
Vedení obce aktuálně pracuje na novém Programu roz-
voje obce na dalších deset let. Význam takového výhledu 
je pro další rozvoj bezpochybný a mnohé úvahy v tom-
to směru již byly sděleny našemu obyvatelstvu například 
Dětmarovickým okénkem a stránkami www.detmarovice.
cz i ke společenské diskusi. Nic se zde netají, záměry musí 
být průhledné a s občany co nejlépe projednané. 

Nedílnou součástí Programu je strategická vize, což jsou 
v podstatě závazné teze spíše obecného, ale nadřazeného 
charakteru, kterých se následný prováděcí plán bude držet 
po řadu dalších let. A tuto vizi si dovoluji nyní čtenářům 
Okénka představit, přičemž časový předpoklad pro její schvá-
lení v zastupitelstvu je duben 2020. Do té doby lze text měnit.

Základní vize je založena na dlouhodobě udržitelném roz-
voji s cílem udržení venkovského charakteru obce tak, aby 
byly co nejlépe uspokojeny všechny skupiny obyvatelstva. 
Tomu bude podřízen územní plán a program rozvoje obce tak, 
aby byla zachována kontinuita nárůstu počtu obyvatelstva 
z období posledních deseti let. Bude nadále udržena výrazná 
preference podpory nejmladší generace a generace seniorů.

K naplnění vize bude obec především: 
• Rozvíjet a zdokonalovat územní plán obce 
• Prosazovat trvale silniční obchvat obce
• Zdokonalovat stav životního prostředí v obci
• Rozvíjet a zdokonalovat síť moderní kanalizace

• Rozvíjet a zdokonalovat systém práce s odpady a třídění 
odpadů 
• Propagovat a podporovat modernizaci lokálních vytápě-
cích zdrojů
• Chránit zemědělský půdní fond
• Podporovat mladou rodinu, školské instituce a seniory
• Dále zdokonalovat stav obecních budov a místních ko-
munikací včetně cyklotras
• Snižovat energetickou náročnost na obecních budovách
• Udržovat a rozvíjet pozitivní vztah k podnikatelským 
subjektům a k podnikání v obci
  Ladislav Rosman

Strategická vize obce
LEDEN 2020

slovo starosty

V návaznosti na před-
chozí postupy a usnesení 
zastupitelstva je rozpočet 
roku 2020 v oblasti výda-
jů na investice podřízen 
hlavní investici pro období 
2020/2021, která je připra-
vována v obci dlouhodobě. 
To  ovšem  neznamená,  že 
obec ustrne v rozvoji. Do-
mov pro seniory znamená 
v celkové sumě stavebních 
nákladů, jak byly vysou-
těženy, 64,22 mil. Kč (vč. 
DPH 15 %), přičemž cca 

60 % z této položky spadá 
do financování roku 2020. 
Obec,  jak  známo,  má 
na  investici  naspořené  fi-
nanční prostředky a je zde 
i relativně malá dotace KÚ 
MSK ve výši 1,5 mil. Kč. 
Obec dále pracuje na mož-
nosti státní dotace ve výši 
50 % uznatelných nákla-
dů na stavbu, ale úspěch 
v tomto směru nepodmiňu-
je další postup. Stavět jsme 
připraveni i bez další dotace 
a tuto stavbu 11. 12. 2019 

schválilo  zastupitelstvo 
v  žádoucím  velkém  kon-
sensu. Pro byli zastupitelé 
všech stran v obci v počtu 
14 z 15, proti byla zastupi-
telka za ČSSD.

V letech 2020 i 2021 
si můžeme dovolit snížit 
rychlost provádění dalších 
investic, ale některé polož-
ky stejně zvládneme i sou-
časně se stavbou Domova. 
Takto je v plánu realizací 
například zpevnění břehů 
hraničního  potoka  kame-

nivem, rekonstrukce toalet 
na Motorestu v Koukolné, 
nové parkoviště ve středu 
obce,  zde  co  nejrychlejší 
realizace  –  dle  stavební-
ho  povolení,  dokončení 
kanalizace  Olmovec,  do-
končení projektu 3. etapy 
kanalizace Střed, masivní 
připojování  na  realizova-
nou  páteřní  síť  kanaliza-
ce ZŠ + Šlog + Koukolná, 
nové  povrchy  vybraných 
komunikací, apod. 
� (Pokračování�na�str.�2)

Rozpočet obce na rok 2020 byl zastupitelstvem schválen
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8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice
Ve středu 11. prosince 

2019 se konalo 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Dětma-
rovice (ZO). Na začátku za-
sedání pan starosta všechny 
přítomné informoval o plá-
novaných akcích v obci (ob-
chvat, zkapacitnění Mlýnky, 
odpočinková plocha u Olše, 
kořenová čistírna), se kte-
rými při promítání jejich 
návrhu řešení na projektoru 
podrobněji zastupitele a ob-
čany seznámil. 

ZO tyto informace vzalo 
na vědomí. Následně se pro-
jednávaly body týkající se 
financí, resp. rozpočtu obce. 
Jednalo se zejména o vý-

sledcích hospodaření obce 
za rok 2019, o rozpočto-
vých opatřeních a nejdůle-
žitějším bodem byl rozpočet 
na rok 2020. V této souvis-
losti bylo rovněž jednáno 
o výběru firmy pro stavbu 
Domova pro seniory, jejíž 
započetí se plánuje na jaře 
letošního roku. Všechny 
zmíněné body ZO schváli-
lo. Dále ZO po projednání 
žádostí schválilo dotace pro 
Římskokatolickou farnost 
Dětmarovice a SK Dětma-
rovice. Zastupitelé byli ná-
sledně informováni o čin-
nosti výborů za rok 2019, 
a to kontrolního, finančního 

a výboru pro životní pro-
středí a hornickou činnost, 
a poté byl schválen plán 
práce všech výborů na rok 
2020. Zastupitelé také jed-
nali o třech obecně závaz-
ných vyhláškách a vydali:

1. obecně závaznou vy-
hlášku obce Dětmarovice č. 
1/2019 k ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných 
činností, 

2. obecně závaznou vy-
hlášku obce Dětmarovice 
č. 2/2019, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška 
č. 7/96 o znaku a praporu 
obce Dětmarovice a jejich 
užívání,

3. obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2019, kterou se 
mění obecně závazná vy-
hláška č. 1/2015 o stanove-
ní systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem 
na území obce Dětmarovice. 

Příští zasedání ZO se 
uskuteční ve středu 26. 
února 2020 v 17.00 hodin 
v Dělnickém domě. Vážení 
občané, k účasti na zasedá-
ní ZO jste všichni srdečně 
zváni. 
  Šárka Kepenyesová, 
  tajemnice OÚ

� (Pokračování�ze�str.�1)
V  plánu  je  i  chodník 

v  Koukolné,  který  má 
naději  na  získání  dotace 
a  pak  jej  zrealizujeme. 
Stavební  povolení  již 
máme. Určitě provedeme 
rovněž  demolici  objektu 
stavení  Bendova  statku, 
čeká  se  na demoliční  vý-
měr.

Rozpočet počítá s inves-
ticemi a opravami pro rok 
2020 v celkové výši 61 mil. 
Kč, což je sice rekordní 
výše, ale například v roce 
2018 jsme investovali v po-
dobné nákladové úrovni, tj. 
57,5 mil. Kč, přičemž nám 
na účtu úspor v tomto roce 
figurovalo v závěru roku 
54,0 mil. Kč… Žádné dra-
ma se tedy nekonalo! Po-
dobně tomu bude i v roce 
2020 a jsme toho názoru, že 
pro pokrytí nákladů stavby 
nebude potřeba čerpat úvěr.

U ostatních plánovaných 
projektů se v roce 2020 
budeme snažit je připravit 
do pohotovostní „polohy“, 
tj. do stavu, kdy budou 

okamžitě použitelné v pří-
padě šance na dotaci nebo 
pro případ, že budou volné 
finanční prostředky. Zde 
bych zmínil hlavně rekre-
ační plochu u řeky, roz-
hlednu apod. Do budoucna 
máme v plánu pěkné pro-
jekty pro naše občany.

V oblasti mandatorní je 
předpoklad nárůstu potřeb 
financí. Již v roce 2019 
jsme byli nuceni přijmout 
pracovníka na kanalizaci 
a dále přijmeme pracov-
níka do skupiny MH a za-
hradnici. Obec zvelebuje 
plochy v obci a bez lidí se 
nová prostranství udržovat 
nedají. 

Návrh rozpočtu byl 
projednán i v radě obce 
a finančním výboru a jed-
nomyslně doporučen za-
stupitelstvu ke schválení. 
Pro  rozpočet  hlasovalo 
14  z  15  zastupitelů, proti 
byla představitelka ČSSD 
v obci.

Ještě si dovolím malou 
poznámku k pojmu schod-
kový rozpočet. Lidé, kteří 

pojem neznají, si totiž čas-
to myslí, že se jedná o něco 
nepatřičného, včetně signá-
lu o špatném hospodaření. 
V případě našich rozpočtů 
obce to ale znamená zásad-
ně to, že výdajové položky, 
především finance do in-
vestic způsobují překročení 
hodnoty v příjmové části 
v daném roce. O  žádné 
negativum inflačního cha-
rakteru  v  případě  našich 
obecních rozpočtů ale ne-
jde!  Takzvaný  schodek 
vždy  dočerpáme  z  úspor 
financí z předchozího ob-

dobí. A ta naše rezerva je 
dnes tak velká, že z ní po-
stavíme například Domov 
pro seniory. Obec nemá 
a neplánuje žádné dluhy.

Trochu v jiné kategorii je 
ale například státní schod-
kový rozpočet, kdy si musí 
stát těch avizovaných 40 
miliard půjčit, tedy zvýšit 
zadlužení… Balík uspoře-
ných peněz na rozdíl od nás 
nemá… Experti však tvrdí, 
že je tato položka ve stát-
ním rozpočtu zanedbatel-
ná a dobře akceptovatelná. 
 Ladislav Rosman

slovo starosty

Rozpočet obce na rok 2020 byl zastupitelstvem schválen
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Datum a místo konání: 
14. 11. 2019, Obecní úřad 
v Dětmarovicích 

Přítomni: dle prezenční 
listiny 

Úvodem jednání starosta 
obce Dětmarovice Ing. Ladi-
slav Rosman přivítal všechny 
přítomné zástupce společností 
a stručně uvedl téma a proble-
matiku předmětného jednání 
– řešení přeložky silnice I/67 
v úseku mezi Bohumínem 
a Karvinou. Následně pří-
tomné informoval o obdržení 
výsledků variantního ekono-
mického posouzení předmět-
né stavby od ŘSD ČR OIPS 
Morava s tím, že na obci je 
rovněž k dispozici i příslušná 
dokumentace. Poté vyzval 
zástupce ŘSD ČR OIPS Mo-
rava k seznámení přítomných 
se stávajícím stavem a postu-
pem řešení předmětné stavby. 

