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Vážení spoluobčané,
je zde opět závěrečné období roku 

spojené s nejkrásnějšími svátky 
a Silvestrem. Je to často i čas bilancí 
a přemýšlení jak dále. Letošní rok 
byl oproti normálu „jiný“ a bude 
jiné i toto závěrečné období roku. 

Počasí bylo oproti posledním pěti 
letům zcela odlišné, ale byla i jiná 
celková atmosféra ve společnosti. 
To počasí, jakkoliv někomu připa-
dalo anomální, bylo ale takové, jak 
si je pamatuje jako běžné například 
moje generace. A dost možná se 
povětrnostní situace a klima vrátí 
zpět do stavu „správného“ mírného 
podnebí s běžnými srážkami, pro-
tože ten středomořský a někdy vni-
trozemský typ se suchem a sluneč-
ní výhní po řadu měsíců, i žádným 
sněhem, jak to bylo posledních pět 
let, sem prostě nepatří. A ty dřívější 
drenáže možná přece jen nevykope-
me…

Horší je to ale s tou společenskou 

situací. Pandemii, jak ji celý rok le-
tos zažíváme, dnes už na Zemi asi 
málokdo z živých podobnou pama-
tuje. Kdo četl Čapkovu Bílou ne-
moc, musí ho napadnout souvislost 
a podobnost. Úmrtnost zde máme 
sice jen v relativně malém procen-
tu infikovaných, ale jinak je genia-
lita dávné „předpovědi“ spisovatele 
Karla Čapka z poloviny dvacátého 
století až neuvěřitelná. Možná ale už 
čerpal ze situace u španělské chřip-
ky r. 1920… Obdivuji náš systém 
zdravotní péče, jak tu situaci ješ-
tě zvládá. A obdivuji zdravotnic-
ký personál, který s virem bojuje 
v první linii.

Virus ochromuje celý svět, zasta-
vil nám společenský život i v obci, 
omezuje nám funkčnost školského 
systému, ale též ukazuje i na schop-
nost obyvatelstva se v nouzi semk-
nout, zlepšit vztahy a v krizovém 
stavu dobře spolupracovat, i se 
uskromnit… To neplatí o lidech, 

kteří se řídí heslem „čím hůře, tím 
lépe“. A že se jich najde, zvláště 
v politice. Zvláštní je, že jakmile 
krize pomine, vyprchává z podvě-
domí lidí vše, co dobrého bylo jaksi 
„nastartováno“ a chování lidí se pak 
vrací do původní, často i agresivní 
a škodlivé podoby. Zřejmě i proto 
jsme se v našem státě dočkali dru-
hé – tak masivní – vlny Covidu. 

Naši obec, určitě i vlivem disci-
plinovanosti chování, lze zahrnout 
k oblastem jen s mírným výskytem 
nákazy. Rovněž investiční rozvoj 
obce dle našich plánů nebyl prak-
ticky zasažen a obec má nejlep-
ší výsledky v historii. To vše nám 
umožňuje být pro budoucnost opti-
misty. 

Vážení spoluobčané, v posledním 
období roku si odpočiňte a snažme 
si všichni vzájemně vylepšit vzta-
hy. Je to hodně důležité pro další 
život, nejen o Vánocích. Děkuji za-
stupitelům a všem činovníkům obce, 
i mým dobrým spolupracovníkům, 
za práci v nelehkém roce 2020, přeji 
všem lidem dobré vůle krásné Vá-
noce, pevné zdraví a optimismus 
do života. A do nového roku hlav-
ně to nejdůležitější – ZDRAVÍ! 

 Ladislav Rosman, starosta obce

slovo starosty

Vše nejlepší 
      do nového roku 2021
             přejí zaměstnanci
                   OÚ Dětmarovice
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Stavba a příprava domova pro seniory 

Informace z jednání zastupitelstva obce 

Jsem přesvědčen, že naši občané 
sledují naši největší stavbu v obci, 
jak pokračuje dle plánu, který sta-
novuje, že do konce roku 2020 bude 
hrubá stavba pod střechou. Přes ne-
přízeň počasí je dosavadní harmono-
gram stavby téměř plněn a pro příští 
rok nám zbývá stavbu dokončit s cí-
lem rozjezdu režimu s klienty od 1. 
kvartálu 2022. 

Jen připomínám, že objekt sta-
ví v solidním režimu a podmínkách 
Beskydská stavební a státní dotace 
činí 36,8 mil. Kč. Objekt bude mít 
dispozice pro celkem 30 klientů vy-
žadujících péči a dohled po dobu 24 
hodin. 

