
LEDEN 2021

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych vám 

popřál hodně zdraví, štěstí a optimi-
smu do roku 2021.

Právě minulý dvojko-nulový rok 
se asi nikomu příliš nelíbil a dou-
fejme, že například rok komunál-
ních voleb 2022 – s jasnou převahou 
dvojek v letopočtu nebude nějaký 
obdobně divný... Nejsem ale žádný 
numerolog – prognostik, ale ani ška-
rohlíd, a spíše se dívám do budouc-
nosti optimisticky. I do roku 2021.

Ve zdravici občanům prosincového 
Okénka jsem vzhledem k rychlému 
vývoji dění v obci již do uzávěrky 
nestihnul zapsat některé důležité po-
střehy, které si naši občané zaslouží 
vědět. Souvisí to s dalším nasměro-
váním vývoje v obci. Všechny infor-
mace a záměry dalšího vývoje v obci 
ale zatím úplně uvést nelze ani nyní, 
protože s velkou pravděpodobností 
bude v únoru zastupitelstvo rozho-
dovat o verzi rozpočtu b), která bude 
mít odlišnou skladbu plánu investic 
a oprav v obci. Ale o tom se čtenář 

dočte v jiném článku tohoto výtisku, 
kde jsou podrobnosti k vývoji kolem 
plánované stavby sportovní haly, 
i v souvislostech se státní dotací.

Podrobnější informace lze ale 
uvést k rozhodnutí zastupitelstva 
obce z prosince 2020 o příštím vede-
ní našeho Domova pod kaplí. Dva-
náct z patnácti zastupitelů hlasovalo 
pro jeho vedení tradiční organizací 
Charita Bohumín, která v Bohu-
míně vede již dva podobné domovy 
a další sociální instituce. Přednost 
tak byla dána v této složité době 
vysoké míře jistoty, že se nám za-
hájení a záběh nové významné 
instituce v obci povede co nejlépe 
a nejplynuleji. Obec s vedením ta-
kové instituce nemá žádné zkuše-
nosti. Jen připomínám, že objekt je 
pro seniory nad 65 let se zdravotním 
omezením alespoň stupně 2 (výji-
mečně pro stupeň 1). Pozor, není 
to další DPS, jak si možná ještě 
dnes někteří lidé myslí, což i slyším 
v obci... Je to zcela jiné zařízení 
a jeho způsob provozování je mno-

hem složitější než u DPS. V objektu 
bude pracovat 16 pečovatelek přímé 
péče, asi dvě sestry a nasmlouva-
ný lékař. Lidé zde budou mít péči 
po dobu 24 hodin, budou zde nejmo-
dernější polohovací postele a křes-
la, moderní koupací prostory apod. 
Budova je moderně koncipována, 
s velkým prosvětlením prostor, pro-
myšleně situovanými prosklenými 
plochami, se společenskými a stra-
vovacími místnostmi apod. Samo-
zřejmostí je naprosto bezbariérový 
a bezpečný pohyb po celé budově. 
Budova má sloužit převážně obča-
nům naší obce, kteří budou při bo-
dování potřebnosti umístění zvý-
hodněni deseti body navíc. Obec 
se bude podílet na výběru klientů. 
V okolí budovy bude krásný odpo-
činkový areál a rozhled z budovy 
zasklenými plochami se už dnes jeví 
jako velmi krásný, směrem do obce, 
ale i do přírody. Finanční příspěvek 
klienta se předpokládá, se vším zá-
kladním zabezpečením, na úrov-
ni cca 11.500 Kč/ měsíc. Jeho výše 
bude ale Charitou Bohumín stano-
vována individuálně a na toto zao-
patření mají samozřejmě nárok i lidé 
s nižším důchodem. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

slovo starosty

Jaký bude rok 2021?
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Sportovní halu stavíme!
Jak jsem sděloval dříve, zastupitelé 

v září 2020 odhlasovali, že náš projekt 
haly přihlásíme k dotaci, která byla 
aktuálně vyhlášena.

Náš projekt jsme tedy na dotační ti-
tul Ministerstva pro místní rozvoj při-
hlásili, a ejhle, v omezeném „spolku“ 
34 vybraných obcí z celé ČR jsme se 

objevili, a to v seznamu z počátku 52. 
týdne. A byla nám přiznána dota-
ce v plném rozsahu, tj. 30 mil. Kč. 
V únoru 2021 tedy bude zastupitelstvo 
schvalovat upravený rozpočet ve vari-
antě b), s halou. Celkový součet do-
tačních financí za rok 2020 je pro 
tuto obec téměř 80 mil. Kč, což je 

Informace z jednání zastupitelstva obce 
Ve středu 25. listopadu 2020 se v sále 

Dělnického domu konalo mimořádné 
zasedání zastupitelstva obce (dále jen 
ZO) ve věci výběru budoucího provo-
zovatele Domova pro seniory. Zastupi-
telé schválili budoucího provozovatele 
– organizaci „Charita Bohumín“.

Poslední ZO roku 2020 se kona-
lo ve středu 16. listopadu. Na tomto 

zasedání se projednávaly výsledky 
činnosti výborů ZO (výbory finanční, 
kontrolní, pro životní prostředí a hor-
nickou činnost) a také plány práce 
těchto výborů na rok 2021. Rovněž 
byl schválen rozpočet na rok 2021. 
Zastupitelé dále projednávali výši 
ceny stočného v naší obci. K tomuto 
bodu nebylo přijato usnesení, proto 

bude cena stočného opakovaně pro-
jednávána na příštím zasedání ZO.

Příští zasedání ZO se uskuteční 
ve středu 24. února 2021 v 17.00 ho-
din taktéž v Dělnickém domě. 

Vážení občané, s ohledem na nepříz-
nivou situaci koronaviru se účast na za-
sedáních ZO ponechává ke zvážení. 
 Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ

historicky nejvyšší číslo, které snad 
může být ještě překonáno jen dotací 
na kanalizaci ve 3. etapě, což je pro-
jekt, který je již připraven a hodnota 
díla zde bude min. 160 mil. Kč. Chtěl 
bych poděkovat všem, kdo se o dota-
ci zasloužili, zejména našemu panu 
Václavovi Kyjonkovi, který průběh 
žádosti úspěšně administroval.