Ing. Příkazský (vedoucí 
ŘDS ČR OIPS Morava) krát-
ce zmínil historii původní stu-
die z roku 2009 zpracovanou 
Dopravoprojektem Ostrava, 
podle které ŘSD ČR Správa 
Ostrava nechala v roce 2014 
zpracovat záměr projektu, 
který se však ukázal jako eko-
nomicky neefektivní a byl při 
projednávání na Centrální 
komisi MD v roce 2015 za-
mítnut. Centrální komise MD 
současně podmínila možnost 
dalšího pokračování přípravy 
této stavby: 

- provedením auditu tech-
nického řešení v zájmu na-
lezení úspor 

- použitím výsledků nového 
sčítání dopravy z roku 2016 

- zpracováním HDM-4 
dle nové metodiky z listo-
padu 2017 

- provedením výpočtu 
HDM-4 až po vydání no-
vých růstových koeficientů 
ze září 2018. 

V roce 2019 byl zpracován 
nový variantní propočet eko-
nomické efektivity stavby 
metodou HDM-4, z něhož 
je zřejmé, že vyhovujícího 
výsledku ekonomického po-
souzení bylo dosaženo pou-
ze u tzv. „Zkrácené varian-
ty“ (EIRR = 5,33 %, NPV 
= 104,376 mil. Kč, BCR = 
1,052) nové přeložky s jejím 
napojením na stávající silnici 
I/67 za místní částí Koukolná, 
u Lipového rybníka. Reali-
zace tzv. „Základní varianty“ 
v celém původním rozsahu 
stavby se ukázala i po zapra-
cování všech navrhovaných 
úsporných opatření jako eko-
nomicky neefektivní (EIRR = 
4,74 %, NPV = -89,417 mil. 
Kč, BCR = 0,960). Zástup-
ci ŘSD ČR však na jednání 
současně upozornili, že dosa-
žený výsledek ekonomického 
posouzení „Zkrácené varian-
ty“ poskytuje jen minimální 
rezervu pro možné navýšení 
nákladů na realizaci této stav-
by (cca 5,17 % neboli cca 104 
mil. Kč). Proto bude v rámci 
další případné přípravy stav-
by nezbytně nutné zamezit 
dalšímu zvyšování nákladů. 
Provedený propočet HDM-4 

tak poskytuje určitou naději 
na možnost dalšího pokračo-
vání této akce, s jejímž za-
hájením se zatím orientačně 
počítá v roce 2028 a s ukon-
čením cca v roce 2031. 

Na základě výsledků to-
hoto ekonomického posou-
zení bude ŘSD ČR Správa 
Ostrava zpracovávat záměr 
projektu, který následně pro-
jde oponentním posouzením 
SFDI a poté bude záměr 
předložen na ministerstvo do-
pravy k projednání do Cent-
rální komise, která rozhodne 
o možnosti další přípravy této 
stavby. Předmětný projekt 
je hodnocen jako technicky 
i nákladově náročný, zejména 
v řešení přemostění řeky Olše 
a průchodu areálem EDĚ. 
U této akce bohužel není 
možná její etapizace – stavba 
bude muset být realizována 
najednou. Starosta Ing. Ros-
man ještě dodal, že při této 
stavbě nebude nutné bourat 
žádný rodinný dům a samot-
ná stavba neovlivní dopravu 
na stávající silnici I/67. 

Starosta obce Dolní Lutyně 
Ing. Pavel Buzek upozornil 
na plánovanou stavbu vyso-
korychlostní tratě a zástupci 
ŘSD ČR Brno informovali, 
že s touto komplikací se pro-
zatím v projektu neuvažuje, 
neboť zatím není známo de-
finitivní vedení trasy vyso-
korychlostní železnice.

Ing. Šárka Kubalová – zá-
stupkyně ŘSD ČR Správy 
Ostrava – poté informovala, 

že v současně době probíhá 
příprava na vypracování zá-
měru projektu řešené stavby, 
který by měl být předložen 
k projednání Centrální komisi 
MD v průběhu první polovi-
ny roku 2020. V rámci tohoto 
záměru projektu bude nutno 
zpracovat i aktuální situaci, 
do níž budou zapracována 
všechna navržená úsporná 
opatření. Na dotaz starosty 
Ing. Rosmana, zda se plánuje 
úprava stávající silnice I/67, 
bylo sděleno, že se nyní nic 
neplánuje. Dále bylo přislí-
beno, že dotčeným obcím 
budou průběžně zasílány in-
formace o postupu řešení. 

Zástupce MMK OŠR 
Ing. Maria Palová se dotáza-
la, jaký vliv bude mít stavba 
na Karvinou. Zástupce ŘSD 
ČR sdělil, že žádný a nebu-
de nijak ovlivněn stávající 
stav silnice, dále pak infor-
moval i o možnosti výhledo-
vé dostavby přeložky silnice 
I/67 v úseku mezi Koukol-
nou a Karvinou jakožto vý-
hledové etapy. 

Pan Jaroslav Šelong se do-
tázal na stav obchvatu Kar-
viné. Zástupkyně ŘSD ČR 
Správy Ostrava – Ing. Šárka 
Kubalová sdělila, že probíhá 
soutěž na zhotovitele, jejíž 
konec se přepokládá na jaře 
2020 s tím, že již byly zahá-
jeny přípravné práce. 

Závěrem starosta Ing. Ros-
man všem poděkoval za účast. 
 Zapsala: Š. Kepenyesová, 
  tajemnice OÚ

Záznam z projednání výsledků variantního ekonomického posouzení 
přeložky silnice „I/67 Bohumín – Karviná“ v Dětmarovicích

K textové části v Okénku náleží i mapka s průběhem ob-
chvatu, jak byl naplánován v dražší verzi – to je ta oranžovo 
červená linie – a pak se zákresem té verze méně nákladnější, 
která dnes vychází ekonomicky perspektivněji. Ta je v barvě 
modré a liší se v průběhu v nejkomplikovanějších místech, 

tj. v místě dnešní cesty k EDĚ a v místě, kde se obloukem 
stáčí nad Olší do směru dnešní cesty na Karvinou, tedy I/67.

Pokud mají občané zájem o podrobnější náhled na situ-
aci, doporučuji návštěvu u starosty obce, kde je velká ná-
zorná mapa.  Ladislav Rosman (starosta obce) 

Ještě pár poznámek k textovým podkladům u obchvatu
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Otázky pro zastupitelku Michaelu Kaděrovou
Představujeme vám členku zastupitelstva obce za Nezávislé a členku kontrolního vý-
boru paní Michaelu Kaděrovou, která působí v zastupitelstvu obce již od roku 2014.
Působí v zastupitelstvu obce od roku 2014 za Nezávislé. 
Od roku 2010 – členka kontrolního výboru (2014–2018 – předsedkyně kontrolního výboru) 
Od roku 2014 – oddávající při svatbách
Od roku 2014 – členka školské rady ZŠ Dětmarovice
Členka Sokola a Českého svazu ochránců přírody
věk: 47 let

vzdělání: vysokoškolské, Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika 
bydliště: Dětmarovice 
stav: vdaná, dvě dcery a vnoučata Matěj a Anička
zaměstnání: učitelka na 1. stupni základní školy
koníčky: cvičení, cestování, vaření, četba

•  Již  druhé  volební 
období  jste  zastupitelkou 
a členkou kontrolního vý-
boru,  jak  vás  tato  práce 
baví?

Je to práce časově ná-
ročná, ale ráda se zajímám 
o dění v obci. V kontrolním 
výboru jsem již tři volební 
období. Nejdříve jsem byla 
členkou výboru, kdy jsem 
se nejdříve seznamovala 
s činností a funkcí tohoto 
výboru. V minulém obdo-
bí jsem byla předsedkyní. 
S tím souviselo i více ad-
ministrativní práce a vede-
ní výboru. Nyní jsem opět 
členkou a získané zkuše-
nosti předávám ostatním 
členům. Výbor se hodně 
obměnil, takže nyní spolu-
pracujeme v podstatě v no-
vém složení.
•  Jak  hodnotíte  po-

slední dvě volební období 
práce  vedení  obce.  Co  se 
povedlo,  a  naopak  co  se 
nepovedlo?

Myslím si, že život v obci 
se zlepšuje. Lidé mají mož-
nost zapojovat se do růz-
ných občanských aktivit. 
Samozřejmě, že ve městech 
je kulturní i sportovní vyži-
tí na jiné úrovni a ve větší 
pestrosti, je tam rozmani-
tější poptávka, ale i u nás se 
také něco děje. 

Mrzí mě nedostatečná 
dostupnost lékařské péče 
– dětský lékař, lékárna 
a do budoucna nejistota 
ohledně zubaře. Obec se 
snaží tento stav řešit, avšak 
situace není růžová ani 
ve větších městech. 

Podporuji odpočinkovou 
zónu u řeky Olše a také 
do budoucna důležitý ob-
chvat obce. Budování do-
mova pro seniory je pro mě 
logický krok, vždyť popula-
ce stárne a důstojné stáří je 
pravděpodobně přáním ka-
ždého z nás. Znám z vlastní 
zkušenosti, o čem mluvím. 
Je ideální žít do konce své-
ho života v kruhu rodiny 
a ve svém domově. Někdy 
je ovšem zdravotní stav pří-
buzného tak vážný, že se 
rodina není schopna o své-
ho nejbližšího postarat. 
V takových případech je 
domov pro seniory potřeb-
né zařízení, a když bude 
u nás v obci, budeme mít 
své blízké na dosah ruky.
•  Jak  hodnotíte  at-

mosféru a vzájemné vzta-
hy v zastupitelstvu?

Po volbách jsou vztahy 
mezi stranami a budoucími 
zastupiteli napjaté. Každá 
strana se snaží získat pro 
sebe nejlepší pozici v za-
stupitelstvu, proto první 

zasedání zastupitelstva je 
nejvíce vyostřené a volba 
rady obce patří mezi nejsle-
dovanější i u občanů. Účast 
na prvním zastupitelstvu je 
vždy obrovská. 

Postupně si vztahy tzv. 
„sednou“ a zastupitelé jed-
nají v rámci slušnosti. Vě-
řím, že všem zastupitelům 
jde hlavně o rozvoj obce 
a správné a účelné směřo-
vání investic. 

Na zasedání obce se jed-
notlivé body prodiskutu-
jí, zastupitelé si ujasňují 
své názory, někdy probíhá 
velmi zjitřená diskuse. Ne 
vždy se podaří dojít ke sho-
dě. Všichni zastupitelé 
nemusí jednotně se vším 
souhlasit. Každý si hájí své 
názory, ale ve většině přípa-
dů dojde nakonec k nějaké-
mu kompromisu a v mnoha 
případech probíhá hlasová-
ní dost jednotně.
•  Podařilo  se  vám 

něco v zastupitelstvu pro-
sadit?