Již od léta 2020 obec pracuje 
na optimalizaci podmínek vedení 
Domova, jehož pracovní název Pod 
kaplí se obecně celkem líbí a mys-
lím, i sedí, ale pokud by někdo při-
šel s něčím jiným – lepším, věc je 
otevřená. Samotný rodící se název 
objektu sice někteří, možná až pří-
liš, prožívají, ale co se týče mne, je 
mi skoro lhostejný. Na rozdíl ovšem 
od plánované úrovně života a kom-
fortu v objektu, což jsou veličiny, kde 
budu vyžadovat pro naše občany to 
nejlepší a tam neuhnu ani o píď. Zde 
bych i spoléhal na naši sociální ko-
misi, aby pomohla.

Důležitý bude způsob vedení na-
šeho objektu. Až bude číst občan 
v prosincovém Okénku tento člá-
nek, bude pravděpodobně již vybrán 

způsob provozování, případně firma, 
která obci objekt povede dle podmí-
nek, které budou součástí uzavřené 
smlouvy.

V objektu bude zaměstnáno cca 15 
lidí, z toho asi 12 pro přímou péči, 
dále sestry a nasmlouvaný lékař. 
Pokud by měla některá z občanek 
naší obce zájem o práci v objektu, 
a to pravděpodobně od 1. 1. 2022, 
může se zatím nezávazně přihlásit 
u starosty, tajemnice nebo vedoucí 
sociálního oddělení. Práce to bude 

v pěkném novém prostředí a všichni 
vidí, že jsme v období, kdy si ko-
nečně společnost uvědomuje dů-
ležitost sociální oblasti. Lékařská 
sféra a sociální oblast jsou dnes 
konečně „královské disciplíny“ 
s významnou preferencí společnos-
ti. To konečně přináší s sebou i po-
stupné zlepšování pracovních pod-
mínek, včetně podmínek platových. 
Na potenciální zájemkyně se velmi 
těšíme. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Ve středu 23. září 2020 zasedalo 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice 
(ZO). Na začátku zasedání vystou-
pil zástupce OKD, a. s. s informa-
cí o aktuálním stavu společnosti 
a plánovaném ukončení těžby uhlí 
na jednotlivých dolech Karvinska. 

Následně se projednávalo vydání 
dvou Obecně závazných vyhlášek 
obce Dětmarovice (OZV), zastu-
pitelé v prvním případě odložili 
projednání změny OZV a v druhém 
případě nebylo přijato usnesení 
o vydání OZV. Na tomto zasedá-

ní zastupitelé schválili navýšení 
poplatku za odvoz komunálního 
odpadu s účinností od 1. 1. 2021. 
Dalšími body projednávaní byla 
rozpočtová opatření, výsledky hos-
podaření obce k 31. 8. 2020, srov-
nání daňových příjmů obce k 31. 8. 
let 2019 a 2020 a varianty postupu 
hlavních investic a oprav v návrhu 
rozpočtu r. 2021. Mezi posledními 
body se schvalovala majetková pro-
blematika. Ke všem těmto bodům 
byla přijata navrhovaná usnesení.

V návaznosti na potřebu řešení 

provozu budoucího Domova pro 
seniory se bude konat mimořád-
né zasedání ZO dne 25. 11. 2020 
v 17.00 hodin v Dělnickém domě. 
Další plánované zasedání ZO se 
uskuteční ve středu 16. 12. 2020 
v 17.00 hodin taktéž v Dělnickém 
domě. 

Vážení občané, s ohledem na sou-
časný vývoj nepříznivé situace se 
účast na zasedáních ZO ponechává 
ke zvážení. 

 Šárka Kepenyesová, 
 tajemnice OÚ

Domov před zastřešením.
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Odpady v Dětmarovicích v roce 2021
svoz popelnic – každý lichý týden, úterý až pátek (1. 

svoz dne 5. 1.)
svoz BIO odpadu (březen–listopad) – každé liché pon-

dělí 
tříděný odpad (plast, textil, papír) – pytlový svoz – pou-

ze od domů, vždy v pondělí – 1. 3., 7. 6., 13. 9., 8. 11. 2021
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada 

poplatku za psy – pondělí 11. 1., úterý 12. 1., středa 13. 1. 
2021 v přízemí obecního úřadu v době od 8.00 do 16.00, 
známku lze zakoupit již od 4. 1. vždy v úřední dny do kon-
ce ledna.

(všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáři)
Provozní doba sběrného dvora odpadu:
Letní provoz (od 1. 4. do 30. 11.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin 
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin 
Zimní provoz (od 1. 12. do 31. 3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin 
Hnědé biopopelnice:
Od 1. 3. do 30. 11. 2021 opět nabízíme občanům službu 

likvidace bioodpadu přistavením 240 l plastové speciální 
popelnice na bioodpad přímo k rodinnému domu, s odvo-
zem 1x za 14 dnů, vždy v pondělí před svozem komunálu. 

