu
bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“.
Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení – souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější
účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité nejen
vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní
služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost
užití reflexních prvků i v obci. (Pozn.: Zákon stanoví, že
pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnos-

ti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu, umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.)
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu
je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost
200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na desetkrát
menší. Realizace akce proběhla v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto
preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.

Lukáš Kendzior, komisař

k zamyšlení
O besedě s paní Věrou Sosnarovou (říjen 2017), o jejích životních
útrapách na Sibiři a v gulagu. Prodávala se také kniha o těžkém životním
údělu V. Sosnarové – Krvavé jahody.
Proč se k besedě letos vrátit, je předmětem tohoto zamyšlení.
Již od roku 2009 existovaly pochybnosti o pravdivosti vyprávění
paní Sosnarové. Ty byly záměrně
před veřejností zamlčovány, což je
v dnešní době oblíbený způsob médií, jak informovat o minulosti. Točily se pořady a organizovaly besedy
ve školách i kulturních zařízeních,
rodina ji v tom povzbuzovala.
Když měla být tato paní za svá
utrpení letos odškodněna téměř
třímiliónovou částkou, bylo v Ústavu pro studium totalitních režimů
zjištěno, že nikdy v gulagu nebyla.
Jak je možné, že lži tohoto typu se
u nás mohou beztrestně šířit mnoho
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

let? Doufejme, že se nad tím nyní zamýšlejí organizátoři takových akcí.
Jejich účastníci (mezi nimiž bylo
také mnoho dětí ve školách) by měli
znát pravdu, ať se komu líbí nebo
ne. Vždyť oblíbené heslo sametové
revoluce zní: „Pravda a láska musí
zvítězit nad lží a nenávistí.“
Ano, víme, že se v minulosti stalo mnoho příkoří a chyb, doložená
fakta nikdo nepopírá. Zjednodušeně
řečeno – šlo o boj dvou světových
řádů a to přinášelo mnoho problémů
a obětí na obou stranách. Uměle se
pak stávají z hrdinů vrazi a z vrahů
hrdinové… Ale jestliže chceme nestranně hodnotit jakoukoliv dobu, je
třeba jít do hloubky. Každá mince
má líc a rub. Polopravdy, při kterých
se o nedávné minulosti dovídáme jen
to špatné, to se dnes „nosí“. Zkreslují naši minulost. Jaký to má účel? Je
zřejmé, že přílišné znalosti o tom,
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jak tehdy žila většina lidí, by mohly ohrožovat spokojenost s dnešním stavem. Pamětníků žije čím dál
méně a někteří lidé už dávno přišli
na to, že když svůj příběh upraví tak,
aby se líbil, může být z něj hrdina,
mít z toho výhody a někdy i pěkné
zisky. Často již nežijí svědci, kteří
by příběh doplnili do pravdivé podoby. Věra Sosnarová je jen jedním z příkladů, jak přetvářka, lži
a honba za penězi může ovlivňovat
názory lidí.
Co s tím? Někdo nad tím mávne rukou, jiného to zaujme a chce znát víc.
Existují i příběhy obyčejných
lidí, kteří je nevyprávějí pro peníze
a mediální slávu. Všechny nejsou
tak smutné až kruté, ale naopak
mohou být hezké a velmi zajímavé.
Hledejme je a nesoustřeďujme se
jednostranně jen na to špatné z naší
košaté minulosti.  Miloš Kijonka
www.detmarovice.cz

Kontroly chatových oblastí
V tomto období již nastal čas, kdy
„hlavní“ sezóna chataření se chýlí
ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto
právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl
v jedné z chatových oblastí provést
vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku.
Poté se měl vloupat také do uvedené
chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než
třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé
či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to

i s využitím psovodů se služebními psy.
I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik
kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech
v kraji realizovali. Při této příležitosti
také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo
usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení
zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
pokud je to možné, je vhodné
odvézt cenné věci (elektroniku, kola,
starožitnosti), pro případ odcizení si
pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí,
objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze

dozvědět v mobilní aplikaci s názvem
„Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim byla
aktualizována, více na: https://www.
policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.
aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat
si a také všímat si podezřelých osob či
vozidel.  Lukáš Kendzior, komisař