Pamatuji si na žádost 
od místních hasičů, kteří 
chtěli zakoupit defibrilátor. 
V té době jsem právě absol-
vovala kurz zdravotník zo-
tavovacích akcí, kde jsme 
se mimo jiné učili s tímto 
přístrojem zacházet. Rada 
obce tehdy tuto žádost od-

mítla. Snažila jsem se vy-
světlit zastupitelům, jak 
je tento přístroj přínosný. 
Částka na zakoupení byla 
nakonec schválena. Fi-
nanční obnos byl vzhledem 
k rozpočtu obce minimální, 
ovšem v případě použití při 
záchraně života je tento pří-
stroj k nezaplacení. 
•  Jak hodnotíte stav 

ochrany  přírody  a  život-
ního prostředí v obci?

Životní prostředí se díky 
odpadovému hospodářství 
v obci zlepšilo. Přesto jsme 
v rámci celosvětové akce 
„Ukliďme svět“, kterou po-
řádala místní organizace 
ochránců přírody, sesbírali 
během jednoho dopoled-
ne celý kontejner odpadu 
v lesíku za nádražím. Ne-
rozumím tomu, proč někdo 
odhodí odpad do lesa, když 
o „pár“ metrů dál máme 
sběrný dvůr. Podobná situ-
ace se odvíjí u Motorestu 
v Koukolné, kde pytle s od-
padky končí mimo kontejne-
ry. Jedním z východisek by 
bylo takové občany trestat. 
Je mi ovšem jasné, že je té-
měř nereálné zjistit viníky. 
•  Jako  zastupitelka 

jste již pro druhé volební 
období  přijala  roli  oddá-
vající. Přála jste si vždyc-
ky oddávat při svatbách? 
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Opravdu mě nikdy ani 
ve snu nenapadlo, že bych 
byla někdy součástí tohoto 
důležitého životního kroku 
pro nastávající manžele. 
Když mi tato role byla na-
bídnuta, brala jsem to jako 
výzvu a možnost zúročit 
své komunikační schop-
nosti. 
•  Je  to  veliká  zod-

povědnost  oddávat 
na svatbách a málokdo si 
pomyslí,  že okamžiky ne-
jistoty  a  nervozity  probí-
hají  i  na  „druhé  straně“. 
Jste  nervózní  nebo  to  již 
považujete  za  „rutinu“? 
A  připravujete  se  nějak 
speciálně  před  každou 
svatbou? 

Přistupuji k tomuto úko-
lu s velkou pokorou a vždy 
si přeji, aby tento obřad byl 
pro snoubence slavnostním 
okamžikem jejich života. 
Pro snoubence si připra-
vuji vždy novou řeč a jen 
pro ně na míru. Při všech 
svatbách jsem v napětí, 
jak budou probíhat. Samo-
zřejmě, že jsem lehce ner-
vózní. Pak vidím přicházet 
snoubence, kteří jsou vět-
šinou ve větším stresu než 
já, a role se obrací, stávám 
se jejich oporou a průvod-
cem samotným obřadem. 
Mám pak radost, když se 
všechno povede. Spoko-
jené a rozzářené tváře no-
vomanželů a hostů svateb-
ního obřadu jsou pro mě 
největší odměnou.
•  Byla nějaká situa-

ce u svateb, u které jste se 
zasmáli nebo něco, co vás 
pobavilo a na co vzpomí-
náte  do  dnes  s  úsměvem 
na tváři?

Určitě si pamatuji první 
svatbu a domácí přípravu 
na ni. Nácvik před zrca-
dlem byl opravdu nároč-
ný. Měla jsem obrovskou 
trému. Svatba probíhala 

na Hastrmance. Pak před-
stoupili snoubenci, nevěsta 
měla slzy na krajíčku. Po-
dívala jsem se na ni a po-
chopila, že to ona potřebuje 
mou podporu. S prvními 
slovy projevu tréma odpad-
la a svatba proběhla hladce. 
•  Jak  vnímáte  spo-

lupráci  obce  se  ZŠ  a  co 
byste popřípadě zlepšila?

Myslím si, že spolupráce 
obce se základní školou je 
nadstandardní. Máme nád-
hernou budovu základní 
školy, která je velmi dobře 
vybavena odbornými učeb-
nami i učebními pomůcka-
mi. Obec přispívá žákům 
naší školy na mimoškolní 
aktivity a také školu v pří-
rodě, turistický i lyžařský 
kurz. Žáci školy společně 
se svými vyučujícími při-
pravují kulturní progra-
my, např. vánoční koncert. 
Podle článků v Dětmaro-
vickém okénku jsou žáci 
školy úspěšní v různých 
soutěžích. 
•  Chtěla  jste  být 

učitelkou odmala?
Ano, v tom jsem měla 

jasno asi od 10 let. Vždycky 
jsem tíhla k dětem. Starala 
jsem se o mladšího bratra 
a pak o všechna mimin-
ka a dětičky, na které jsem 
kde narazila. Je to práce, 
která mě nesmírně baví 
a naplňuje. Samozřejmě, že 
není všechno podle mých 
představ. Nejvíce mě ničí 
přístup některých rodičů 
a zbytečná administrativa. 
Zajímám se o nové směry 
ve školství a speciální pe-
dagogiku.
•  Aktivně jste se za-

pojila do ochotnického di-
vadla. Kdysi mělo „ochot-
ničení“  v  Dětmarovicích 
tradici,  chcete  na  tuto 
tradici navazovat i do bu-
doucna?

Pokud bych mluvila 

za sebe, tak bych určitě 
chtěla v této činnosti pokra-
čovat. Ovšem jsem součás-
tí většího souboru a sama 
bych nic nezmohla. Je tady 
nutné vyzvednout samotný 
nápad obnovit a začít hrát 
muzikál „Stíny nad Tem-
ží“, což byl prvotní impuls 
mého manžela při náhod-
ném setkání s Pavlem Kara-
sem, mým otcem a Karlem 
Valicou. Bez této možná 
v žertu vyslovené myš-
lenky bychom asi ani hrát 
nezačali. Pak se tohoto ná-
padu chopil můj otec a Pa-
vel a bylo hotovo. Začali 
připravovat první muzikál, 
který se v Dětmarovicích 
v původním znění hrál ješ-
tě v hlubokém socialismu. 
V tomto muzikálu vystupu-
jí pouze muži.
•  Jak jste se dostala 

k  dětmarovickému muzi-
kálu?

V druhém dětmarovic-
kém muzikálu obsadil Pa-
vel i ženské role a tak to 
vzniklo. Tehdy mi volal 
otec, že si mám přijít pro 
CD s nahranými ženskými 
písněmi. Když jsem slyšela 
profesionální hlas zpěvač-
ky, zhrozila jsem se a byla 
jsem přesvědčena, že to 
nikdy nemůžu zvládnout. 
Pavel byl ovšem nesku-
tečný optimista a věřil mi. 
Postupně jsme se rozrostli 
o další tři úžasné zpěvačky 
a herečky a vzniklo oje-
dinělé seskupení v Music 
hallu. Nyní uvádíme třetí 
představení „Šerifova dce-
ra“ a těšíme se na přípravu 
nové hry, která už je napsá-
na. Vnímám z řad publika 
kladné ohlasy, což mi dělá 
radost a nabíjí mě to novou 
energií. 
•  Jak se cítíte v roli 

babičky?
Výborně. Máme spolu 

s vnoučaty blízký vztah. 

O víkendech si užíváme 
společné hraní, vaření a jiné 
aktivity. Je to obohacují-
cí vidět, jak se za týden to 
miminko změní, co se zase 
stihlo naučit. 
•  Jak  si  představu-

jete vaše ideální Vánoce?
Jsem staromilka, takže 

máme typické české Vá-
noce s tradičními zvyky. 
Máme živý stromeček, rybí 
polévku, kapra s bramboro-
vým salátem. U večeře krá-
jíme jablka, loupeme oře-
chy, lámeme oplatky, pod 
talířem nesmí chybět šupi-
na a penízek a pak čekáme 
na Ježíška. To vše sdílím 
se svou rodinou. Večer pak 
ještě chodíme k rodičům 
a bratrovi. To je pro mě nej-
důležitější, být s lidmi, kte-
ré mám ráda. Vánoční čas 
je pro mě spojen i s hlubo-
kým smutkem, protože mě 
o Vánocích opustila moje 
babička. Takže do tohoto 
období pro mě patří i vzpo-
mínání na dětství, které 
jsem trávila u babičky. 
Nechybí návštěva kostela 
a zpívání koled.
•  Kde  a  jak  nejra-

ději relaxujete?
V zimě nejraději relaxu-

ji doma a v létě na zahra-
dě. Uvařím si dobrý čaj, 
zacvičím si jógu, luštím 
sudoku, jdu se projít se 
psem, hraji si s vnouča-
ty. Pravidelně si chodím 
zacvičit do sokolovny. 
Máme tam s děvčaty dob-
rou partu a pořádáme i jiné 
aktivity, např. čarodějnice, 
Halloween aj. Na dovo-
lenou jezdíme nejraději 
na hory. Ráda chodím, 
zdolávám vrcholy a pak si 
užívám těch nádherných 
výhledů na okolní kopce. 
Tam si člověk uvědomí, 
že je úplně maličký a bez-
mocný proti tomu, co umí 
vytvořit příroda.
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Obec investovala v mi-
nulých letech nema-
lé finanční prostředky 
do vybudování decentra-
lizované kanalizační sítě. 
Odkanalizování se tak do-
čkala lokalita na Koukol-
né, lokalita Šlog a základ-
ní škola a část Olmovce. 
Ve stádiu projektu je nyní 
také odkanalizování stře-
du obce, jehož realizací 
by se zasáhla největší ob-
last (viz mapa). Je tedy 
zřejmé, že se vedení obce 
snaží ulehčit občanům 
v problematice nakládání 
s odpadními vodami, a to 
nejen z ohledu na životní 
prostředí, ale také z legis-
lativní stránky věci (od�1.�
1.� 2019� došlo� k� novele�
zákona� č.� 254/2001� Sb.�
o� vodách,� kdy� se� mění�
pravidla� pro� použití� od-
padní� vody� i� pro� likvida-
ci� odpadní� vody� z� bezod-
tokých� jímek� (žump). Je 
však nereálné, jak z tech-
nického, tak finančního 
hlediska, zavést kanaliza-
ci do všech míst naší roz-
lehlé obce. Jaké jsou tedy 
možnosti v odlehlých lo-
kalitách?