Tato služba stojí 500 Kč a popelnici si opět bude možno 
objednat a zaplatit v rámci prodeje známek na popelnice 
v lednu 2021.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Dětmarovice 
ze dne 23. 9. 2020 byla cena za odvoz odpadu zvýšena. 
Zahrnuje jako obvykle pronájem nádoby, sběr, odvoz, zne-
škodnění komunálního odpadu, 4x ročně svoz pytlového 
tříděného odpadu od domu, možnost používání všech se-
paračních kontejnerů (plasty, sklo, papír, bio), možnost 
přistavení velkoobjemového kontejneru (přistavení a za-
půjčení zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a ulo-
žení odpadu), využívání sběrného dvora.

 T. Čempelová, referent OÚ Dětmarovice

 
Četnost odvozu, typ nádoby  
 

 
 Částka 

1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě) 
Popelnice 110 l 

 
400,- 

1 x 2 týdny 
Popelnice 110 l 

 
800,- 

1x 2 týdny 
2 ks popelnice 110 l nebo 1 ks 240 l 

 
1300,- 

1 x 2 týdny 
Popelnice na bioodpad 240 l 

 
500,- 

 
Dle potřeby 
Kontejner velkoobjemový/10 rod. domů 

 
500,- 

1 x týden 
Kontejner 1100 l /10 rod. domů 

 
500,- 

1x týden 
3x Kontejner 1100 l 
(bytovky č. 1049–1052)  

 
15 000,- 

1x 2 týdny 
Kontejner 1100 l (bytovka č. 6, 1033) 

 
3 000,- 

 

Cena za odvoz odpadu pro rok 2021:

Zvukový klenot se opět rozezněl
Téměř v každém kostele jsou k vi-

dění varhany. Hudební doprovod 
je nedílnou součástí při konání bo-
hoslužeb, svateb, pohřbů, koncertů 
a dalších akcí. I v našem kostele jsou 
varhany, a ne ledajaké. Hned po roce, 
kdy byl kostel postaven, mladý novo-
jičínský varhanář opatřil kostel hu-
debním nástrojem z dnešního pohledu 
zcela výjimečným.

Během 20. století varhany pomalu 
chátraly a ani dílčí opravy nestačily 
odolat zubu času a červotoči. Na za-

čátku tohoto století už bylo na zřetel 
jasné, že varhany stojí před zkázou. 
Nicméně na záchranu, natož poříze-
ní nových, si nikdo netroufal. I díky 
varhanici paní Vídenkové tóny varhan 
ještě stále zněly, čím dál slaběji, přes-
to z posledních sil plnily svou úlohu. 

Až v roce 2015 si Marcel Puvák, 
tehdejší administrátor farnosti, 
s diecézním organologem Jiřím Krát-
kým uvědomili realitu poslední šance, 
jak varhany zachránit. Jediným řeše-
ním bylo urychleně se pustit do opra-

vy i přesto, že v té době měla farnost 
naspořeno jen 190 tisíc korun na ně-
kolikamilionovou opravu. 

Zodpovědnost uchovat budoucím 
generacím hudební skvost byla ještě 
umocněna vyhlášením kostela včetně 
varhan kulturní památkou.

Urychleně bylo vypsáno výběrové 
řízení a v dubnu 2016 byla již pode-
psána smlouva s firmou Kánský-Bra-
chtl na restaurování varhan se smluv-
ní cenou 2 299 425 Kč. 

 (Pokračování na str. 15) 
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Návštěva paní poslankyně Andrey Babišové (ANO)

Mnohdy nevíme, jak tu máme krásně

Jak jsem informoval nedávno naše obyvatelstvo pro-
střednictvím Okénka, Centrální komise Ministerstva 
dopravy zamítla náš obchvat obce a preferovala v zá-
věru novou silniční spojku Bohumín – Havířov přes 
Ptačí oblast a Heřmanův stav. 

Po negaci tohoto rozhodnutí u předsedy vlády došlo 
ke změně a ministr průmyslu a dopravy Havlíček 
obdržel úkol znovu problematiku otevřít a realizo-
vat nové zasedání Centrální komise, která by měla 
záležitost přehodnotit, včetně změny jejího pro nás 
negativního rozhodnutí. S touto informací mne na-
vštívila paní poslankyně ve 43. týdnu a neskrývám 
radost, protože je vidět, že se berou připomínky obcí 
vážně a je snaha věci řešit.

Představa, že by se naši občané trápili dále s pro-
vozem na I/67 bez výhledu nápravy snad desítky let 
je úděsná.