Kdo s koho – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí
i větší návštěvnost obchodních center,
a to nejen z důvodu nákupu potravin,
ale i dárků pro své nejbližší. V tomto
období mívají s sebou nakupující také
větší finanční hotovost. Je faktem, že
i na psychiku nás všech může mít toto
náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození
totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy
měl využít neznámý pachatel, který jí
v jednom z ostravských obchodních
domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená
škoda byla ženou vyčíslena na částku
více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pa-

chatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti, tentokráte 89letého muže,
odcizit z tašky umístěné v nákupním
vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost
ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé,
pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující
odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace,
kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například
onu tašku či kabelku před tímto odložili
do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou
a přední části nevěnují tolik pozornosti.
Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu
je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích
MHD. Opět nepozornosti, tentokráte
třicetileté ženy, měl využít pachatel
při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové
hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký
okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale
čeká je například i vyřizování nových
dokladů. Policisté proto opětovně
apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní,
své tašky či batohy si řádně uzavírali
a nenechávali je volně odložené.

Lukáš Kendzior, komisař
www.detmarovice.cz

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

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

602 324 243

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

/

KANCELAR@VEJNET.CZ

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

SINGLE

Obec Dětmarovice hledá na úsek místního
hospodářství dva pracovníky na pozici:
1. Údržbář kanalizace
Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení kanalizace, provádění pravidelných prohlídek a kontrol jejich obsluhy, vedení záznamů a dokumentace a podávaní návrhů na provádění oprav a údržby
včetně běžných a malých oprav technického zařízení kanalizace aj.
Požadavky:
• vzdělání technického zaměření – SO/USO
• manuální zručnost
• schopnost samostatné práce
• řidičský průkaz sk. B
Nástup od 1. 1. 2020, pracovní úvazek 100 %.
2. Zahradník/zahradnice
Zahradnické práce a údržba zeleně v obci.
Požadavky:
• výuční list a předchozí praxe v oboru zahradník výhodou
• schopnost samostatné práce
Nástup od 1. 3. 2020, pracovní úvazek 100 %.
Bližší informace na tel. čísle 596 540 142, případně
1. údržbář – 596 540 159,
2. zahradník – 596 540 147.
K žádosti je nutno doložit životopisy. Své žádosti zasílejte na adresu Obecního úřadu Dětmarovice, č. p. 27,
735 71. Termín doručení žádostí je do 10. 12. 2019.

tajemnice OÚ Dětmarovice
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Policejní pohádky ve školách
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména
žáky prvních stupňů základních škol se zásadami bezpečného chování
a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích.
V průběhu listopadového
týdne jim byly nezastupitelným pomocníkem Policejní
pohádky.
Často preventisté mířili
zejména k novým žákům
prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou formou
s možnými nástrahami, ale
především jim vysvětlili,
jak správně v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie Policejní
pohádky využívána od roku
2014 a je velmi kladně
hodnocena jak odbornou
(pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči).
Kniha obsahuje 16 příběhů
i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím
příběhů například dozví,

jak se bezpečně pohybovat
po silnicích (v příběhu Proč
cesta není hřiště), stejně
jako základní zásady bezpečného chování (v dalších
příbězích: O ztracené Jitce,
Jak Jaromírovi ubližovali
špatní kamarádi a jak ho
Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec
bylo atd.). Dětmi oblíbené
(dle reakcí pedagogů) jsou
příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak
Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak
Droga zatemnila Petříkovi
mysl. Autorem příběhů je
soudce Roman Pokorný
a autorkou ilustrací paní
Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně
otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování
děti zopakují. Například
v závěru příběhu Jak Jaromírovi ubližovali špatní
kamarádi a jak ho Oldřich
zachránil poučení spraved-

livého Přemysla zahrnuje:
„Nikdy, děti, nezavírejte
oči nad tím, když se někomu děje příkoří nebo někdo
někomu ubližuje. Pokud si
s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu
dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět, jak
na to, a určitě vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku „Co byste měly,
děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení se
hrou jsme současně pro děti

připravili řadu tiskovin –
pexes, omalovánek, kdy si
děti opět mohou připomenout, jak se správně v kritické situaci chovat.
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku získat pro výuku
v případě zájmu na emailu
kprt.prevence@pcr.
cz. Dalším zájemcům je
dostupná v moravskoslezských knihovnách.