Bezodtoká jímka 
(žumpa)

Jímka na odpadní vody 
(žumpa) je nepropust-
ná nádrž (beton, plast), 
ve které jsou odpadní 
vody shromažďovány 
a dále vyváženy. Jímka 
musí být vodotěsná, od-
padní vody z ní nesmí 
prosakovat nebo samo-
volně vytékat. Z toho vy-
plývá, že odběr pitné vody 
pro domácnost v takovém 
případě musí přiměřeně 
odpovídat vyvezenému 
množství odpadních vod 
z jímky. Novelou vodního 
zákona dochází k povin-

nosti uschovávat doklady 
o vývozu odpadních vod 
z jímky. Vodoprávní úřad 
nebo Česká inspekce ži-
votního prostředí má pra-
vomoc vyžádat si doklady 
o odvozu odpadních vod 
za období dvou kalendář-
ních let. Jelikož žumpa 
není zařízením způsobi-
lým snížit znečištění aku-
mulovaných odpadních 
vod, nelze z ní odpadní 
vody přímo vypouštět 
do vod povrchových či 
podzemních. Vyváží-li se 
žumpa, jak má, je to jed-
noznačně nejdražší způ-
sob likvidace odpadních 
vod. Dá se doporučit jen 
tam, kde jich nevzniká 
velké množství, například 
v rekreačních objektech. 

Septik
Septik je nepropustná 

nádrž rozdělená na dvě až 
tři komory. Odpadní vody 
protékají jednotlivými 
komorami, tím dochází 
k jejich částečnému čiš-
tění a usazování kalu. Ze 
septiku lze odpadní vody 
vypouštět třemi způsoby. 
Do kanalizace pro veřej-
nou potřebu (obecní ka-
nalizace), na jejímž konci 
se nachází volná výusť 
do vodního toku. Do po-
vrchových vod – vodního 
toku, rybníku apod., ať už 
přímo nebo pomocí kana-
lizace neznámého vlast-
níka, která se historicky 
v obci nachází. Do pod-
zemních vod – trativod, 
zasakovací systémy. Zdá-

lo by se tedy, že je toto 
řešení ideální, jelikož je 
historicky tato varianta 
nejrozšířenější. Problém 
nastává v tom, že vlast-
ník septiku, ze kterého 
jsou odpadní vody vy-
pouštěny do povrchových 
nebo podzemních vod, 
musí mít platné povolení 
k vypouštění odpadních 

vod, vydané po roce 2002 
a obnovované nejméně 1x 
za 10 let. Vypouštěním ze 
septiku bez platného po-
volení se vlastník dopou-
ští přestupku podle § 116 
odst. 1b) nebo správního 
deliktu podle § 125a odst. 
1 písm, b). 

Septik se zemním 
filtrem

Jedná se o zařízení, 
kde je voda ze septiku 
přiváděna do prosto-
ru vyplněného pískem. 
Na základě zkušeností je 
bezpečné uvažovat s plo-
chou za septikem mini-
málně 4 m2 na 1 obyvate-
le, kterou je třeba vyplnit 
filtrační náplní (pískem) 
o vrstvě cca 1 m. Septik 
se zemním filtrem má tu 

výhodu, pokud je správ-
ně navržen, že funguje 
spolehlivě i na objektech 
s kolísajícím zatížením. 
Zároveň má nulovou spo-
třebu elektrické energie. 
Při provozu je ovšem tře-
ba uvažovat s nutností vy-
vážení jeho sedimentační-
ho prostoru minimálně 1x 
za jeden až dva roky. Dal-
ší nevýhodou jsou anae-
robní pochody v septiku, 
které mohou být zdrojem 
zápachu. 

Kořenová čistírna
Kořenová (vegetační) 

čistírna odpadních vod 
je soubor zařízení, zajiš-
ťující čištění odpadních 
vod. Obvyklá sestava je 
hrubé přečištění prostřed-
nictvím česlí na přítoku, 
poté odpadní vody naté-
kají do septiku, kde dojde 
k předčištění odpadních 
vod a sedimentaci. Ko-
nečné dočištění je zajiště-
no na následném průtoku 
vody systémem vybra-
ných vodomilných rostlin 
s rozsáhlým kořenovým 
systémem, uměle vytvo-
řeném ve vodotěsném 
mokřadu.

Domovní čistírna 
odpadních vod (DČOV)

Tento systém čištění 
odpadních vod dělíme 
na dva druhy. Anaerob-
ní DČOV je založena 
na principu zde žijících 

Alternativní možnosti kanalizace

„Když se žumpa vyváží, 
jak má, je to jednoznačně 
nejdražší způsob likvidace 

odpadních vod.“
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mikroorganismů bez pří-
tomnosti kyslíku. Díky 
tomu ke svému provozu 
nepotřebuje elektřinu. 
Jelikož mikroorganismy 
tohoto typu vydrží i pár 
měsíců bez pravidelného 
nátoku odpadních vod, 
počítá se s jejich využitím 
spíše v rekreačních ob-
jektech. Aerobní DČOV 
mají uplatnění u rodin-
ných domů. Rozkladné 
procesy zajišťují bakterie, 
které potřebují ke svému 
životu organický kyslík, 
dodávaný elektrickým 
dmychadlem. Výhodou 
těchto čistíren je dosažení 
účinnosti až 95 %. K od-
toku pak může docházet 
do povrchových vod (po-
tok, rybník, řeka apod.) 
nebo k zasakování do vod 
podzemních. Při zasako-
vání do vod podzemních 
je nutné nechat zpracovat 
hydrogeologický posu-
dek. DČOV může být také 
doplněna zásobní nádrží 
na vyčištěnou vodu. Tato 
varianta předpokládá dal-
ší využití vody, obvykle 
k zálivce. Umožňuje také 
zpětné využití odpad-
ní vody v domácnostech 
(WC, praní, technická 
voda apod.) 

Závěr
Rozhodovacích fak-

torů pro jednu z variant 
může být více. Cena, sta-
vební náročnost, využití 
dané technologie, veli-
kost a podloží pozemku 
atd. Jak již bylo zmíně-
no, žumpa je vhodná spí-
še pro rekreační objekty 
a při dodržování legis-
lativy není její provoz 
rentabilní. Septik, jakož-
to vodní dílo, povoluje 
na základě individuální-
ho projektu vodoprávní 
úřad a vždy se s ním nese 
povinnost odběru vzor-

ků na odtoku. Septik bez 
dočištění se již ve většině 
případů nepovoluje z dů-
vodu nedostatečné účin-
nosti čištění, která se po-
hybuje pouze okolo 30 %. 
Naopak septik s dočiš-
ťovací technologií může 
dosáhnout stejné účin-
nosti čištění jako DČOV. 
Investiční náklady jsou 
ovšem v tomto přípa-

dě obvykle dvojnásobné 
oproti DČOV. Platí tedy, 
že investice do obyčej-
ných, levných tříkomoro-
vých septiků se nevyplatí. 
Z předchozího vyplývá, 
že nejrozumnějším ře-
šením může být investi-
ce do čistírny odpadních 
vod. Stejně jako u septiku 
je potřeba zažádat vodo-
právní úřad o povolení 

k vypouštění vod, jelikož 
se jedná o vodní dílo, kte-
ré se vydává maximálně 
na 10 let. DČOV musí být 
certifikována a vyžaduje 
se odběr vzorku zpravidla 
2x ročně. 
  Pavel Pluhař, 
  referent vodní 

  hospodářství, 
  OÚ Dětmarovice
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Dětmarovice opět velice mile překvapily!
Je obecně známo, že v Dětmaro-

vicích již řadu let poslední víkend 
v listopadu pořádají místní spolky 
takzvané Medové dny. Letos to bylo 
již pošestnácté.

Základ pořadatelů tvoří vždy za-
hrádkáři (předseda p. Václav Dulava) 
a včelaři. Ty nyní vede p. Miroslav 
Patkan. Stalo se milou tradicí, že jako 
třetí spolek se k nim připojuje ta míst-
ní zájmová organizace, která si připo-
míná „kulaté“ nebo „půlkulaté“ vý-
ročí. Tou letos byli ochránci přírody 
pod vedením p. Eleny Kijonkové. Nás 
za tento spolek výstavou doprovázel 
p. Martin Kijonka.

Koncepcí výstavy zaměřené na ži-
votní prostředí se opět ujala p. Eva 
Szyroká. A bylo se skutečně na co dí-
vat! Významnou částí expozice bylo 
využití odpadů (zejména PET lahví). 
Návštěvníci byli velice překvapeni, 
co je možné z nich vytvořit. Od křes-
la, přes taburet, aranžování stěny, růz-
né tvary podložekz víček PET lahví, 
svícny apod. Velice nápadité bylo vy-
užití lahví k aranžování závěsů, umís-
tění květin a svícnů. Na výstavě bylo 
také ukázáno použití lahví ve spoje-
ní s kameny na zahrádce a také jako 
naprosto netradiční „budky“. Nemů-
žeme nezmínit velice nápadité vy-
užití „válečků“ po toaletním papíru 
ke zkrášlení našich prostorů. A těchto 
zcela nových a originálních nápadů 
by bylo možné uvést více.

Dominantou výstavy byl na jevi-
šti listnatý a jehličnatý strom (opět 

s využitím lahví), které byly vsaze-
ny do „přírodních“ kamenů. Balvany 
byly imitovány naplněnými černými 
„odpadními“ pytli. Scenérií procházel 
potok s úchvatným vodopádem.

Samozřejmě i na letošní výstavě 
nemohly chybět výpěstky zahrádkářů 
(jablka s označením odrůd, okrasných 
dýní, česneku a další) a výrobky vče-
lařů (med, medovina, pečivo atd.).

Nelze nezmínit zajímavou část 
ochránců přírody. Jednak to byl shr-
nutý vývoj 35 let jejich činnosti (sáze-
ní stromů, aktivity v domovské obci) 
a v dalších oblastech. Připomeňme 
také velice zajímavou aktivitu ve vý-
voji měřicí ministanice. Tedy stano-
vování exhalací, kysličníků NOx, tep-
loty a vlhkosti. Až se jim podaří tuto 
„stanici“ velikostí ptačí budky plně 
dokončit, s možnými náklady v něko-
lika tisících Kč, tak by řada občanů 
mohla na svém balkóně sama monito-
rovat stav znečištění ovzduší. A to by 

mohlo pomoci nám všem! Mluvíme-li 
o ekologii, tak nemůžeme opomenout 
ukázku 12 vyrobených ptačích budek 
a dva velice vkusné hotely pro hmyz. 

Připomeňme také „soutěžní“ část, 
zaměřenou na vánoční stromky. Tu 
tvořilo 21 exponátů. Zde „soutěžící“(-
ze škol, školek a občanské veřejnosti) 
dali plně průchod své fantazii. Kupří-
kladu stromek z borovicových šišek, 
kovové síťoviny, plátků z tvrdého 
papíru, dřevěných řezaných „mini-
špalečků“ atd. Oprávněnou pozornost 
budil stromeček, kde jako ozdoby 
sloužil ocelový řetěz, kleště, kombi-
načky, hasák, měřicí pásmo a další 
nástroje, které snad každý muž potře-
buje. A dodejme, že žádný soutěžní 
exponát nepůsobil kýčovitě. Všechny 
byly velice vkusně upravené. Každý 
návštěvník při vstupu na výstavu do-
stal hlasovací lístek, který po doplně-
ní čísla vzorku, který se mu nejvíce 
líbil, vhodil do hlasovací urny.