S touto průběžnou informací se proto chci s naši-
mi občany podělit. V obtížném roce s koronavirem je 
nutné si sdělovat všechny pozitivní informace. Zatím 
je zde tedy na místě opět mírný optimismus, nejsme 
v tom sami, což je dobré. Starosta Bohumína je zá-
roveň senátorem, což je jistě těžší váha – se stejným 
zájmem a spoléhám na to, že se nám v součinnosti 
cesta k otevření stavby obchvatu nakonec povede. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Kdo sleduje investiční rozvoj v obci, ví, že se pár let 
plánuje i odpočinkové místo s koupáním v řece Olši. 
Jako děcka jsme se koupali v této řece, kterou protékala 
většinou červená voda, úplně bez ryb. Někdy měla voda 
barvu tmavě hnědou. U splavu v Koukolné nám to ale 
nevadilo a dováděli jsme tam, přestože voda i nedobře 
páchla. Mnoho děcek se tam naučilo plavat…

Olza dnes, to je zcela jiný příběh. Voda je tam čistá 
a vidět je do hloubky 75 cm. Žijí zde ve velkém množ-
ství ryby a živočichové, kteří si „zakládají“ na čistotě 
vody. Z pohledu stupnice čistoty vody dle laboratoře 
jsme zde na stupni 3 z pětistupňové škály, přičemž 1 
znamená přírodně pitnou vodu. 

Je škoda, že naši občané zatím nemají podmínky, 
ale ani nasměrování na místa vhodná k regeneraci sil. 
A taková místa zde jsou. Přírodní pláž, krásný sestup 
do vody, písčito-oblázková docela dlouhá pláž, pozvol-
ný sestup po štěrku do hloubek až 2,8 m, mírný proud, 
krásné prostředí… No, jedním slovem – nádhera.

Náš původní záměr realizace odpočinkové plochy blí-
že silničního mostu jsme nedávno překonali právě tím, 
že jsme nalezli výše proti proudu velmi pěkné místo, 
které už nemusí být v podstatě ani nijak uměle dále 
upravováno. Zásah zde bude jen minimální, žádná stav-
ba, snad jen ohniště, TOI –toaleta, nádoba na odpadky 

– a to je vše. Součástí záměru je parkoviště – to ale bude 
až u zmíněného mostu. Na pláž se bude chodit pěšky 
nebo na kole tak, aby se krásné přírodní prostředí ne-
poškodilo.

No, a tento jednoduchý, ale pěkný záměr chceme 
uskutečnit již od letní sezony 2021. Sám se na to vel-
mi těším, začneme v malém a časem si místo lidé jistě 
oblíbí. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Pozn. (těsně před uzávěrkou Okénka): Výše uvedená 
schůzka ministra Havlíčka proběhla za účasti vedení 
ŘSD, KÚ MSK a dalších zúčastněných s následujícím 
výsledkem. Projekt našeho obchvatu je oživen a bude 
na něm pracováno do reality stavby. Ta náhradní trasa 
z Bohumína do Havířova I/68, o které jsem psal v mi-
nulém výtisku Okénka, byla definitivně zavržena a bude 
vymazána i ze zásad územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje. Jsem velmi rád, že mohu našim občanům 
podat tuto zprávu.  Ladislav Rosman, starosta obce



- 5 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Doba bariérová
V našich končinách, a vůbec 

ve střední Evropě, jsou pozemky ohra-
ničovány plotem. Někdy subtilním, 
někdy masivním, vkusně řešeným 
a též i nevkusným. V poslední době 
jsme svědky rozmáhajících se způsobů 
oplocení bytelnou betonovou bariérou, 
například i s různými reliéfy a v růz-
ných barvách.

Přes takový plot už dovnitř zahrady 
nikdo nenahlédne, což je zřejmě hlav-
ním cílem řešení. Je to dle mého názo-
ru ale v souladu se současným smýš-
lením lidí, kteří už mezilidský kontakt 
s okolím neberou jako důležitý. Je to 
rovněž vyjádření diskutabilní potřeby 
maximální izolace od okolí a potřeby 
odseparování sebe a rodiny od společ-
nosti. Přes takový plot sousedovi už 
nenabídnete ani štamprli, se sousedy 
ani na zahradě nepokecáte, ale dáte 
možná najevo, že na takový plot máte 
– na rozdíl od souseda s plotem prů-
hledným, pletivovým nebo laťkovým. 
Pokud je v ulici takových betonových 
plotů za sebou několik, můžete nabýt 

dojmu, že chodíte v betonovém tunelu. 
Osobně se mi tento způsob oplocení 
příliš nelíbí, a nejsem asi sám, dokonce 
přicházejí i stížnosti typu „kdo se má 
z okna na ty betonové plochy a bariéry 
celý život koukat? Takový betonový 

plot má totiž asi dlouhodobou život-
nost, takže jej čas hned tak „nesemele“. 
Snad bych jej připustil u hlavní cesty, 
proti prachu a hluku, ale stejně…, asi 
bych jej občanům nedoporučoval.