Hala musí být vystavěna v šibenič-
ním čase, zhruba v polovině roku 2022, 
takže jsme na našem úřadě okamžitě 
spustili mechanismy příprav a výběro-

vého řízení tak, aby se mohly stavební 
práce zahájit na jaře 2021. Jakkoliv to 
bude hodně nesnadné, bereme to jako 
výzvu a určitě se s tím „popasujeme“. 
Současně tedy poběží stavby Domova 
Pod kaplí i Sportovní hala. Jen ještě 
dodávám, že snahou vedení obce zůsta-
ne, aby se zvládly naše obě velké nad-
zemní stavby bez jakéhokoliv úvěru.

 Ladislav Rosman, starosta obce

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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Na kanalizaci nás čeká ještě hodně práce
V posledních deseti letech obec věnuje velké úsilí 

projektování a stavbě nové splaškové kanalizace. Do-
sud máme vybudovánu síť s ČOV a napojením domů 
v oblastech I. a II. etapy, dále v Koukolné je na další 
novou ČOV již připojena část rodinných domků a při-
pojovat se budou občané v nové síti na Olmovci. Cel-
kem obnášejí nové kanalizační trasy zhruba šest 
kilometrů a postavili jsme dvě nové čističky odpad-
ních vod.

Kdyby se věnovala pozornost budování kanaliza-
ce před rokem 2010, byla by obec s pokrytím území 
na tom dnes lépe. Nepoložil se ale ani metr nového 
splaškového kanálu, a tak nám zbývá do příštích let 
ještě mnoho (i dost nevděčné) práce.

Na řadě v pokračování stavby je nyní třetí etapa 
budování kanalizační sítě pokrývající území od ro-
dinných domů Lincer – Šolonka až po Dělnický 
dům, včetně přilehlých oblastí. Přiložena je mapka 
s vyznačením oblasti 3. etapy. Projekt je hotov, au-
torem je firma IGEA a obec již má k projektu hoto-
vé územní rozhodnutí. Znamená to mimo jiné, že 
jsme připraveni projekt za cca 160 mil. Kč přihlásit 
na dotační titul, na jehož vyhlášení čekáme. Projekt 
počítá se třetí novou čističkou odpadních vod ne-
daleko nové ČOV 1 z I. a II. etapy. Hodnotím jako 
výborné, že současně s projektem pro územní řízení 
je hotov i projekt pro stavební povolení a prováděcí 
projekt, takže vydání stavebního povolení odhadu-
jeme cca v 8/2021. Vše se nám časově skládá velmi 
dobře, ale u realizace třetí etapy je potřeba uvažovat, 
že budou nutné časové „podetapy“ a), b), c), neboť 
je nereálné půl obce najednou kompletně „rozvrtat“ 
a zneprůjezdnit.

Vzhledem k velikosti projektu a díla, jeho přípravě 
v detailech bych tímto rád vyslovil uznání a poděko-
vání panu Václavovi Kyjonkovi, pracovníkovi našich 
investic, který se projektu věnuje i ve svém volném 
čase, a to s velkou obětavostí.
  Ladislav Rosman, starosta obec
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Vážení spoluobčané,
registrovali jsme aktuálně oprávněnou nespokojenost 

s kvalitou zimní údržby komunikací a veřejných prostor 
v obci. Po lehkém nasněžení ve dnech 12. 1. až 14. 1. jsme 
se dočkali nemilého zjištění, že Služby města Orlové 
mají problém naše cesty uklidit tak, jak jsme byli v mi-
nulosti zvyklí jinými minulými dodavateli této služby. 
Na neděli jsme pak dostali příděl větší a byly problémy…

Hlavní trasy sice většinou uklizené a vydatně prosolené, 
ale boční ulice a cesty k samotám – stav bídný, i po 36 
hodinách bez známky průjezdu odklízecí technikou.

Nutno říci, že jsme jisté problémy očekávali, ale takto 
velké ne. 

Firma Služby města Orlové byla pro tuto úklidovou 
činnost obci již v minulosti vehementně  doporučová-
na, například i zastupitelkou obce, ale nikdy v soutěži 
nabídek nevyhrála. Pro rok 2021 však nabídli konku-
renční – nízké ceny – a v tendru zvítězili. Letos u nás 
uklízejí sníh poprvé.

V současné době se snažíme zjednat u Služeb města 
Orlová rychlou nápravu, měli jsme schůzku v Orlové, 
připravený záznam s nedostatky a v případě, že se ne-
dohodneme a nedojde k nápravě, příští sezonu už 
SMO ze soutěže vyřadíme.

Zatím, prosím, přijměte naši omluvu a dbejte maximál-
ně o své zdraví, i při pohybu a dopravě na zimních komu-
nikacích.  Ladislav Rosman, starosta obce

omluva občanům

SNÍH NÁS PŘEKVAPIL
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Otázky pro zastupitele Miroslava Kozla  

Co vás vedlo k zapoje-
ní do komunální politiky, 
jak dlouho v ní působíte?

V současné době s od-
stupem času by se dalo 
již říci, že mladická ne-
rozvážnost, ale hlavně 
možnost získání nových 
informací, nového smě-
ru vzdělání a nepopí-
rám i možnost se podílet 
na směřování obce Dět-
marovice do budoucna. 
Do politiky jsem vstoupil 
jako nezávislý kandidát 
již v roce 1998, a to rov-
nou jako člen Rady obce, 
a celkem jsem se nestačil 
divit, jak tyto věci fungu-
jí či nefungují. Trvalo pět 
let, než jsem pochopil, co 
je co, kdo je kdo a oč jde. 
Tohoto kroku jsem nikdy 
vážně nelitoval a v duchu 
hesla „co tě nezabije, tě 
posílí“ jsme následně spo-
lečně dali dohromady sku-
pinu občanů – nestraníků, 
kteří mají zájem utvářet 
budoucnost bez osobních 
a postranních zájmů, vy-
stupujících pod hlavičkou 
sdružení nezávislých kan-
didátů pro Dětmarovice. 
V tomto složení s drob-
nými obměnami působí-
me v různých volených 
funcích od místostarosty, 
předsedů výborů, členů 
výborů či komisí, nesvá-
záni žádnými nařízeními 

různých skupin a stranic-
kých sekretariátů. Osobně 
jako občan Dětmarovic 
od narození jsem s touto 
obcí svázán dlouhodobě, 
určitě využívám její bene-
fity, a tudíž i ochotně vě-
nuji svůj podíl času i této 
problematice.

Co obnáší práce zastu-
pitele? Jste členem ně-
jakého výboru/komise? 
Baví vás to?