Při hodnocení výstavy v přízemí je 
třeba připomenout, že všichni víme, 
jaký problém má lidstvo se zhoršová-
ním klimatu a s narůstajícími odpady. 
K řešení těchto problémů se připravují 
razantní opatření. Kupříkladu náklady 
na skládkování odpadů budou enorm-
ně zvýšeny. K těmto otázkám výstava 
v Dětmarovicích nabízí možná výcho-
diska, která mohou být realizována 
přímo občany. A to je zcela zásadní!

Je třeba také upozornit na expozici 
v 1. patře Dělnického domu. Tam byla 
k vidění část zaměřená na 100 let české 
koruny. K zhlédnutí byla platidla od Ma-
rieTerezie (r. 1868) až do dnešní doby. 
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Jako každý rok bylo těžké vybírat 
pouze jeden soutěžní exponát. Stro-
mečků se sešlo celkem 28 a oprav-
du byly velmi kreativní a nápadité. 
Zveřejňujeme výsledky prvních de-
seti pozic a vítězům blahopřejeme. 
Tři nejlepší byli tradičně odměněni 
věcnými cenami a ostatním moc dě-
kujeme za zapojení do soutěže.

1. Školní družina, společná 
práce (šiškový, spirála, březový, ru-
kavičník, malé papírové) – 265 hla-
sů

2. Mateřská škola střed – spo-
lečná práce (z perníčků a křížal 
na pletivu, s otisky rukou) – 201 hlas

3. Keramický kroužek p. Evy 
Szyroké – 167 hlasů

4. Žáci 5.B třídy, 2. skupina – 
plastový – 152 hlasy

5. Josef Grobelný – stromeček 
s nářadím á la Pat a Mat – 142 hlasy

6. Miroslav Kunzová – s háč-
kovanými ozdobami – 137 hlasů

7. Paní Febrová – pečený oz-
dobený cukrovím – 78 hlasů

8. Richard Górecki – dřevěný 
nasvícený s betlémem – 69 hlasů

9. Keramický kroužek p. Ester 
Kryskové – skupina keramických 
stromečků – 44 hlasy

10. P. Szeligová z Dolní Lutyně 
– perníkové pečené stromečky – 38 
hlasů

Pan Kavka, jako nezávislý ná-
vštěvník z Orlové, se ve svém článku 
zmiňuje o příjemné atmosféře Medo-
vých dnů a pestrosti výstavy. A já se 
připojuji k jeho slovům. Děkujeme 
všem, kteří opět obětavě a nezištně 
přidali ruku k dílu, které se stalo 
známým v širokém okolí, ale hlavně 
se stalo úžasnou akcí, která spojuje 
členy a příznivce různých spolků, 
děti, vychovatelky a učitelky, tvo-
řivé občany z řad široké veřejnosti, 
prodejce i charitativní zařízení. 

My organizátoři jsme nesmírně 
poctěni, když se při odchodu všichni 
loučí v přátelském duchu s ujiště-
ním, že to byly úžasné dva dny, kte-
ré jsme tady společně strávili a že se 
už moc těší na další ročník. Věřte, že 
my také. Snad se nám společně po-
daří tuto atmosféru Medových dnů 
dál udržet, protože v dnešním uspě-

chaném světě je to opravdu velmi 
osvěžující.

A tak vám všem, milí aktéři i ná-
vštěvníci, za celý přípravný tým pře-
ji, ať si v srdcích stále nesete přá-
telství, lásku a klid vánoční doby, 
pevné zdraví a vše dobré v novém 
roce a na jeho konci se těšíme na se-
tkání na „Medovkách“.
  Za přípravný tým
  Taťána Čempelová

Vyhodnocení soutěže „Nejzajímavější vánoční stromeček“
v rámci Medových dnů 2019

Návštěvník mohl posoudit nejen 
platné bankovky na našem území, 
ale také ceniny Rakouska, Německa, 
Polska a Slovenska, které se i v ob-
lasti Českých zemí, Moravy a Slezska 
alespoň částečně používaly. Je třeba 
úsilí vystavovatele vysoce ocenit, po-
něvadž tato expozice zahrnovala více 
než 50 % všech mincí a papírových 
bankovek uvedených států, které se 
v daném období používaly. Perfektní! 

Nelze nepřipomenout, že vedle vý-
stavy cenin byly ukázány i fotografie 
Dětmarovic z doby 1. republiky. Milé 
připomenutí historie této velice aktiv-
ní obce!

Snad ještě zajímavou perličku Me-
dových dnů! Pan Vladimír Kovács 
poskytl vystavovatelům zkamenělý 
list a kmen stromu a přesličky. Bylo 
to z hloubek snad 1000 m. Zajímavé!

Dětmarovická výstava byla otevře-
na v sobotu, neděli a v pondělí do-

poledne pro školy. U škol v této obci 
je třeba připomenout, že jak ZŠ, tak 
obě MŠ na organizaci těchto výstav 
dlouhodobě spolupracují. A na druhé 
straně jsou pro děti také významným 
vzdělávacím prvkem.

Samozřejmě, že jako vždy i letošní 
ročník doprovázely prodejní stánky, 
kde si návštěvníci mohli zakoupit jak 
řadu rukodělných výrobků, tak i dal-
ších produktů vystavovatelů. Letos 
bylo přítomno 15 prodejců!

Když budeme hodnotit 16. Medo-
vé dny, tak nemůžeme nepřipome-
nout podporu spolků poskytovanou 
obcí. Je vidět, že vedení obce si práce 
spolků velice váží a dokáže jim také 
v jejich činnosti pomoci technicky 
i materiálně. A v této spolupráci spol-
ků s obcí můžete být příkladem i pro 
jiné! Paní Taťána Čempelová, která 
je zaměstnancem místního obecního 
úřadu a dlouhodobým a zapáleným 

koordinátorem této a podobných spol-
kových akcí, nám sdělila, že hlavním 
přínosem těchto společných spolko-
vých akcí je narůstající zájem občanů 
ve spolcích pracovat a tím připravo-
vat plynule generační obměny organi-
začních týmů. Odměnou pro obec je 
pak bohatý komunitní život a pro or-
ganizátory radost a pospolitost všech 
zúčastněných, vystavovateli počínaje 
a prodejci konče, a příjemná přátelská 
atmosféra na těchto akcích.

Děkujeme vám za mimořádný do-
jem, který jsme si odnesli. Vysoce 
hodnotíme myšlenku expozice a ob-
rovské množství práce, které jste od-
vedli. U všech tvůrců byla vidět ob-
rovská skromnost a současně i hrdost 
na svoji obec. A to není běžné. A také 
dík našemu společníkovi p. Otovi Po-
pkovi. Dětmarovičtí, moc si vaší prá-
ce vážíme!   Ludmila Kafková, 
  Václav Kafka, Orlová
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Medové dny

Rozsvěcování vánočního stromu
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Adventní koncert

Sbírka tříkrálová
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Separace odpadu – sešlapujte petky
Opakovaně žádáme občany, aby před vhozením do se-

paračních kontejnerů co nejvíce zmenšili objem odpadu – 
tj. sešlapovali PET lahve a papírové krabice roztrhali. 
V opačném případě je i přes týdenní svoz vyseparovaného 
plastu a papíru kapacita kontejnerů nedostatečná. 

Dále žádáme, abyste více využívali pro odložení separo-
vaného odpadu, zejména papíru a plastů, sběrný dvůr, kte-
rý má větší kapacitu než jednotlivé kontejnery v obci. Dva 
separační kontejnery na papír a plast budou umístěny také 
před oplocením sběrného dvoru, aby zde bylo možné uklá-
dat papír a plast mimo jeho otvírací dobu. Tyto kontej-
nery budou sloužit výhradně pro sběr plastu a papíru.

Dále znovu upozorňujeme, že dětské pleny nejsou ani 
bioodpad ani plastový odpad a patří pouze do komunální-
ho odpadu, tj. výhradně do popelnic. V případě, že skon-
čí u separačních kontejnerů, je většinou roztrhají zvířata 

a stávají se velmi nehezkou „výzdobou“ obce a nedob-
rou vizitkou našeho chování. Uvědomme si, že prostředí, 
ve kterém žijeme, si vytváříme sami sobě navzájem. 

Pokusme se v novém roce být více ohleduplní a více vníma-
ví ke svému okolí a nedělat to, co bychom sami nechtěli, aby 
nám bylo činěno. Vždyť „slušnost“ a „ohleduplnost“ nejsou 
hanlivá slova a patří do každé kulturní a vyspělé společnosti. 
Učíme jim své děti už v mateřské škole, buďme jim proto sami 
dobrým příkladem.  T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

Jak se vám líbily „Medové dny“ 
Tentokrát jsme se vy-

pravili pro vaše odpovědi 
na výstavu spolkové a klu-
bové činnosti do prostor 
Dělnického domu v Dětma-
rovicích na akci „Medové 
dny“. Náhodně vybraných 
návštěvníků jsme se zeptali: 

1. Jak se vám líbí tato 
výstava?

2. Odkud jste a jak jste se 
o této výstavě dozvěděl-a?
3.  Navštěvujete  tuto 

akci  pravidelně  nebo  jste 
na této akci poprvé?
4.  Vyhledáváte  nějaké 

konkrétní expozice?
• Marie, 66  let, Dětma-

rovice
Je to tady super, pravidel-

ně zde chodím, pracovně 
se medových dnů i zúčast-
ňuji, kromě letošního, kdy 
mi to nedovolil zdravotní 
stav. Nápady paní Szyroké 
nemají chybu a taktéž ze 
strany myslivců.
• Lenka, 47 let, Dětma-

rovice
Je to tu zde velice pěkné 

i s výstavkou prací dětí.
O konání výstavy jsem 

se dozvěděla z internetu 
a plakátu, chodím zde pra-

videlně, každý rok.
Celkově je vše zajímavé, 

nejvíce mě oslovili ochrán-
ci přírody a kroniky.
•  Jaromír,  65  let,  Dět-

marovice
Je to zajímavá výstava, 

rád tam chodím. O termí-
nu konání výstavy se doví-
dám z kalendáře a z plaká-
tu. Tuto akci navštěvujeme 
s manželkou pravidelně. 

Nevyhledávám kon-
krétní expozici, líbí se mi 
všechno, je to zajímavé.
• Martin, 38 let, Olomouc
Výstava se mi moc líbila. 