  Ladislav Rosman, starosta obce

Máte zájem být pečovatelkou?
Starosta obce Dětmarovice informuje 

o zahájeném, nezávazném a předběžném 
řízení k přijetí pracovních sil – pečova-
telek do nového domova pro seniory. 
Předběžný termín nástupu do pracovní-
ho poměru je od 1. 1. 2022. 

Platové a ostatní pracovní podmín-
ky budou upřesněny po rozhodnutí 
zastupitelstva o způsobu vedení a pro-
vozování nového objektu domova. 
Zájemkyně o práci ve třísměnném říze-
ném cyklu, v novém pěkném prostředí, 

se mohou do personálního „zásobníku“ 
(zatím) obecního úřadu hlásit po celý rok 
2021 u tajemnice OÚ, u vedoucí sociál-
ního oddělení OÚ nebo u starosty obce. 
Těšíme se na spolupráci. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Změny v příspěvku na ozdravný pobyt
Vzhledem ke každoročnímu velké-

mu zájmu o ozdravný pobyt a skuteč-
nosti, že finanční prostředky nejsou 
neomezené, rada obce schválila sní-
žení částky finančního příspěvku pro 
jednotlivce ze současných 3 000 Kč 
na 2 500 Kč, čímž bude uspokojeno 
minimálně o 20 občanů více.

Dále bylo schváleno posunutí ter-
mínu čerpání příspěvku na ozdravný 
pobyt pro seniory za rok 2020 do kon-
ce I. čtvrtletí 2021.

V případě schválení rozpočtu obce 
na rok 2021 se budou žádosti o fi-
nanční dar na ozdravný pobyt při-
jímat od 4. 1. 2021. Potřebné infor-

mace budou koncem prosince 2020 
zveřejněny na webových stránkách 

www.detmarovice.cz. 
 Lenka Hanusková, referent OÚ



- 6 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Zeptali jsme se zvolených předsta-
vitelů obce Dětmarovice a vybraných 
členů jednotlivých politických stran, 
jak se staví k tématům životního pro-
středí, a položili jsme jim tyto otázky. 

  
Jaký máte postoj k třídění odpa-

du a dalším drobným příspěvkům 
ke kvalitnějšímu životnímu pro-
středí?

Ladislav Rosman:
„Než jsem přišel v roce 2010 

do funkce starosty, tvrdilo se v obci, 
že sběrný dvůr zde není potřeba, že 
jej není kde ani postavit a že stačí 
kontejnerová hnízda. Musel jsem 
osobně tehdy překonávat dost značný 
odpor. Sběrný dvůr se nám povedlo 
přes značný odpor i v zastupitelstvu 
prosadit, našli jsme na něho stavební 
místo, získali dotaci na stavbu a dnes 
je to základní pilíř třídění odpadu 
v obci, což dokumentují i srovnáva-
cí tabulkové přehledy obcí v regionu. 
Stovky tun projdou sběrným dvorem. 
Sbíráme a kompostujeme i větve stro-
mů. O potřebě třídění odpadu jsem 
v Okénku několikrát psal a výsledky 
za obec jsou jedny z nejlepších. Cho-
vání některých občanů však situaci 
se tříděním velmi ztěžuje. Často se 
bezohledně míchají jednotlivé druhy 
odpadu v kontejnerech a na někte-
rých hnízdech nelze udržet základní, 
aspoň trochu důstojný pořádek. Lidé 
zde vozí a stavějí dokonce staré ná-
bytky, najdete zde pytel s roztahaný-
mi zbytky kostí po okolí, chcíplého 
kocoura, střepy skla v bioodpadu, 
apod. Přestupková řízení jsou bez 
jakéhokoliv reálného účinku. Lidé 
z pochopitelných důvodů odmítají 
kontejnerová hnízda u svých dom-
ků a říkají: „Dejte to jinam.“… Ale 
kam, prosím? Z tohoto důvodu jsme 
již dvě hnízda v obci zrušili a chce-
me vyzkoušet metodu s přidělová-
ním pytlů do domků. Žluté na plasty, 
modré na papír…, sběr zkusíme co 
čtyři týdny. V Dolní Lutyni to už za-
vedli a hnízda kromě hřbitova zrušili. 