Práce, tedy pravomoci 
i povinnosti, zastupitele 
jsou definovány v Záko-
ně o obcích, ale toto by 
samo o sobě nestačilo. 
Je to souhrn nesčetných 
okruhů a problematik, 
které je nutno řešit. Sa-
mozřejmě samotný chod 
obce je na vedení obce 
a jeho zaměstnancích 
a tuto oblast nepřísluší 
mi, jako zastupiteli, hod-
notit. Hlavním úkolem 
zastupitele je v podstatě 
nadstavba tohoto pevného 
základu, tedy směřování 
obce do budoucna, řešení 
strategických rozvojových 
plánů, stanovení kontrol-
ních mechanismů a jejich 
kontrola. Je to nekonečný 
proces komunikace mezi 
obcí jako takovou, obča-
ny obce i dalšími odbor-
níky na konkrétní řešené 
problematiky, a to ať už 
na oficiálních úrovních 

nebo i neformálně, tzv. 
u piva či jiných příležitos-
tech. Nikdy nelze vyhovět 
všem, ale naslouchat všem 
názorovým proudům se mi 
jeví logické a tyto názory 
následně implemento-
vat do svých rozhodnutí. 
Za dobu, po kterou půso-
bím v této funkcí zastu-
pitele, jsem jednoznačně 
a logicky dospěl k názo-
ru, že nic není definitivní 
a jednoznačné. Vše pod-
léhá zákonitému vývoji 
a je pouze na zdravém 
rozumu, co je povinností, 
co je prioritou a co je tzv. 
nadstavbou pro lepší život 
v obci. Zároveň musím 
podotknout, že nikdy nes-
libuji nesplnitelné a roz-
hoduji ryze pragmaticky 
dle rozvojové strategie 
i okamžitých potřeb, které 
různé životní situace na-
stolují. Řeším to, co jsem 
schopen řešit a ovlivnit, 
nikoliv slíbit. Můžeme se 
všichni snažit uspokojovat 
kohokoliv a kteroukoliv 
oblast veřejného života, 
avšak „musíme na toto 
mít“ finančně i personál-
ně. 

Jak jsem již výše uvedl, 
za dlouhé období 22 let 
jsem byl střídavě v růz-
ných funkcích – radního, 
předsedy výboru, člen 
výborů i komisí. Pro mne 

byla nejpodstatnější funk-
ce předsedy finančního 
výboru, kterou jsem vyko-
nával nepřetržitě do roku 
2018. Do tohoto roku urči-
tě přijímám odpovědnost 
za svá rozhodnutí v této 
finanční oblasti, včetně 
i mnohých nepopulárních 
rozhodnutí, která jsem mu-
sel učinit. Finanční situace 
obce se odvíjí samozřejmě 
jako poměr příjmů a výda-
jů, což je zcela standardní 
v každé domácnosti i vel-
ké či malé firmě. Takto se 
snažím zodpovědně cho-
vat i já osobně. Hlavními 
zdroji příjmů jsou příjmy 
dle zákona o rozpočtovém 
určení daní a dani z ne-
movitosti. Ostatní příjmy 
jsou již nepoměrné oproti 
těmto příjmům. Osobně 
jsem se vždy zasazoval 
o vyrovnané rozpočty, 
respektive laicky řeče-
no o rozpočty bez dluhů 
a úvěrů na zbytné výdaje. 
Do současné doby i přes 
různé jiné názory se toto 
daří plnit. Aktuálně za-
čínám mít trochu obavy, 
že se dostáváme do doby, 
že mandatorní výdaje, 
do kterých počítám i ne-
zbytné výdaje na opravy 
a údržbu obecního majet-
ku a zákonem definova-
né služby, začínají být již 
na úrovní těchto výše uve-

V zastupitelstvu pracuje od roku 1998 
1998–2002 a 2006–2014 – člen Rady obce
2002–2018 – předseda finančního výboru
od 2019 – doposud – člen finančního výboru
věk: 58 let
vzdělání: vysokoškolské, Vysoké technické učení v Brně
bydliště: Dětmarovice 
stav: ženatý
zaměstnání: státní zaměstnanec, Policie ČR
koníčky: cestování, jízda na kole, železnice, zahrádka

Představujeme vám člena zastupitelstva obce za Nezávislé kandidáty a člena finančního výboru pana Miroslava Koz-
la, který působí v zastupitelstvu obce od roku 1998.
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dených příjmů, což do bu-
doucna může mít negativ-
ní vliv na další investiční 
rozvoj obce, respektive 
jeho zpomalení. Toto by 
však bylo na samostatný 
rozsáhlý příspěvek. Nadá-
le jsem však optimista.

 Jak na vaši funkci re-
agovala vaše rodina/přá-
telé?

Rodina loajálně, přáte-
le různě, spíše pozitivně. 
Korigují mne, kritizují, 
navrhují alternativní ře-
šení, vždy s dobrou vůlí 
do budoucna. Většinou se 
daří vysvětlovat i nepopu-
lární rozhodnutí.

Jak hodnotíte atmo-
sféru a vzájemné vztahy 
v zastupitelstvu?

Toto je značně subjek-
tivní otázka, ale celkově 
se za svoji osobu domní-
vám, že mám vztahy velmi 
korektní a profesionální se 
všemi zastupiteli. V dáv-
nější minulosti tomu tak 
sice nebylo, zažil jsem 
nejednu invektivu ne-
jen ke své osobě, ale toto 
je naštěstí již minulostí 
a celkově hodnotím spolu-
práci na velmi dobré úrov-
ní. Dlouhodobě, respek-
tive vždy jsem měl velmi 
dobré vztahy i se všemi 
zaměstnanci obce, vždy 
mi všichni bez výjimky 
vycházeli vstříc a vždy 
jsem dostával korektní in-
formace pro mé rozhodo-
vání, tímto i všem děkuji 
za spolupráci.

Jak hodnotíte dosavad-
ní rozvoj Dětmarovic?

Asi by zde stačila jed-
noslovná odpověď, a to 
kladně. Kteroukoliv oblast 
začnu vyjmenovávat, tak 
se mohu dotknout v dob-
rém i méně dobrém něja-
kého okruhu občanů. Je to 
celkem solidně vybalanco-
vaný mix. služeb, podpory 
vzdělání, sportu, sociální 

oblasti, environmentální 
oblasti, podpory spolků 
a spolkové činnosti, kul-
tury, duchovní oblastí atd. 
Nejde vše najednou, ale 
postupně se věcí daří re-
alizovat. Obec Dětmaro-
vice je určitě dynamicky 
se rozvíjející obcí, o čemž 
svědčí i trvalé přírůstky 
počtu obyvatel.

Máte představu, co 
v obci zlepšit?