Nejvíce mě zaujala soutěžní 
výstava vánočních strom-
ků. Vhodným doplňkem 
výstavy byla i ekologická 
osvěta. Zajímavé byly rov-
něž výrobky u prodejních 
stánků, kde se mi nejvíce 
líbila prezentace Sušírny 
z pod Radhošťa a solné jes-
kyně. Výstavu navštěvuji 
vždy, když jsem v daném 
termínu v Dětmarovicích.
• Monika, 42 let, Orlová
Výstava se mi líbila celko-

vým uspořádáním a pro roz-
manitost výrobků. O výstavě 
jsem se dověděla od rodičů 

manžela, kteří bydlí v Dětma-
rovicích. Tuto akci navštěvuji 
každým rokem a vyhledávám 
expozice s výrobky ze dřeva.
• Josef, 74 let, Karviná
Asi před šesti lety mě 

na tuto výstavu pozval ka-
marád. Od té doby jezdím 
do Dětmarovic pravidelně.

Vždycky si obejdu všechny 
expozice, všechny se mi líbí, 
nemám žádnou oblíbenou.

S kamarádem ochutnáme 
i medovinku.
• Petr, 27 let, Ostrava
Pocházím z Dětmarovic, 

takže jsem s celou rodinou 
návštěvníkem „Medových 
dnů“ celkem pravidelně. 
Z toho je jasné, že se mi ná-
plň výstavy líbí.

Nejdříve si prohlédneme 
všechno, co je vystavené, 
ohodnotíme vánoční stromeč-
ky a pak už se těším na nákup 
„sladkých dobrůtek“, které si 
pak dáme doma u kafíčka.
• Jana, 48 let, Dětmaro-

vice
Jsem zdejší, takže větši-

nou navštěvuji tuto výstavu 
pravidelně. Líbí se mi výsta-
va jako celek, protože jsem 
tady se synem, zajímají nás 

zvláště výrobky dětí. Syn je 
tentokrát trochu zklamaný, 
velmi se těšil na tombolu, 
která však je již vyprodaná.
• Nikola, 19 let, Karviná
S výstavou jsem byla 

nadmíru spokojena, ne-
boť předčila mé očekávání 
ve všech směrech.

Jsem z Karviné a o této 
výstavě jsem se dozvěděla 
od známých z Dětmarovic.

Tento rok jsem tuto akci 
navštívila poprvé, jelikož 
jsem dříve o něčem podob-
ném nevěděla.

Ráda navštěvuji tyto ex-
pozice s vánoční tematikou 
a ráda se jimi inspiruji.
• Kateřina, 19 let, Orlová
Moc krásná výstava již 

s několikaletou tradicí, kte-
rá mě pokaždé něčím pře-
kvapí a něčím zaujme.

Jsem z Orlové a o výsta-
vě se pravidelně dozvídám 
ze sociálních sítí.

Tuto akci navštěvuji pra-
videlně každý rok s celou 
mojí rodinou.

Každým rokem probíhá 
soutěž na dané téma a ve-
lice ráda obdivuji zručnost 
místních občanů.

anketa
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Pochvala našim hasičům

Parlamenťák v Parlamentu 

Sbor dobrovolných hasi-
čů (SDH) v obci je jednou 
z aktivních složek spolkové 
činnosti v obci. Již tradičně 
velmi dobře je hodnocena 
činnost výjezdní jednotky 
pod vedením pana Lukáše 
Ruska a vedení obce si rov-
něž váží odborně společen-
ské činnosti SDH s vedením 
starostou této organizace 
panem Davidem Šťastným. 
Za jejich činnost mají dík 
od vedení naší obce.

Jednou z velmi cenných 
aktivit této organizace je 
například i tradičně udržo-
vaný velmi milý a zásluž-
ný kontakt s organizací 
postižených dětí DUHA 
v Orlové. Naši hasiči této 
organizaci připravují pro 

svěřence ústavu zajímavý 
program v letním období, 
obvykle v areálu sokolské-
ho hřiště, a rovněž orga-
nizují tradiční mikulášské 
setkání dětí a zaměstnanců 
v ústavu s vedením našeho 
SDH. Nechybí ani vánoč-
ní stromeček a nadílka dle 
možností hasičské organi-
zace v obci. Setkání je vždy 
velmi milou událostí, při-
čemž zástupci obce obdrží 
dárečky – vlastní výrobky 
svěřenců ústavu, výtvory 
z keramiky apod. 

Děkujeme za udržování 
tohoto kontaktu, který má 
pro potřebné značný vý-
znam.
  Ladislav Rosman, 
  starosta obce

    

         JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
                DĚTMAROVICE HLEDÁ HASIČE

    Požadujeme: 
• Zdravotní způsobilost 
• Minimální věk 18 let 
• Trestní bezúhonnost 
• Bydliště v Dětmarovicích 
• Ochotu pomáhat lidem v nouzi

    Nabízíme:
• Naučit se novým věcem, které jsou užitečné i v osobním životě 
• Výcvik s požární technikou, první pomoc, záchrana a evakuace osob
• Dobrý kolektiv lidí 

        V případě zájmu nebo dotazu nás kontaktujte na tel:604 304 445
        nebo přes e-mail: sdh.detmarovice@seznam.cz

Ve středu 13. listopadu 
se žáci 9. ročníku a zá-
roveň členové Žákov-
ské rady Lubomír Feber 
a Veronika Ostrowková 
zúčastnili, společně s dal-
šími zástupci školních par-
lamentů, exkurze do naše-
ho hlavního města. 

V rámci exkurze navští-
vili Poslaneckou sněmov-
nu Parlamentu ČR. Měli 
možnost prohlédnout si 

interiéry této ústavní in-
stituce a alespoň na chví-
li pohovořit s asistentem 
poslance Tomáše Hanzela, 
rodáka z Karviné. „Ex-
kurze byla zajímavá, pro 
mnohé z nás to byl velký 
zážitek, nejatraktivnější 
částí byl jednací sál po-
slanců a senátorů,“ dopl-
nili po návratu naši „par-
lamenťáci“. 
  Michal Hejda 
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Centrální registr čipů zatím není v plánu
Od 1. ledna 2020 vstoupila na zá-

kladě novely veterinárního zákona č. 
302/2017 Sb. v účinnost povinnost 
označovat psy na území České republi-
ky mikročipem. Zákon sice udává maji-
telům povinnost nechat psa čipovat, už 
ale nenařizuje zapsat ho do některého 
z registrů. Povinností je, aby v dokladu 
o očkování proti vzteklině (tj. v očkova-
cím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno 
číslo mikročipu. Každá obec si může 
tuto povinnost evidence stanovit vy-
hláškou, což obec Dětmarovice nemá. 

Autoři novely poukazují na snadné 
dohledání psa s čipem, pokud se za-
běhne, související centrální registr však 
ministerstvo zemědělství nepřipravilo. 
Jelikož neexistuje centrální registr čipů, 
který by zřídilo a vedlo příslušné mi-
nisterstvo, domnívám se, že povinnost 
čipování ztrácí smysl.

Další výhodou čipování má prý být 
lepší kontrola nad množírnami. Také 
v tomto směru jsem skeptická. Psi musí 
být totiž očipovaní nejpozději s očko-
váním proti vzteklině, což znamená 
zhruba v půl roce věku, to je ovšem 
také doba, kdy už je pes pravděpodobně 
u svého nového majitele. Takže termín 
povinného čipování by se měl upravit 
tak, aby k čipování došlo dříve, než ště-
ňata opustí majitele. 

Jak jsem již zmiňovala, registrů čipů 
je v rámci celé České republiky několik 
(jejich seznam uvádím v tabulce dole). 
Při samotné identifikaci zatoulaného 

Seznam registrů v rámci České republiky 
1. http://www.backhome.cz/ (900088, 9000088, 900032, 95301) 

registrace mikročipů BackHome ONLINE (majitelem zvířete) zdarma 
registrace ostatních mikročipů ONLINE (majitelem zvířete) 200 Kč 
registrace všech značek mikročipů, vč. BackHome, POŠTOU (poskytovatelem) 250 Kč 

2. http://www.narodniregistr.cz (2030981) 
zdarma pro mikročipy Datamars s českým národním kódem a mikročipy LifeChip, pro jiné 
čipy 198 Kč 

3. www.pet2me.eu (bývalý IFTA registr) Pet2Me 
registrace ONLINE jakéhokoliv druhu mikročipu – ZDARMA 
registrace vyplněním papírového formuláře jakéhokoliv druhu mikročipu 100 Kč 

4. www.identifikace.cz 
registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí je v současné době za 240 Kč  

5. www.cipy-znamky.cz 
registrace 40 Kč 

6. www.centralniregistrzvirat.cz 
registrace zdarma  

7. www.czpetnet.cz 
registrace 160 Kč 

 

psa provedeme pouze záznam o čipu, 
a pokud by se majitel nedohledal, zvíře 
se předá do útulku.

Obec Dětmarovice bude tyto údaje 
zavádět do registru Pet2Me (bývalý re-
gistr IFTA). Dále je pouze na majiteli, 
zdali svého mazlíčka zavede i do ně-
kterého z jiných registrů. Většina těchto 
registrů je ale zpoplatněna (viz tabulka). 

Bohužel v této roztříštěnosti registrů vi-
dím největší problém. Není totiž jednot-
ný státní registr, ale hned několik regist-
rů v soukromém vlastnictví. 

Pevně věřím, že brzy dojde k nápra-
vě a bude zaveden centrální registr, bez 
něhož tato novela zákona o povinném 
čipování psů postrádá smysl.
  Jana Timko, referent OÚ

Porady starostů okresu 
Karviná – Svazku měst 
a obcí okresu Karviná – 
SMOOK – jsou organi-
zovány měsíčně vedením 
vždy v některém městě 
nebo obci regionu, a to dle 
abecedního pořádku. Vzá-
jemný kontakt starostů se 
hodnotí pozitivně, neboť 
problémy jsou všude ob-
dobného rázu a zkušenosti 
s řešením jsou pro každé-
ho starostu velmi cenné. 
Každá porada má svůj pro-

gram, který bývá zaměřen 
na probíhající  investice, 
dotační  souvislosti,  dále 
například  na  odpadové 
hospodaření,  poplatky, 
čipování  psů,  vyloučené 
lokality, majetkovou pro-
blematiku,  důlní  proble-
matiku,  kulturní  oblast 
apod.  V sestavě starostů 
máme i pana senátora, ale 
zveme i další poslance a se-
nátory, i další odborníky, 
například v souvislosti s li-
kvidací odpadů apod.

Poslední zasedání v roce 
2019 vyšlo k organizační-
mu zajištění na naši obec 
na den 17. 12. a tentokrát 
jsme zvolili k pořádání po-
rady sál Motorestu Koukol-
ná. Starostové se ve vánoč-
ně vyzdobeném sále cítili 
dobře a vše bylo dle pro-
gramu úspěšně projednáno. 
V této souvislosti děkuji 
provozovatelce Motorestu 
paní Hanuskové a obsluhu-
jícímu personálu za pečli-
vou přípravu uvedené akce.