Gabriela Pokorná,

vrchní komisař

Informace pro občany

Informujeme občany, že v pondělí dne 23. 12. 2019
bude Obecní úřad Dětmarovice uzavřen.
Úřední hodiny v pondělí dne 30. 12. 2019
zůstávají nezměněny.
Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Turistický závod – Dětmarovice 2019
Opět po roce jsme v sobotu
19. 10. přivítali závodníky
turistického závodu. Dětmarovice tak měly podruhé
možnost hostit tento oblíbený běh pro všechny věkové
kategorie od předškoláků,
žáků, přes dorost až po dospělé. V 1. kole krajského
závodu účastníci sbírali důležité body do Krajského
poháru.
Turistický závod je skvělá
sportovní aktivita, která zapojuje nejen fyzický výkon
při běhu, ale také znalosti, dovednosti a obratnost.
Na jednotlivých „kontrolách“ závodníci poměřují
své schopnosti plížením pod
provazem, házením kriketovým míčkem, vázáním
uzlů, poznáváním dřevin,
poznáváním
turistických
značek, odhadem vzdálenosti umístěného terče, orientací v terénu podle azimutů, poznáváním českých
i zahraničních památek,
přechodem přes lanovou
lávku, orientací mapy – a to
vše na čas. Každá chyba se
penalizuje nějakou tou minutou navíc. Běh má velmi
přísná pravidla a pro chyby
udýchaných závodníků není
prostor.
Letošní ročník organizovala ZŠ a MŠ Dětmarovice
ve spolupráci se Spolkem
rodičů a přátel školy a Aso-

ciací turistických oddílů
mládeže. Organizační tým,
v čele s panem učitelem
Pavlem Figurou, připravil
velice náročnou trať, kde
si závodníci skutečně tvrdě prověřili své schopnosti
a znalosti. Závodu se letos
zúčastnilo 120 hlídek (závodníků), z toho 14 reprezentovalo naši školu.
Ihned za startem na závodníky čekalo seběhnutí schodiště a dovednostní disciplíny
na školním hřišti. Trasa závodu směřovala ke sběrnému dvoru a rovnou do podchodu u železniční stanice.
Po vyběhnutí z temného „tunelu“ se závodníkům otevřel
majestátní pohled na chladicí věže elektrárny. Někteří
skoro zapomněli odbočit
směrem k přejezdu a cyklostezce, kde na ty největší
čekala lanová lávka přes
Mlýnku. Svítilo sice sluníčko, ale na koupání to zrovna nebylo… naštěstí jsme
utopence lovit nemuseli.
Hladký asfalt závodníky
značně unavil a následný
běh po polním terénu v blízkosti elektrárny je už dorazil. To však ještě netušili, že
jsou teprve v půlce závodu.
Po opětovném překonání železnice podchodem
se trať začala stáčet k lesu
za železniční stanicí. Žádné
houbaření však na závodní-
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ky nečekalo. Doslova peklo
propuklo, když měli v ruce
buzolu a hledali další kontrolu. Náročný terén kopečků
v místním lese dal zabrat
i těm nejlepším. Naštěstí nakonec všichni trasu našli, ale
pořadím asi zamával Rumcajs z Pohádkového lesa.
Když už byly za Stezkou
zdraví vidět obrysy školy,
každý běžec se těšil na občerstvení v podobě malinové
limonády a opečeného párku. Záhy je však orientace
mapy otočila o 180° a čekal
na ně „sladký“ bonbónek.
Nejstrmější kopec ke kapličce. Škoda jen, že si ji neměli
čas prohlédnout. Na okolo
nejblíž… Rychle seběhnout
poslední kopeček a probloudit školní zahradou k cílové
rovince. „Poběží na krev!“
říkali nám ostřílení rozhodčí
Turistického závodu  v cílové rovince… Leckteří běžci
už jen dokráčeli.
Na Dětmarovice budou
dlouho vzpomínat! Nejen
kvůli náročné trase, srovnatelné s celorepublikovými závody, ale také protože ti nejlepší dostali trička
od obecního úřadu a krásné
magnetky s fotografiemi
místních pamětihodností.
Počasí nám přálo, sluníčko
nás hřálo. Po ukončení závodu zahřál i fotbálek na školním hřišti a u ohně hezká
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písnička. Jako doprovodný
program připravilo SRPŠ
střelnici ze vzduchovky,
paintballové pistole a v pozadí nezůstal ani luk a šípy.
Závodníci se přihlásili ze
všech koutů regionu – Frýdek-Místek, Palkovice, Frýdlant nad Ostravicí, Bílovec,
Orlová, Bohumín. Dětmarovičtí běžci z kroužku
p. Figury bojovali statečně.
Na tvrdou konkurenci ostřílených závodníků vyzrála
Laura Konkolová, v kategorii Nejmladší žákyně, která
převzala bronzovou medaili. Příslibů do budoucna je
však více. Alexandr Damek,
Mikuláš Ulman nebo Marie Žahourková podali také
skvělý výkon.
Děkujeme všem z organizačního týmu, rozhodčím,
sponzorům a samozřejmě
závodníkům. Ohlasy soutěžících i zkušených rozhodčích byly velice kladné.
Doufáme, že tento závod
v Dětmarovicích najde podporu i nadále a budeme se
těšit třeba i na Český pohár
2021.
Více informací o tomto
sportu na: www.turistickyzavod.cz
Martin Daňhel – předseda