Zlepšovat se dá vše 
a vždy. Obecně doprava, 
kapacitní komunikace, 
bezpečnost v dopravě, od-
pady a odpadové hospo-
dářství, dovybavení školy, 
kanalizace, odtokové po-
měry, záplavové oblasti, 
životní prostředí a údržba 
obecních ploch v odlehlej-
ších oblastech obce. 

Co se za poslední vo-
lební období povedlo/ne-
povedlo zastupitelstvu?

To rovněž nechci posu-
zovat, poněvadž pro ně-
koho může být věc pove-
dená věcí nepovedenou, 
a naopak. Určitě však 
není horizontem a časo-
vou jednotkou volební ob-
dobí, tedy uplynulé roky 
od posledních voleb. Je to 
dlouhodobý proces a v po-
sledních letech se daří 
zúročovat dlouhodobé 
plány, které jsou připra-
vovány přes jedno volební 
období. Určitě jste zazna-
menali největší investice, 
kterými jsou stavba domo-
va pro seniory, postupná 
výstavba kanalizační sítě 
na nejpostiženějších úze-
mích, opravy komunikací, 
příprava realizace stavby 
sportovní haly. Určitě se 
i řada věcí nepovedla, ale 
to neznamená, že se neře-
ší.

Jak hodnotíte kultur-
ní a sportovní využití 
v obci?

Pokud se podaří reali-

zovat stavbu multifunkční 
sportovní haly, tak se obec 
v oblasti sportu posune 
o parník dále. Tato hala 
umožní rozvoj dalších 
i nových sportovních akti-
vit všem generacím. Jinak 
určitě perfektně funguje 
škola a její sportovní zaří-
zení, Sokol Dětmarovice, 
fotbalový klub na místním 
fotbalovém svatostánku, 
malá sportovní i dětská 
hřiště, cyklostezky, in-line 
atd. Co se týče kultury, tak 
určitě to je nesčetný výběr 
akcí, které pořádají různé 
spolky a skupiny občanů, 
určitě zde je možnost dal-
šího rozvoje. Je na kaž-
dém jednotlivci i skupině, 
jak dokáže využít mož-
nosti v obci.

Jak hodnotíte spolu-
práci obce a ZŠ?

Zde nevidím žádný zá-
sadní problém, co se týče 
ekonomického zajištění 
chodu školských zařízení, 
tak z rozpočtu obce jsou 
vždy veškeré požadavky 
plněny, co se týče peda-
gogické činnosti, tak toto 
je na řediteli školy. Škola 
jako taková se standardně 
umísťuje na čelních příč-
kách hodnocení v rámci 
regionu.

Jaký je váš názor 
na stavbu domova pro 
seniory?

Bezpochyby kladný, 
dlouhodobě jsem tuto stav-
bu vždy podpořil i přes 
skutečnost, že k mnohým 
postupům jsem měl vý-
hrady. Jsme moderní obcí 
a určitě si občané tento typ 
zařízení zaslouží, jedná se 
o zcela mimořádný příspě-
vek i závazek do budouc-
na, určený této skupině 
osob, vyžadujících tento 
druh péče, a samozřejmě 
i pro jejich blízké.

Jak trávíte svůj vol-
ný čas? Čím se nejlépe 

odreagujete?
No to je tedy otázka, 

snad ani nemůžu odpo-
vídat, bude to obdobné 
jako u většiny. Ale váž-
ně. Určitě si nějaký vol-
ný čas nastřádám, rád 
cestuji po Česku, jezdím 
na kole. Koníčkem je za-
hrada a železnice jako po-
zůstatek rodinných tradic. 
Rád cestuji vlakem, srdeč-
ní záležitost jsou horské 
železnice ve Švýcarsku. 
Bohužel teď tomuto doba 
nepřeje, ale vše se zlep-
ší. Rovněž doufám, že se 
vrátím i k modelové že-
leznici, kterou vlastním 
a je na čase tuto opět reno-
vovat pro vnuka i vnučku, 
což je ostatně moje největ-
ší radost.

Jste členem nějakého 
spolku v Dětmarovicích?

Nějak toto ještě nezvlá-
dám, ale mám jasno – za-
hrádkářem jednou budu, 
tedy pokud mne přijmou 
do svých řad.

Jaké je vaše oblíbené 
místo v Dětmarovicích?

Jako Koukolňák, tak to 
je pravděpodobně „Olšák 
– staré řečiště řeky Olše“, 
most a splav na řece, kde 
jsem prožil dětská léta, 
v létě ve vodě, v zimě 
na bruslích s hokejkou 
v ruce.

Co je/byl váš celoživot-
ní sen?

Sny tohoto druhu osob-
ně snad ani nemám, spíše 
se snažím plnit dílčí a ne-
náročná přání sobě a svým 
blízkým a tito zase plní 
má přání a očekávání.

Co byste rád sdělil spo-
luobčanům?

Mějte se dobře, nene-
chávejte se zmanipulovat, 
žijte svůj život dle svých 
představ a nenechte se vy-
kolejit malichernými pro-
blémy. Nebojte se říci svůj 
názor i požadavek.
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Zastupitelů napříč politickým spektrem jsme se 
zeptali, jak hodnotí rok 2020, co se v obci podle nich 
podařilo, a co nikoliv.

Ladislav Rosman, starosta obce
Začnu tím, co se nepoved-

lo. V obci vlivem koronaviru 
usnul celkově společenský 
život, včetně našich pěk-
ných spolkových činností. 
A to jsme, prosím, měli am-
bice přihlásit obec do sou-
těže Vesnice roku, kde se 
hodnotí zejména tato oblast 
života. Ale není všem dnům 
konec…

Naopak, v rozvoji obce a v oblasti investic je obec 
historicky nejúspěšnější. Dokončili jsme stavbu nové 
splaškové kanalizace na čtyřech územích v obci. Záro-
veň máme hotov navazující projekt tzv. 3. etapy – blíže 
na jiném místě v tomto výtisku. Dále jsme dokončili 
hrubou stavbu Domova Pod kaplí, na kterou jsme ob-
drželi skoro 38 mil. Kč státní dotace. Státní dotaci 3,5 
mil. Kč jsme obdrželi i na stavbu chodníku za řekou 
a na nové vodovody máme dotaci 2,7 mil. Kč. Kana-
lizace Olmovec – 6 mil. státní dotace. No a těsně před 
Vánocemi máme schválenou státní dotaci na stavbu 
sportovní haly – 30 mil. Kč, z čehož mám velkou radost. 
Stavbu na jaře 2021 zahájíme.