  Ladislav Rosman, 
  starosta obce

Starostové regionu v Motorestu Koukolná
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Školáci se vydali do knihovny
V průběhu listopadu 

se žáci 2. třídy, 3. B. a 5. 
A zúčastnili se svými vyu-
čujícími čtenářských besed 
v místní knihovně. 

Mladší děti poznaly svět 
ilustrací, páťáci se alespoň 
na chvíli přenesli do svě-
ta magie, nadpřirozených 
bytostí a mimozemské ci-
vilizace a seznámili se s ce-
lou řadou knih patřících 

do fantasy a sci-fi literatury. 
V závěru lekce si pravidel-
ní návštěvníci knihovny 
některé z představených 
knih vypůjčili, aby si je se 
zájmem doma přečetli. Ná-
vštěva knihovny skvěle do-
plnila školní výuku literární 
výchovy a stala se jednou 
z akcí rozvíjejících čtenář-
skou gramotnost dětí. 

 Michal Hejda 

Pokud se vám pod pojmy „detektivka” a „thriller” vybaví
sotva Nesbø či Paula Hawkins, nevíte, o co přicházíte!

Detektivní příběhy lid-
stvo fascinují už odjakživa 
a thrillery jakbysmet. Rádi 
se bojíme, jsme fascinová-
ni záhadnými případy, ob-
divujeme geniální hlavní 
hrdiny, kteří jsou schopni 
vyřešit každou záhadu.

Autorů píšících na po-
dobná témata je nepřeberné 
množství a byla by škoda, 
kdyby se někteří z nich ne-
dostali i k vám. Vybrala jsem 
pro vás i knižní tituly, které 
byste si měli přečíst, pokud 
se považujete za opravdové-
ho milovníka tohoto žánru.
STEFAN  AHNHEM – 

narodil se ve Stockholmu, 
kde dodnes žije s manželkou 
a čtyřmi dětmi. Má za sebou 
více než dvacet let zkušeností 
uznávaného televizního i fil-
mového scénáristy, podílel se 
mimo jiné například na filmo-
vé sérii Wallander (4 epizody) 
mnoha původních i adaptova-
ných scénářů různých žánrů, 
od komedií po thrillery. Poté, 
kdy – jak sám uvedl – dosáhl 
stropu scénáristických mož-
ností ve Švédsku, stál před 
rozhodnutím, zda se odstě-
hovat do Hollywoodu nebo 
jít jinou cestou. Z rodinných 
důvodů se rozhodl pro novou 
kariéru spisovatele.

Jeho debutem se stal v roce 

2014 1. díl série Fabian risk 
– Oběť bez tváře, poté v r. 
2015 následoval Devátý 
hrob a v r. 2016 Osmnáct 
pod nulou. Celá trilogie pří-
padů Fabiana Riska úspěšně 
boduje u čtenářů a kritiků, 
pravidelně atakuje žebříčky 
bestsellerů ve Skandinávii 
a získává domácí i zahraniční 
ocenění. V sérii hodlá pokra-
čovat až do té doby, než ho 
hlavní hrdina Fabian unaví. 
ANDREW MAYNE – je 

salonní kouzelník a romano-
pisec, který je na britském 
Amazonu hodnocený jako 
pátý nejprodávanější nezá-
vislý autor. Po napsání a vy-
hotovení více než padesáti 
knih, DVD a rukopisů o ma-
gii je považován za jednoho 
z nejproduktivnějších magic-
kých tvůrců posledních de-
seti let. Z jeho knih nabízím 
sérii Naturalista – Hračkář, 
Šelma a Teorie vraždy.
CHRIS CARTER – je pů-

vodem Ital, narozený v Bra-
zílii. Vystudoval psychologii 
a chování zločinců na Mi-
chiganské univerzitě. Jako 
člen týmu soudní psycho-
logie michiganského státní-
ho zastupitelství vyslýchal 
a studoval mnoho zločinců 
včetně sériových a mnoho-
násobných vrahů, odsouze-

ných k doživotním trestům. 
Začátkem 90. let se Carter 
přestěhoval do Los Angeles, 
kde strávil deset let jako ky-
tarista v různých glamrocko-
vých skupinách. Pak opustil 
hudební branži a stal se spi-
sovatelem na plný úvazek. 
Nyní žije v Londýně. Autor 
píše naprosto brilantní detek-
tivky o losangeleských de-
tektivech Hunterovi a Gar-
ciovi – knihy Popravčí, 
Noční  lovec nebo Nenávist 
se čtou jedním dechem.
SARAH FLINT – je pseu-

donym britské autorky, která 
35 let pracovala u Metropolit-
ní policie. Práce policistky se 
stala jejím posláním. Mezitím 
se však roky snažila prosa-
dit jako spisovatelka, a když 
od svého vydavatele obdr-
žela smlouvu, rozhodla se 
svou kariéru u policie ukončit 
a začít se naplno věnovat psa-
ní. Ve svých příbězích čerpá 
z mnoha skutečných případů, 
na jejichž vyřešení se během 
své služby podílela.
Maminčin  mazánek – 

Sleduje... Vyčkává... Kdo je 
na řadě? Tento thriller o pre-
cizním sériovém vrahovi 
není pro slabé povahy. Mu-
síte být připraveni na šok!
Lháři,  lháři  – věrný pes 

leží poraněný vedle zoha-

veného těla svého majite-
le. Mrtvou ženu, svázanou 
s roubíkem v ústech, najdou 
v její vlastní posteli. Oba za-
vraždění jsou z řad policie 
a oba mají vedle sebe polo-
ženou rudou růži… Je jasné, 
že vraždám není konec.
ANGELA MARSONS – 

celých 25let psala a marně se 
snažila přesvědčit různé vy-
davatele o kvalitě svých knih. 
Stále ji odmítali. Až v r. 2014 
jí nabídl spolupráci vydavatel 
digitálních knih Bookouture, 
s nímž zaznamenala fenome-
nální úspěch. Teprve v roce 
2015 ve svých 47 letech zce-
la opustila své zaměstnání 
jako členka ochranky v ob-
chodním centru Merry Hill 
a začala se naplno věnovat 
psaní. Její napínavé příběhy 
si oblíbili čtenáři ve více než 
dvaceti zemích a je jednou 
z nejúspěšnějších současných 
britských autorek krimi.
Němý  křik,  Ďábelské 

hry, Tichá modlitba, Ote-
vřený  hrob,  Pokrevní 
pouta,  Pohřbená  pravda 
a Zlámané kosti – krimisé-
rie, která neztrácí dech…

Knihy z této nabídky 
si můžete zapůjčit v naší 
knihovně a na setkání s vámi 
se těší Alžbeta  Jendryščí-
ková – knihovnice
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Soutěž o nejzajímavější krmítko pro ptáky 
– vyhodnocení

Soutěže ZO ČSOP na Medových dnech se zúčastnilo 
9 tvůrců – 4 žáci a 5 dospělých. Z tohoto důvodu byly 
zvoleny dvě kategorie pro hodnocení. 

Za dětské účastníky to byli Emma Chylková, Jakub 
Macháček, Eva Strmisková a vítěz s velkým počtem 
bodů Radek Juřica (třídní uč. A. Zamišková). Za dospě-
lé to byli Václav Dulava, Ota Krůček, Martin Duda, Jiří 
Tirala a vítěz s náskokem mnoha bodů Miloš Kijonka. 
Slíbené ceny – poukázky na výběr dárků – již byly pře-

dány.  
Byly vystaveny také ptačí budky, ale mimo soutěž. 

Zvláštní cenu dostala pěkně vyzdobená netradiční ptačí 
budka, kterou dodala MŠ Koukolná – oddělení Motýlků 
s paní učitelkou Popeňažníkovou. 

Všichni účastníci obdrželi něco dobrého na zub. 
Za všechna krmítka i ptačí budky dopravené na výstavu 
děkujeme.
  Výbor ZO ČSOP

Bodování�krmítek. Krmítka�a�budky.

Vítěz�R.�Juřica. Vítěz�M.�Kijonka.
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Tereza Czajová – vicemistryně ČR v badmintonu
Tereza se sportem začala 

jako malé dítě. Aktivně za-
čala hrát tenis za Slavii Or-
lová, po dvou letech tento 
sport opustila a začala hle-
dat novou aktivitu, kterou 
se jí stal volejbal v Orlové. 
Po roce však opustila i ten-
to sport, aby se mohla najít 
v badmintonu. V tuto dobu 
se také přestěhovala z Orlo-
vé do Dětmarovic.

Terka začínala v přípravě 
TJ Badminton Orlová – Lu-
tyně, kde trénovala 2x týd-
ně formou sportovních po-
hybových her, kde se učila 
držet raketu, pohybovat 
na kurtu a jiným základním 
dovednostem badmintonu. 
Protože měla dobré pohy-
bové základy z tenisu byla 
po týdnu přeřazena do sou-
těžního týmu, kde se objem 
tréninku zvýšil na 4x v týd-
nu. V 9 letech začala objíž-
dět své první turnaje, kde 
začal sbírat první medaile.

Po příchodu do kategorie 
U13 (v 11 letech až dosud 
– 12 let) začala stoupat žeb-
říčkem. A v roce 2019 se 
nominovala do TALENT 
TEAMU ČR a zároveň se 
dostala do STŘEDISKA 
TALENTOVANÉ MLÁ-
DEŽE SEVERNÍ MORA-
VY. V současné době trénu-
je 3x týdně pod p. trenérem 
J. Tobolou v Orlové a 1x 
týdně pod trenérem L. Žíd-
kem ve STŘEDISKU TA-
LENTOVANÉ MLÁDEŽE 
SEVERNÍ MORAVY, které 
je v Kopřivnici.

V roce 2019 se zúčastnila 
turnajů GP A, B kategorie 
U13 (turnaje pouze pro hrá-
če první dvanáctky respek-
tive 16 žebříčku ČR) v Aši, 
několikrát v Praze, Mostě, 
Českém Krumlově. Součas-
ně začala hrát v roce 2019 
v kategorii U15. V této ka-
tegorii absolvovala turnaje 
v Klimkovicích, Orlové, 

Karviné, Vendryni a Ost-
ravě. Na turnajích v minu-
lém roce získala celkem 4 
zlaté medaile, 4 stříbrné 
a 8 bronzových. Vrcholem 
se se stalo MISTROV-
STVÍ REPUBLIKY KA-
TEGORIE U13 v Českém 
Krumlově, kde získala se 
svou spoluhráčkou Barbo-
rou Boubrlovou z TJ Sokol 
Vodňany ve čtyřhře 2. mís-
to a staly se vicemistryněmi 
ČR 2019. Rok 2019 zakon-
čila v republikovém žeb-
říčku kategorie U13 na 9. 
místě ve dvouhře, na 1. 
místě ve čtyřhře a na 4. 
místě v mixu. V roce 2020 
(ve 13letech) bude startovat 
už jen v kategorii U15.