Bude to sice dražší, ale ten nepořádek 
na důležitých místech v obci nelze 
akceptovat. A pozor, péče o život-
ní prostředí není jen třídění odpadu, 
ten základní pořádek v obci je další, 
rovněž důležitá veličina! Jsme ve 21. 
století, a ne ve středověku.“

Lumír Jendryščík:
„V naší domácností se třídění od-

padu stalo samozřejmostí. Jako za-
stupitel vím, kolik stojí obec odvoz 
směsného, tedy netříděného odpadu. 
Bohužel současný životní styl pro-
dukuje stále větší množství odpadu 
a kapacity skládek se neúprosně sni-
žují. A náklady na likvidaci odpadu 
se budou enormně zvyšovat. Neru-
dova otázka „Kam s ním?“ se v dneš-
ní době stává ještě více aktuální než 
dříve. Nádoby na plast, papír a sklo 
už máme rozmístěny po celé obci, 
ale po vzoru jiných obcí doporučuji 
přidat i nádoby na drobný kovový od-
pad.“

Jana Formandlová:
„Vzhledem ke zvyšujícímu se 

množství odpadů je nutné jejich tří-
dění, aby bylo možné zpětné využití. 
Je proto dobré, abychom třídili dále, 
ale aby byl lidem poskytnut komfort 
odložení tříděného odpadu. V naší 
obci je málo kontejnerů na tříděný 

odpad, a tím se stává z obce v někte-
rých částech smetiště. Zastupitelstvo 
obce by mělo přijmout opatření, jak 
tyto části obce, kde jsou kontejnery, 
udržet v čistotě, a prvním logickým 
krokem je to, že se bude odpad častě-
ji odvážet a také se dle potřeby zvýší 
počet kontejnerů na odpad.

Nevím, které z činností v naší obci 
myslíte, když se ptáte na drobné pří-
spěvky ke kvalitnějšímu životnímu 
prostředí, ale určitě by přispělo k vět-
šímu pohodlí lidí v naší obci, kdyby 
byla změna otevírací doby na sběr-
ném dvoře a tam aby byla možnost 
druhotného využití odpadu. Napří-
klad někdo odloží kus nábytku, který, 
když bude dobře uložen na sběrném 
dvoře nebo na jiném místě k tomu ur-
čeném, může posloužit ještě někomu 
jinému. Nebo ošacení by nemuselo 
rozházeno před prodejnou v centru 
obce, kdyby lidé mohli odložit ještě 
použitelné oblečení na jedno místo 
a někdo jiný by si ho mohl vyzkou-
šet a odvézt. Druhotné využití odpa-
du se stává zajímavou součástí řešení 
odpadů a například z domácností se 
vyhodí obrovské množství odpadu, 
který je využitelný pro potřebné lidi, 
jejichž počet obrovsky narůstá. Tak 
bychom viděli méně lidí přehrabu-
jících popelnice, jelikož by si vzali 
potraviny z kontejneru k tomu ur-

Třídění odpadu v obci a souvislost 
se životním prostředím
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čenému, v dalším by mohli mít pro 
někoho nepotřebné oblečení a v dal-
ším by si někdo, kdo chová napří-
klad slepice, mohl vzít suchý chleba 
a skořápky od těch, kteří toto vyha-
zují do popelnice, nebo se to bude 
odvážet do ZOO a podobných insti-
tucí. Tím snížíme potravinový odpad 
na minimum. Chceme soutěžit o nej-
lepší obec? Nemusíme dostat medaile 
od jiných, ale dejme možnost našim 
občanům, aby nás pochválili oni. To 
bude to pravé vyznamenání.“

Miroslav Kozel, Michaela Kadě-
rová, Libor Stáňa:

„Naše volební strana jako celek 
i její jednotliví zvolení zastupitelé 
mají jasný názor na tuto problematiku 
jako jednu z nejdůležitějších oblastí 
a určitě prosazují a budou prosazovat 
účinnou ochranu životního prostředí 
nejen v obci Dětmarovice. Podporují 
a budou podporovat efektivní a šetrné 
využívání přírodních zdrojů bez ne-
gativního vlivu na životní prostředí, 
nápravu negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí, vzdě-
lávání občanů a dětí v této oblasti. 
Samozřejmě nedílnou součástí toho-
to environmentálního celku je i sa-
motné třídění odpadů v rámci obce 
Dětmarovice. Většina občanů obce 
se s tříděním odpadů ztotožnila a od-
pady svědomitě třídí. Nyní je na obci 
umožnit občanům takto vytříděný od-
pad odevzdat, a to buď do sběrného 
dvora nebo do třídicích kontejnerů. Je 
žádoucí zpracovat jasný systém mož-
nosti pro separaci a uložení tříděného 
odpadu a jeho kapacitní rozsah, tedy 
moderní separační místa spíše rozši-
řovat, nikoliv rušit.“

Jaroslav Šelong:
„Třídění odpadů podporujeme 

v maximální míře. Navrhujeme roz-
šířit i na hliníkové plechovky od ná-

pojů. V návaznosti na zvýšení ceny 
za odvoz navrhujeme realizovat od-
voz v barevných pytlích od domů 
(zlepšit třídění) a snížit počet, nebo 
zrušit některé kontejnery – začít 
u plastů a papíru. Snad vzroste po-
vědomí ke třídění.“ (návrh zazněl 
na posledním zasedání zastupitelstva)

Existuje dnes nějaké téma v ob-
lasti životního prostředí na úrovni 
obce, které je podle vás momentál-
ně nejaktuálnější?