Celkový součet dotací státu získaných jen v r. 
2020 je skoro 80 mil. Kč. Tato částka může být snad 
překonána jen v případě dotace na stavbu kanalizace 
ve 3. etapě…

Povedlo se zrealizovat mnoho dalších menších oprav 
a investic, o čemž však budeme občany informovat příště 
nebo si sami mohou informace najít v Rubrice starosty 
nebo Investice a opravy, včetně fotodokumentace.

A další projekty, například na zadržování vody v kra-
jině, odpočinková plocha na Bendově statku a další 
pěkné projekty.

Marek Svrčina, 1. místostarosta obce
Rok 2020 přinesl spoustu 

změn, na něž nebyla většina 
společnosti připravena. Byl to 
rok přizpůsobení se fungování 
v době pandemie Covid-19. 
Každý z nás se musel přizpů-
sobit nově nastaveným pravi-
dlům a omezením pro fungo-
vání v osobním i profesním 
životě.

V kontextu fungování naší 
obce jsme se dokázali vzniklé 

situaci přizpůsobit. Povedlo se nám upravit fungování 
výkonu služby obce občanům s minimálními omezení-
mi. Pozitivně hodnotím, že i v této době obec neustou-
pila od ambiciózních projektů rozvoje obce (domov pro 
seniory, projekty kanalizace, sportovní hala a podobně). 
V projektech úspěšně pokračujeme, a to především díky 
dobré finanční kondici obce z předchozích let i kompen-
začnímu balíčku, kterým nám státní aparát nahradil vý-
padky v příjmech z oblasti výběru daní. Nemyslím si, že 
se něco úplně nepovedlo, ale určitě bychom jako obec 
rádi lépe přispěli na pomoc těm, jichž se vládní opatření 
dotkla nejvíce a byli nuceni své živnosti uzavřít či pro-
vozovat pouze v omezeném režimu. Dále vnímám, že 
se ještě dostatečně nepodařilo připravit koncepci odpa-
dového hospodářství v obci, na kterou bychom se rádi 
v letošním roce zaměřili a úspěšně ji připravili.

Leonard Mynář, 2. místostarosta obce
Není jednoduché hod-

notit, co všechno se po-
vedlo, a přitom nikoho 
nebo něco neopomenout. 
Snad nejvýraznější a nej-
viditelnější počin loňské-
ho roku je stavba nového 
domova pro seniory. Tzv. 
„třešničkou na dortu“ je 
to, že jsme do celé akce 

šli s vědomím, že téměř veškeré náklady ponese naše 
obec, přičemž jsme se dočkali významného dotačního 
příspěvku. Následným významným počinem loňského 
roku je rozhodnutí o zahájení stavby sportovní haly. 
Tady taktéž očekáváme zajímavý dotační příspěvek. Po-
zitivních věcí bylo v loňském roce jistě více, ale to jsou 
první dvě, které mne napadnou. 

Co vnímám negativně a beru to jako něco, co se do-
posud nepovedlo, je třídění odpadu a s tím související 
nevzhledná místa s kontejnery v obci. Tématem se za-
býváme již nějaký čas, jistá řešení se rýsují. Nicméně 
každá z možností má svá pozitiva i negativa.

Lumír Jendryščík, člen ZO
Zahájení stavby domu pro seniory a její viditelný 

průběh výstavby je jistě ta největší a nejnáročnější 
akce v obci. Pravdou je, že stavitel by měl také více 
dbát o čistotu příjezdové cesty, kterou také užívají 
okolní obyvatelé.

Hodnotit průběh výstavby kanalizace je zatím před-
časné, ale jsem přesvědčen, že se brzy dostaví její vý-
hody.

Od poslední smysluplné úpravy křižovatky u Skotni-
ce se nic dalšího pro bezpečnost chodců nepřipravilo. 
Začíná se stále více projevovat nedostatek přechodů 
pro chodce a parkovacích míst v centru obce.

Co na to zastupitelé?
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Mnohým spoluobčanům schází lékárna a o to víc, 
když stále vidí, jak prostory bývalé lékárny zejí prázd-
notou.

V rámci Programu rozvoje obce se realizovalo mnoho 
menších, ale také potřebných akcí. Nicméně rád bych 
využil tuto anketu a upřel ještě pozornost na služby 
pro občany. V této oblasti dlouhodobě přispívají také 
místní podnikatelé. Především prodejny železářství 
a elektro jsou příkladem. 

Nepolevila výstavba rodinných domů. Počet obyvatel 
roste a přibývá mladých rodin, což je pro budoucnost 
naší obce významné. Poděkování patří těm spoluobča-
nům, kteří svá obydlí udržují a přispívají k čistějšímu 
okolí. To je dobrá vizitka pro celou obec. Samotné čte-
náře bych poprosil, aby si sami položili otázku, čím při-
spěli a přispějí k lepšímu vzhledu naší obce.

Michael Branny, člen ZO
Rok 2020 byl i přes všechny 

okolnosti pro naši obec velmi 
dobrý, ať už šlo o získávání 
dotací (nově pro sportovní halu 
v plné výši), investiční činnosti 
v čele se stavbou domova pro 
seniory nebo vytvoření kvalit-
ního programu rozvoje obce. 
Jsme již v poločase našeho 
volebního období a myslím si, 

že odvádíme dobrou práci, i když spousta věcí je stá-
le před námi. Bude pak zejména na občanech za dva 
roky, zda to u komunálních voleb ocení. Byl bych také 
rád, aby se zvýšila návštěvnost občanů na zasedání za-
stupitelstva.

Osobně bych chtěl poděkovat všem referentům OÚ 
v čele s paní tajemnicí za jejich skvěle odváděnou 
práci. Sám jsem s nimi měl mnohokrát čest pracovat 
a vím, že to rozhodně není jednoduché a vyžaduje to 
spoustu času i mimo jejich úřední hodiny. Na druhou 
stranu vidím prostor pro zlepšení hlavně u komuni-
kace mezi vrcholnými orgány obce (starostou, radou, 
zastupitelstvem a jeho výbory), což jsem již zmiňoval 
v rozhovoru se mnou.

Na závěr nám všem přeji, aby rok 2021 byl rokem 
přelomovým v dobrém smyslu. Nechť jsme všichni op-
timističtí, zdraví, šťastní a plní elánu, abychom se měli 
dobře nejen v naší obci, ale i na tom našem světě.