Jsme rádi, že se v součas-
né době Terka aktivně vě-
nuje sportu. Není to vždy 
jednoduché, fyzicky ani 
psychicky. Kamarádi jsou 
často venku, procházejí se 
po městě a ona má opět tré-

nink, ale zážitek vítězství 
je nepřekonatelný. Pozna-
la hodně nových kamará-
dů z celé republiky, které 
navštěvuje o prázdninách 
a je s nimi v úzkém kontak-
tu. Všem rodičům aktivní 
sport doporučujeme, nejen, 
že děti fyzicky utužuje, ale 
učí je přijímat životní pro-
hry, odpovědnost, zklamá-
ní a radost. Sport ukazuje 
dětem cíle, které mohou 
dosahovat i v běžném ži-
votě. Pokud máte zájem 
vaše dítě aktivně zapojit, 
přijďte se podívat na tré-
nink badmintonu, na GOA 
v Orlové jsme vždy v úterý 
a čtvrtek od 16.00 do 18.00 
a na bývalé zvláštní škole 
trénujeme ve středy a pátky 
od 16.30 do 18.30.
  Jan Tobola – předseda 

  oddílu, šéftrenér
  BADMINTON 
  TJ ORLOVÁ 
  – LUTYNĚ, z.s.
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Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry 
před poškozením! 

Výměna poničeného vo-
doměru se odběratelům 
prodraží. I v průběhu zimy 
je nutné zaměřit se na to, 
jak zajistit před mrazem 
domovní vodoměr, aby 
nedošlo k jeho poškoze-
ní. Tím, že tyto záležitosti 
nepodceníme, se vyhne-
me nepříjemným situacím, 
které mohou mít kromě 
našeho pohodlí nepříjemný 
dopad také na naši peně-
ženku.

Co je nutné s ohledem 
na zabezpečení vodomě-
rů podniknout, do značné 
míry závisí na tom, kde je 
dané zařízení umístěno. 
„Pokud je vodoměr umís-
těný ve venkovní šachtě, 
je potřeba zkontrolovat její 
spolehlivé uzavření tak, 
aby nedocházelo k neúměr-
nému prochlazování jejího 
vnitřního prostoru. Pokud 
se potrubí a vodoměr na-
cházejí v hloubce, kde mo-
hou zmrznout, je potřeba 
zajistit poklop tepelnou 
izolací. Použít je možné 

například polystyren nebo 
minerální izolační vatu – 
ne ale skelnou,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení vodovo-
dů společnosti SmVaK Os-
trava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umís-
těný uvnitř domu, chaty, 
chalupy nebo jiné nemo-
vitosti, je žádoucí zabránit 
vystavení vnitřní instala-
ce a vodoměru účinkům 
mrazu například vnější 
tepelnou izolací. Je ne-
zbytné prověřit, jestli ne-
může mrazivý vzduch 
pronikat k vodoměru na-
příklad sklepním oknem. 
Teplota v daném prostoru 
se musí dlouhodobě pohy-
bovat nad bodem mrazu. 
Potrubí vnitřních rozvodů 
je vhodné obalit izolačním 
materiálem. „Právě cha-
ty a chalupy, které nejsou 
v průběhu zimy obývané, 
jsou velmi často místem, 
kde dojde k nepříjemným 
situacím. Vodoměr zamrz-
ne, dojde k jeho poničení, 
ale důsledky v podobě vy-

topeného prostoru se proje-
ví až poté, kdy mráz povo-
lí,“ říká Bouda.

„K poškození vodoměru 
může dojít také v případě, 
když se někdo snaží zamr-
zlou vnitřní instalaci včet-
ně vodoměru rozmrazovat 
vysokou teplotou – napří-
klad horkovzdušnou pisto-
lí nebo otevřeným ohněm. 
Tento extrémní zásah větši-
nou vede k tomu, že vodo-
měr zůstane nefunkční a je 
nutné ho vyměnit. Poško-
zení plastových částí vodo-
měru vysokou teplotou je 
zjistitelné po jeho demon-

táži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované 

případy poškození vodo-
měru mají negativní fi-
nanční dopad na zákazníka, 
od něhož SmVaK Ostrava 
následně vyžadují náhradu 
škody spočívající ve výmě-
ně poškozeného zařízení. 
Odběratelé totiž odpoví-
dají za jeho zabezpečení. 
Škodná částka se pak odví-
jí od aktuální prodejní ceny 
daného typu vodoměru 
a času potřebného pro jeho 
montáž. Průměrně může jít 
zhruba o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nut-
né chránit také vodovodní 
přípojku. Základním fak-
torem je to, aby byla dodr-
žena takzvaná nezámrzná 
hloubka, kdy se doporuču-
je jako minimální krytí po-
trubí jeden metr, ve zpev-
něných plochách až 150 
centimetrů. Kritickým mís-
tem jsou zde místa venkov-
ních uzavíracích armatur, 
místa se sníženým krytím 
(například přechody vod-
ních toků) nebo souběhy 
s potrubím dešťových ka-
nalizací.
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OBEC DĚTMAROVICE
Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice

č. 1/2019
o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém zasedání konaném dne 11. 12. 2019 usnesením č. 143/7 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je regulace činností, které by mohly narušit veřejný 
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, a vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, který je 
spojen s používáním hlučných strojů a zařízení, které šíří hluk v takové míře, že omezují pohodu bydlení a života 
obyvatel na území obce Dětmarovice.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy:
a) hlučné stroje, zařízení a přístroje způsobující hluk – zahradní technika (např. sekačky na trávu, křovinořezy, 

motorové pily, stroje na opracování kovů nebo dřeva aj.), 
b) nevhodná denní doba pro práci spojenou s používáním hlučných strojů, zařízení a přístrojů: 
	 • sobota a státem uznané svátky v době od 18.00 hodin do 22.00 hodin, 
	 • neděle v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin.

Čl. 3
Omezení činnosti

(1) Každý je povinen zdržet se v nevhodnou denní dobu používání hlučných strojů, zařízení a přístrojů.
(2) Ustanovení odst. (1) tohoto článku se nevztahuje na činnosti směřující k odstranění kalamit, havárií a všech 
činností vedoucích k záchraně lidských životů.

Čl. 4
Kontrola

Dohled nad dodržováním této vyhlášky jsou oprávnění provádět příslušníci Policie ČR.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

           …….....………………………..         ………………………………….
              Ing. Ladislav Rosman, v. r.             Ing. Marek Svrčina, v. r.
                              starosta               místostarosta

Vážení občané,

informujeme, že Zastupitelstvo obce Dětmarovice 
na svém zasedání dne 11. 12. 2019 vydalo obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Dětmarovice č. 1/2019 k ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností s účinností 
od 1. 1. 2020, jejíž znění níže zveřejňujeme. Věříme, že 
dodržování této vyhlášky nám přispěje k lepšímu soužití 
a spokojenosti všech občanů Dětmarovice. 
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450 Kč/měs.
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Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

 

Římskokatolická farnost Dětmarovice  

735 71 Dětmarovice č. 179 

oznamuje změnu správce farnosti,  

kontaktních čísel a časů bohoslužeb: 

Farář: 
P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr. 
Tel.: 730 176 785 
Email: rkf.detmarovice@doo.cz 
 

Mše svaté: 

Neděle - 9.30 hod.  
 
Během týdne budou mše v kapli na faře:  
Středa, pátek - 17.00 hodin 
Sobota - 8.00 hodin 
Více zde: http://www.farnostdetmarovice.cz/ 
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vzpomínky

Na společnou cestu 
životem vykročili

20. 12. 2019
Ladislav Novák – Karviná
Ester Žymelková – Karviná 

společenská kronika

Vzpomínáme na zemřelé
      Dagmar Jendryščíkovou, 

Annu Šipkovou, 
Jindřišku Kijonkovou, 

Jiřího Semmlera, 
Vlastimilu Krejčíkovou, 

Vandu Gabzdylovou, 
Annu Roháčovou. 

Oslavili životní jubileum
Listopad 2019

80 let
Zdeňka Kijonková
Anna Nelhübelová

81 let
Oldřich Kozel

Stanislava Janusová
Marie Staníčková

82 let
Alžběta Fierlová
Zdeněk Čempel
Ladislav Pleva

83 let
Leonka Cimalová

Jiří Dulava
88 let

Irena Galmusová
89 let

Věra Sikorová
Marta Chlebková

94 let
Rudolf Halama

Prosinec 2019
80 let

Zdeňka Kuřidymová
Břetislav Menšík
Zdeňka Latečková

81 let
Helena Dostálová

85 let
František Bonček

87 let
Bedřich Ligocký

88 let
Kalivoda Jan

90 let
Vanda Michalská

92 let
Emílie Popková

95 let
Miloslav Olšovský

Všem oslavencům blahopřejeme!

Dne 3. února 2020 
vzpomeneme 10 let 

od úmrtí 
paní Marty Stoklasové. 

S láskou a úctou vzpomíná 
sestra Anička 

a vnuci s rodinami.

Už víc ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob, 
zapálit svíci a tiše vzpomínat.

Dne 15. 12. 2019 by se dožil 85 let 
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

Emerich JANUS z Dětmarovic 
a současně jsme si dne 10. 1. 2020 připomněli již 31 let 

od jeho úmrtí. Čas plyne, vzpomínky zůstávají...
Stále vzpomíná manželka Slávka s celou rodinou.

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.
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Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Dětmarovice 
Vás srdečně zvou na 

 

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 
 

KDE: budova ZŠ Dětmarovice 
KDY: čtvrtek 2. 4. 2020 

od 1400 do 1700 
 

Po budově Vás sami provedou ti, kteří ji znají nejlépe – žáci.  
Ukáží Vám její moderní zázemí, prostory učeben, jejich technické vybavení i dva 

pavilony s tělocvičnou, školní družinou a jídelnou.  
 

Součástí prohlídky bude i velikonoční jarmark  
s výrobky žáků. 

 

Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme! 

 

 
 
 
 

MŠ  Dětmarovice střed a 
MŠ  Dětmarovice Koukolná 
pro  školní  rok  2020/2021 

 
 

se bude konat ve dnech 
5. 5. a 6. 5. 2020 

v  době  od  8.00  do  16.00  hodin. 
 

 

S sebou občanský průkaz 
a rodný list dítěte. 

 
 

Těší se na Vás zaměstnanci obou MŠ! 

 

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace 
Vás srdečně zve na 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
 

KDE: budova ZŠ Dětmarovice, 1.patro 

KDY: úterý 7.dubna 2020 

od 1300 do 1600 

 

 

CO S SEBOU: občanský průkaz, rodný list dítěte, dobrou náladu ☺ 

 

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice. 