SRPŠ, ředitel závodu

Dětmarovice 2019
 Pavel Figura – vedoucí
 oddílu ZŠ Dětmarovice

www.detmarovice.cz

jubilea
Září 2019
80 let
Helena Bochenková
Václav Žalud
Václav Woznica
82 let
Květuše Kyšová
Marie Topiářová
86 let
Jarmila Kolková
87 let
Jaroslav Katolický
88 let
Bedřich Hanusek
90 let
Jaromír Kolek
Říjen 2019
80 let
Rudolf Tyrlík

Ludmila Valová
81 let
Marie Dittrichová
83 let
Vlasta Lincerová
85 let
Karel Grabiec
86 let
Věra Lapišová
87 let
Ladislav Kyša
Růžena Lincerová
88 let
Miroslav Janíček
90 let
Božena Madecká
93 let
Magdaléna Škodáková
95 let
Hedvika Hánlová

Všem oslavencům blahopřejeme!

vzpomínky
Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla naše nejdražší maminka.
Dne 10. 11. 2019 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí
p. Aničky Juhaszové.
Nezapomene.
Syn Jiří, dcera Iva a Miroslava s rodinami
Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch, kteří mě milovali.
Dne 29. 9. 2019 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
p. Boženy Švajné.
Nezapomeneme.
Synové Pavel, Petr a Martin s rodinami
Čas plyne, vzpomínky zůstávají
Dne 6. 11. 2019 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka
pana Zdeňka Kuse z Dětmarovic
Stále s úctou a láskou vzpomíná manželka Tonka,
dcera a syn s rodinami
Dne 29. prosince 2019 vzpomeneme
25 let od úmrtí
pana Oldřicha Pochtiola.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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společenská kronika
Na společnou cestu
životem vykročili
13. 9. 2019
Andrzej Zbigniew Kowalik
– Dětmarovice
Naděžda Šugová – Dětmarovice
13. 9. 2019
Lukáš Holub – Bohumín
Aneta Hublová – Bohumín
13. 9. 2019
Tomáš Sýkora – Orlová
Martina Giecková – Orlová
14. 9. 2019
Petr Tomala – Karviná
Michaela Urbánková – Karviná
14. 9. 2019
Petr Urbaniec – Dětmarovice
Veronika Sklenáková
– Dětmarovice
19. 9. 2019
Petr Směja – Velké Hoštice
Hana Zemanová – Dětmarovice
19. 9. 2019
Roman Adamčík – Dětmarovice
Renáta Venclová – Dětmarovice
21. 9. 2019
Martin Šrom – Orlová
Eliška Nevrlá – Orlová
28. 9. 2019
Jan Šokala – Bohumín
Sandra Svobodová – Bohumín

Vzpomínáme na zemřelé
Boženu Juríkovou,
Dušana Mikšíka,
Bronislava Mrajcu,
Zdeňka Hanuska,
Bohumila Stáňu,
Annu Sobalovou.
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