Ladislav Rosman:
„Oblast životního prostředí je vel-

mi široký pojem a zahrnuje nejen 
třídění odpadu. Řadí se zde i kvali-
ta ovzduší, které dýcháme a které si 
ovlivňujeme svým činěním, je zde 
stav okolní přírody a zeleně, patří zde 
ten zmiňovaný pořádek v obci, kvali-
ta a zlepšování veřejného prostranství 
v obci, úroveň komfortu života, a po-
zor, i vzájemné chování občanů, úro-
veň chování školní mládeže, kultura 
prostředí, úroveň respektu ke druhé-
mu… a našly by se další kategorie. 
Co je z toho nejdůležitější? Nechť si 
čtenář vybere sám, ale já si myslím, 
že jsou všechny jmenované aspekty 
vzájemně provázány a cokoliv by-
chom z uvedeného vyřadili, způsobí 
nám následný problém.“

Lumír Jendryščík:
„Samotné téma životního prostředí 

zahrnuje širokou škálu oblastí, ať už 
jde o ochranu ovzduší, půdy či vody. 
Všechna jsou aktuální a důležitá. 
Abychom žili ve zdravém prostředí, 
nesmí se žádná oblast opomíjet. Rád 
bych vyzvedl jedno z aktuálních té-
mat, poplatky za popelnice. Spoluo-
bčané jistě zaregistrovali, že od no-
vého roku budou poplatky navýšeny. 
Cílem cenové úpravy bylo vyvážit 
podíl úhrady nákladů za odvoz a skla-
dování směsného odpadu mezi obcí 
a majiteli rodinných domů. Je nutné 
upozornit, že zdražení poplatků je 
přechodné, předpokládám jen na je-
den rok. Kvůli plánovanému zdražo-
vání nákladů za skladování odpadů se 
v blízké budoucnosti projeví v dalším 
zvyšování poplatků. Nastane chví-
le, kdy návrh ve volebním programu 

KDU-ČSL bude o to víc aktuální. 
Návrh spočívá ve zvýhodnění poplat-
ků za popelnice pro rodinné domy 
s ekologickým vytápěním. Jedná se 
o tepelná čerpadla, plynové topení 
nebo elektropřímotopy. Zavazuji se 
tento návrh předložit ke schválení 
zastupitelstvu během příštího roku, 
aby účinnost nové obecné závazné 
vyhlášky byla od roku 2022.“

Jana Formandlová:
„Nedá se oddělovat méně a více 

aktuální téma v oblasti životního 
prostředí v obci. Lidé, kteří se dívají 
na přeplněné popelnice, mají aktuální 
vývoz popelnic, lidé, kterým soused 
spaluje různé věci v kotli svého dom-
ku, by chtěli dýchat čistý vzduch a ti, 
kterým soused spaluje hromady listí 
na sousedním pozemku, zase vědí, 
jak by to bylo krásné nemít zamoře-
nou zahradu dýmem. Všechna témata 
ohledně životního prostředí jsou dů-
ležitá, vyčleňme spíše ta, která jsou 
aktuální pro naši obec a nesnesou od-
kladu pro jejich řešení.“

Miroslav Kozel, Michaela Kadě-
rová, Libor Stáňa:

„V oblasti třídění odpadů jsou ak-
tuálně zjevně nejožehavějším téma-
tem právě třídicí místa s kontejnery 
a pořádek v těchto místech. Stálo by 
za úvahu zvýšit počet takto vytvoře-
ných míst, nebo zvýšit intenzitu svo-
zu z těchto separačních míst. V mís-
tech, která jsou problematická (střed 
obce – samoobsluha, Dělnický dům 
a Koukolná) by stálo za úvahu řešit 
umístění kontejnerů pod zem na vy-
braném obecním pozemku – tento vy-
brat, případně odkoupit od majitele. 
Částečně by se tak mohly zmírnit ne-
gativní dopady nepořádku a zápachů 
na těchto místech.

Důležitou opomíjenou oblastí je jak 
zadržení vody v krajině, tak aktuál-
ně zejména vyčištění a zkapacitnění 
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drobných vodních toků, které prochá-
zejí obcí Dětmarovice. Je zjevné, že 
v minulosti došlo k dlouhodobému 
zanedbání údržby těchto vodních 
toků a vodotečí, a to jak v majetku 
obce, tak jiných správců těchto vod-
ních toků. Zanesená a náletovými 
dřevinami zarostlá koryta, nivelizo-
vané a odstraněné hráze prokazatelně 
způsobují lokální záplavy a majetko-
vé škody při výraznějších dešťových 
srážkách.