Miroslav Kozel, člen ZO
Povedlo se udržet tempo re-

alizací připravených staveb 
a údržby i přes komplikace, 
které rok 2020 přinesl, zejmé-
na stavba domova pro seniory. 
Podařilo se připravit projekty 
a žádosti potřebné k získání do-
tace na výstavbu multifunkční 

sportovní haly. Rovněž se daří udržet stávající trend roz-

voje obce, zlepšování služeb a podpora spolkové činnos-
ti. I přes výpadky příjmů stále za tento rok držíme kon-
solidované finanční prostředky umožňující tento rozvoj. 
Nedaří se dlouhodobě řešit lokální místa pro odkládání 
a separaci komunálního odpadu, údržba divoce rostou-
cích stromů, křoví a sekání trávy v okrajových částech 
obce a z objektivních důvodů se nepodařila plánovaná 
a rozpočtována výstavba chodníků a zálivu zastávek 
v Koukolné. Problémem je pomalejší tempo napojování 
rodinných domů na vybudovanou kanalizační síť. I přes 
finanční výpomoc se nedaří více přesvědčovat a motivo-
vat občany k přechodu na ekologické vytápění rodinných 
domů v lokalitách bez plynofikace.

Rostislav Vašut, člen ZO 
 Hodnotit uplynulý rok není 

jednoduché, z velké části 
byl ovlivněn nastalou situací 
s pandemii Covid-19. Spole-
čenský život v obci se v pod-
statě omezil na minimum, 
oblíbené akce typu Obecní 
slavnosti či Medové dny byly 
zrušeny. Z tohoto pohledu se 
rok 2020 nejeví moc úspěšně. 

Ovšem co lze hodnotit pozitivně, je příprava a rea-
lizace investičních akcí, kanalizace, dům pro seniory 
či připravovaná sportovní hala a další dílčí projekty. 
Také úspěšnost žádostí o dotace nám umožňuje reali-
zovat takto velké projekty.

Michaela Kaděrová, členka ZO 
 Určitě se všichni shodneme, 

že rok 2020 byl velmi „netra-
diční“. Zažili jsme si všichni 
situace, které se staly v našich 
životech poprvé. Bylo to neo-
pakovatelné. Osobně mě velmi 
zasáhlo, když se zavřely školy 
a my jsme vlastně v první chví-

li ani nevěděli, jak budeme vzdělávat naše žáky. Tak to 
se nám opravdu nepovedlo, protože jsme vůbec s tou-
to možností nepočítali a nebyli na to připraveni rodiče, 
žáci ani učitelé.

V naší obci se daří dokončovat kanalizaci. První etapa 
kanalizace je ve zkušebním provozu a domy se napojují 
a i v Koukolné je stavba dokončena. Připravuje se rea-
lizace kanalizace i ve středu obce. Dále jsem spokojena 
s výstavbou domova pro seniory. Často se chodívám dí-
vat, jak stavba roste, a věřím, že se realizace uskuteční 
podle plánu.

Co mi nelíbí a v naší obci se zatím nedaří, je nakládání 
s odpady. Především neustálé hromady odpadků kolem 
kontejnerů u třídicích míst. Jezdím, chodím téměř den-
ně kolem několika míst a velmi často jsou kontejnery 
přeplněné. Je to dlouhodobý problém, kterým se bude-
me muset do budoucna ještě zabývat. 
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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.

Další zrealizované investice roku 2020

Kanalizace na Olmovci.

Elektronická úřední deska.

Kolumbárium.
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Pokračování stavby domova pro seniory
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Koncem starého roku 
a začátkem nového máme 
všichni tendence rekapitu-
lovat. Ohlížíme se za osob-
ními nezdary a úspěchy 
a hodnotíme i ty pracovní. 
Rok 2020 byl jeden z nej-
náročnějších roků v našich 
životech. Náhodně vybra-
ných občanů jsme se ze-
ptali na otázku: 

„Jak byste zhodnotili 
uplynulý rok 2020 a co 
vás čeká v roce 2021?“

Ludmila, 70 let:
„Uplynulý rok byl těžký 

pro nás všechny. Hlavně 
pro naše blízké, že jsme se 
nemohli setkávat. Vzhle-
dem k mému důchodu již 
moc neplánuji a těším se 
z každého dne. Přeji všem 
hlavně zdraví, ať se daří 
a ten rok 2021 je mnohem 
lepší než ten 2020.“

Miroslav, 86 let:
„Jak hodnotím rok 2020? 

Patří mezi ty náročnější, které 
jsem prožil. Bohužel jsem se 
nemohl tolik stýkat se svou 
rodinou, ale alespoň jsem 
měl více času věnovat se své 
zahrádce. Přesto doufám, že 
nadcházející bude poklidněj-
ší a vše brzy pomine.“

Šárka, 40 let:
„Myslím si, že rok 2020 

si mnoho z nás zapamatuje 
a jen tak na něho nezapo-
mene, protože se skoro celý 
rok nemluví o ničem jiném 
než o koronaviru. V první 
vlně covidu jsme se museli 
naučit spoustu nových věcí, 
tohle období bylo docela ná-
ročné, zvláště obava o zdraví 
byla velmi vysoká. Měli jsme 
mnoho opatření a změn v za-
městnání, ve škole i v osob-
ním životě. Nechtělo se vů-
bec věřit, co se děje, že kolem 
nás může něco takového exi-
stovat. Po uplynutí první vlny 

jsme se těšili na dovolenou, 
kde „vypneme“ a hlavně si 
odpočineme od tohoto ná-
ročného období. Bohužel v té 
době se už vědělo, že přijde 
také druhá vlna. Na druhou 
vlnu jsme už byli lépe při-
praveni, a dokonce byla v ně-
kterých ohledech přínosem, 
například syn se naučil pra-
covat s počítačem skrz online 
výuku a své znalosti dokázal 
předávat dál. Celkově jsme 
se s dodržováním veškerých 
opatření smířili, protože je to 
důležité pro zdraví, které je 
vždy na prvním místě. Těší-
me se na Vánoce a vánoční 
svátky v kruhu rodinném 
a nenecháme si je zkazit, byť 
je situace stále vážná. Musí-
me jít dál!

Budu ráda, když v příštím 
roce bude opravdu existovat 
vakcína, která nám pomůže, 
a díky tomu se vrátíme zpět 
do normálních kolejí. Moc 
bych si přála, abychom byli 
všichni zdraví, mohli si zajet 
na dovolenou, na výlet bez 
jakýchkoliv omezení a uží-
vat si plnohodnotného živo-
ta, na který jsme byli zvyklí. 
Toho dosáhneme pouze v pří-
padě, že situaci budeme nadá-
le brát vážně a nebudeme ji 
podceňovat. Pevně věřím, že 
to zvládneme a vyhrajeme!“

Nikola, 44 let:
„Rok 2020 byl z mého 

pohledu dobrý i špatný. Si-
tuace nás donutila se malin-
ko zastavit a přemýšlet nad 
dosavadním životem a zá-
roveň byla pro nás jakousi 
výzvou v tomto období. 
Mnozí z nás změnili profesi 
a své priority. Příští rok ne-
bude lehký, ale přeji si, aby 
se nám všem dařilo lépe.“

Bronislav, 70 let:
„Letošní rok byl, co se 

týká zdraví, ucházející. Co-
vid-19 se mi zatím vyhýbal. 

Po rekonstrukci topení na ro-
dinném domku mi ubyla jed-
na starost. Na rok 2021 je 
předčasné cokoliv plánovat. 
Situace v Evropě i ve světě 
je nepředvídatelná a mění se 
skoro denně. Měl bych pár 
přání. Hodně zdraví a štěstí 
pro všechny lidi dobré vůle 
a abychom se s tím covidem 
naučili žít a konečně se situ-
ace stabilizovala.“

Václav, 58 let:
„Letošní rok je zatím, co 

se týká zdraví, bez větších 
problémů. Covid-19 nás za-
tím míjí. Provádíme postup-
ně rekonstrukci rodinného 
domku. Těšíme se z vnou-
čat, která nám zatím dělají 
jenom radost. V roce 2021 
bychom, v rámci možností, 
chtěli pokračovat v rekon-
strukci rodinného domku, 
těšit se z vnoučat a věřit, že 

situace s covidem se stabili-
zuje a nebudou problémy se 
zaměstnáním.“

Radka 40 let:
„Rok 2020 byl rokem 

změn, které jsme neradi při-
jímali. Především změna 
ve vzdělávání. Naučili jsme 
se distanční výuce, která má 
svá úskalí a je velmi nároč-
ná pro všechny. V roce 2021 
očekáváme postupné uklid-
nění dnešní situace ve všech 
sférách lidského počínání.“

Tomáš, 43 let:
„Loňský rok změnil život 

mnoha lidem. Zažil jsem 
ale i dny, na které nezapo-
menu, často na ně myslím, 
byly úžasné. Co přinese ten 
letošní, nevím, ale věřím, že 
bude pro mnohé lidi lepším 
a že na jeho konci na něho 
budeme rádi vzpomínat.“
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Zeptali jsme se našich spoluobčanů na otázku:
Jak byste zhodnotili uplynulý rok 2020 a co vás čeká v roce 2021?
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Změna termínu vybírání 
poplatků za odpad 
a psy na rok 2021
Z důvodu šířící se epidemie cov-19 se budou poplatky za odpad a psy 
vybírat na Obecním úřadu Dětmarovice až od 1. 3. 2021.
Svoz popelnic bude nadále probíhat podle známek na rok 2020.
Žádáme občany, aby respektovali tuto změnu termínu a na obecní 
úřad během měsíců ledna a února poplatky platit nechodili.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Dětmarovice

ZMĚNA TERMÍNU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 
O FINANČNÍ DAR NA OZDRAVNÝ POBYT

Z DŮVODU ŠÍŘÍCÍ SE EPIDEMIE COVID-19 
SE BUDOU PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI 

O FINANČNÍ DAR NA OZDRAVNÝ POBYT 
PRO ROK 2021 OD 1. 3. 2021.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
OÚ DĚTMAROVICE
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Charita – provozovatel Domova pro seniory Pod kaplí

Vážení čtenáři, 
chtěla bych využít této 

možnosti a trochu při-
blížit nejen práci Chari-
ty Bohumín, ale také to, 
proč jsme se rozhodli 
provozovat nový Domov 
pro seniory Pod kaplí 
v Dětmarovicích.

Když jsme byli oslo-
veni na jaře roku 2019, 
zda bychom se nechtěli 
zúčastnit výběrového ří-
zení na provozování při-
pravovaného domova pro 
seniory v Dětmarovicích, 
připadlo nám zcela logic-
ké se do výzvy přihlásit. 
Mnoho let organizujeme 
v Dětmarovicích Tříkrá-
lovou sbírku, spolupra-
cujeme s farností, lid-
mi z Dětmarovic a také 
s Obecním úřadem v Dět-
marovicích. Vždy jsme se 
cítili součástí obce. Proto 
jsme do této výzvy „šli“ 
a říkali si, že pokud se 
nám podaří výběrové ří-
zení vyhrát, bude to pro 

nás čest, ale také velký 
závazek. Zároveň by-
chom měli možnost zúro-
čit naše mnohaleté zku-
šenosti s péčí o seniory.

Charita Bohumín 
vznikla v březnu roku 
1997 jako organizace, 
která chtěla poskytovat 
dobrovolnou pečovatel-
skou službu. Povodně 
v roce 1997 ale určily 
směr našeho dalšího pů-
sobení. Získali jsme bu-
dovu bývalé fary ve Sta-
rém Bohumíně, kde jsme 
mohli ubytovat seniory 
– občany města Bohu-
mína, postižené povod-
ní. V listopadu 1998 byl 
tedy otevřen náš Charitní 
dům pokojného stáří sv. 
Františka. 

Postupně Charita Bo-
humín začala poskytovat 
i další služby osobám 
v nouzi:

- v roce 1999 byl ote-
vřen Charitní šatník

- v roce 2001 byla za-
registrována sociální 
služba Občanská poradna 
v Bohumíně – zde posky-
tujeme poradenství v ob-
lastech rodinného práva, 
pracovního práva, sociál-
ních dávek a neposlední 
řadě jsme akreditovanou 
osobou pro zpracování 
a podávání návrhů na po-
volení oddlužení občanů 

- v roce 2002 jsme čin-
nost rozšířili o Půjčovnu 
kompenzačních pomůcek 
– je zde možno zapůjčit 
si například polohovací 
postel pro člověka, který 
je ze zdravotních důvodů 
odkázán na pomoc jiné 
osoby a zároveň chce zů-
stat ve svém přirozeném 
prostředí

- v roce 2005 jsme za-
registrovali další sociální 
službu – tzv. Odlehčo-
vací služby – jedná se 
o krátkodobé pobyty pro 
osoby, které běžně žijí 
ve svém přirozeném pro-
středí doma a o které se 
stará někdo blízký. Ten 
však např. potřebuje od-
počinek nebo jde na plá-
novanou operaci…

- v roce 2009 jsme za-
hájili provoz další regis-
trované sociální služby 
– Nízkoprahové denní 
centrum 

pro osoby bez přístřeší
- na tuto službu pak 

koncem roku 2011 navá-
zala nově otevřená soci-
ální služby Noclehárna 
sv. Martina – jedná se 
také o pomoc osobám bez 
přístřeší. 

Rádi bychom také vy-
užili zkušenosti, které 
jsme získali při rekon-
strukci našeho objektu ve 

Starém Bohumíně, 
ve kterém jsme v lednu 
2020 otevřeli rozšířenou 

Odlehčovací službu. Jed-
ná se o Charitní dům sv. 
Kláry.

Všechny naše služby 
za dobu svého působení 
pomohly i mnoha obča-
nům Dětmarovic. Rádi 
bychom pomáhali i na-
dále. 

Naším přáním a cílem 
je poskytovat kvalitní 
sociální službu v Domo-
vě pro seniory Pod kaplí, 
kde 

chceme vytvořit milé 
a co nejvíce domácí pro-
středí pro všechny ob-
čany obce Dětmarovice, 
kteří 

si tento domov vybe-
rou. Zároveň se těšíme 
na spolupráci s pracovní-
ky obecního úřadu, kteří 
znají  své občany a mo-
hou nám tak dobře pomo-
ci a poradit, komu službu 
poskytovat.

S přáním všeho dob-
rého do roku 2021 
za Charitu Bohumín 

 Zdeňka Kniezková 
 Brňáková, ředitelka

Klienti Charity Bohumín (Charitní dům pokojné-
ho stáří sv. Františka, Charitní dům sv. Kláry a noc-
lehárna sv. Martina) děkují pracovníkům Smíšenky 
NIKO z Dětmarovic za moc milý a „dobrý“ vánoční 
dárek. 

poděkování



- 13 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Řešení: ... ale lepší je být pánem sebe sama.

AKTIVITA, ALPINKA, AORTA, ARÉNA, AUKCE, BAKTÉRIE, BÁRKY, BATIK, BĚHÁKY, BETLÉM, BLINKRY, BRUČOUN, CUK-
ROVINKA, CVIKR, ČINEL, DIETA, ETIKA, ETIOP, GLORIOLA, GUVERNÉR, CHININ, ILUZE, KALABA, KOMPETENCE, KOTEL, 
LAČNÁ, LEKCE, LEMUR, LIHOVARY, LVOUN, MALŠE, MÁMENÍ, MAZAL, MUŠKETA, NAIVA, NÁKUP, NÁŠIVKA, NEŽIT, 
PALBA, PAŽIT, PESAN, PŘEŘEKNUTÍ, PŘÍMKA, PUMPAŘI, REAKTOR, REVMA, SELEN, SILVESTR, SKICA, SMALTY, SPEKU-
LANT, SRNKA, STRUP, ŠTIKY, TĚLESO, TETKA, TONER, TROJKOLO, TYKVE, VLEVO, VNITŘEK, VSAKY, ŽURNALISTA

Miroslav Horníček: Být pánem svého vozu je dobré, ... dokončení v tajence.
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Listopad 2020

80 let
Miroslav Maroštík
Zdeněk Komínek
Jiřina Roháčová

Emílie Kantorová
Zdenka Staniczková

Emílie Voznicová
81 let

Zdeňka Kijonková
Anna Nelhübelová

82 let
Oldřich Kozel

Stanislava Janusová
Marie Staníčková

83 let
Alžběta Fierlová
Zdeněk Čempel
Ladislav Pleva

84 let
Jiří Dulava

89 let
Irena Galmusová

90 let
Věra Sikorová

Marta Chlebková

Prosinec 2020
81 let

Zdeňka Kuřidymová
Břetislav Menšík

Zdeňka Latečková
86 let

František Bonček
89 let

Jan Kalivoda 
91 let

Vanda Michalská
93 let

Emílie Popková
96 let

Miloslav Olšovský
Všem oslavencům blahopřejeme!

Na společnou cestu 
životem vykročili

11. 12. 2020
Milan Šanda – Dětmarovice

Lucie Dominiecová – Dětmarovice

vzpomínky

Vzpomínáme na zemřelé
      Růženu Lincerovou

Věru Vlčkovou
Olgu Hanuskovou
Marii Topiařovou
Jiřího Pietrasze

noví občánci

12. 12. 2020 jsme přivítali nové občánky:
Ondřeje Gruščíka, Štěpánku Mazalovou, 
Karolínu Jarošovou, Annu Nerychlovou, 

Kateřinu Kulovou, Lucii Petrášovou, 
Emu Müllerovou, Davida Ference, 

Adama Wodeckého, Borise Masopusta, 
Tomáše Hrčkuláka

Další obřady vítání občánků začnou probíhat 
až po uvolnění opatření spojených s pandemií 

COV-19 a vyhlášeným nouzovým stavem.
Děkujeme za pochopení.

T. Čempelová, referent OÚ Dětmarovice Ondřej Gruščík

Štěpánka Mazalová Karolína Jarošová
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Boris Masopust Tomáš Hrčkulák

Adam WodeckiDavid Ferenc

Lucie Petrášová Ema Müllerová

Anna Nerychlová Kateřina Kulová
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Vážení dárci, 
i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, 
netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili v online 
podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v 
nouzi.  
Jak můžete přispět? 
1/  na sbírkové konto č.: 66008822/0800 s variabilním symbolem 
77708001 
2/ nebo přes tzv. virtuální kasičku, kterou i s koledou najdete na 
webových stránkách www.trikralovasbirka.cz 
3/ nebo prostřednictvím tzv. QR kódu, který si můžete načíst do svého mobilního 
telefonu a odeslat platbu prostřednictvím mobilního bankovnictví; zde je ke 
stažení tento QR kód 
4/ fyzické pokladničky jsou v Dětmarovicích umístěny na  dvou místech: 
- v kostele sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích – možno přispět vždy při mších 
- v obchodě Smíšenka NIKO – možno přispět v otevírací dobu obchodu 

 
Bližší informace můžete získat na www.bohumin.charita.cz, 

https://www.facebook.com/Charita-Bohumin nebo www.trikralovasbirka.cz. 
Z nové sbírky (2021) bychom rádi vytvořili rezervu na pořízení části vybavení 

nového Domova pro seniory Pod kaplí v Dětmarovicích. 
 

Tříkrálová sbírka bude mimořádně probíhat v prodlouženém termínu od 1. ledna 
2021 do 24. ledna 2021. 