Za zmínku určitě stojí i nekoordi-
nované zprovozňování čerpacích sta-
nic u rodinných domů a připojování 
jednotlivých rodinných domů na již 
vybudovanou kanalizační síť v Kou-
kolné a v oblasti Šlogu a sokolského 
hřiště. S tímto souvisí i dokladování 
způsobu likvidace odpadních vod 
ve spolupráci s příslušným vodopráv-
ním orgánem od všech nemovitostí, 
které napojeny dosud nejsou. Není 
zrovna ideálem, když tyto nevyčiš-
těné odpadní vody končí na sousedo-
vých pozemcích nebo v jiných vodo-
tečích.“

Jaroslav Šelong:
„Otevření sběrného dvora Po–So.“

Leonard Mynář:
„První dva dotazy bych vlastně shr-

nul do jedné odpovědi. Třídění od-
padu a s tím související místa, kam 
lze vytříděný odpad uložit respektive 
zlikvidovat. Dnešní spotřební společ-
nost, nás nevyjímaje, produkuje čím 
dál více odpadu, na druhou stranu se 
také podstatná část společnosti nau-
čila tento odpad třídit. Na co dneska 
v obci ale narážíme, je zřejmě nedo-
statek míst, kam mohou naši občané 
vytříděný odpad ukládat. Toto vede 
dále k tomu, že plastové barevné kon-
tejnery jsou na těchto místech přepl-
něny a někteří pak nechají vytříděný 
odpad vedle kontejneru a odjedou. 
Nejpalčivější jsou modré kontejne-
ry, do kterých se ukládá papír. Lidé 
kontejner mnohdy zaplní kartonový-
mi obaly a ostatní, na které nezbylo 
místo, prostě svoje odpadky nechají 
vedle kontejneru. Obojí je špatně. 
Kartonové krabice je potřeba rozlo-
žit, zmenšit tak jejich objem a pokud 
jich mám opravdu velké množství, 

tak raději neukládat do kontejneru 
a raději odvézt přímo do sběrného 
dvora. Pak samozřejmě ti, na které 
nezbylo v kontejneru místo, by ne-
měli naštvaně svůj odpad nechat ved-
le kontejneru, ale pokusit se nají jiný 
volný kontejner nebo taktéž uložit 
do sběrného dvora. Jelikož jsme prů-
jezdní obec a mnoho sběrných míst je 
podél hlavní silnice, často se stává, že 
kontejnery využijí i občané okolních 
obcí. To samozřejmě není fér, ale bo-
jovat s tímto nešvarem taktéž není 
lehké. Mnozí z vás mohou namítat, 
proč kontejnerů není víc nebo proč 
se nevyvážejí častěji. Taktéž otevíra-
cí hodiny sběrného dvora se mohou 
některým zdát nedostatečné. Všemi 
těmito otázkami se úředníci úřadu, 
rada obce, zastupitelstvo či příslušné 
komise zabývají a snaží se najít co 
nejrychleji vhodné řešení. Nicméně 
bez jisté spolupráce a podpory všech 
občanů Dětmarovic to může být ne-
ustálý boj s větrnými mlýny. A ne-
vzhledná kontejnerová místa budou 
dále hyzdit naši obec.“

Přijde vám naopak nějaké téma 
(ve vztahu k ŽP) v obci Dětma-
rovice dosud neprávem opomíje-
né? Které? Nehodláte se mu třeba 
ve zvýšené míře věnovat?

Ladislav Rosman:
„Ve zbývajícím čase do konce vo-

lebního období budeme hledat opti-
mum „technologie“ sběru a třídění 
odpadu v rodinných domcích a co 
nejméně zatěžovat veřejná prostran-
ství nepořádkem. Ve hře jsou ty již 
zmíněné žluté a modré igelitové pytle 
a uvažuji i o případném zavedení ba-
revných popelnic k domkům. K těm 
stávajícím černým na komunál by 
mohly přijít modré na papírové zbyt-
ky a žluté na plasty… Sklo asi jen 
ve sběrném dvoře… Osobní auta jsou 
dnes v domcích všude, někde i třeba 
tři. A pozor, ty úvahy chci převést 
do reality, nejen o nich léta bez účelu 
diskutovat.“

Lumír Jendryščík:
„Výčet témat by byl dlouhý. Ne-

budu je rozvádět, ale uvedu jeden 
za všechny. Ohleduplnost. Myslím 

tím ohleduplnost vůči okolí. Zdánli-
vě by se nám zdálo, že to nesouvisí 
s životním prostředím. Naopak, a teď 
nemám na mysli s příchodem topné 
sezóny jen spalování čehokoliv, co 
dodá teplo do obyváku, ale i úpravu 
zeleně, čistotu veřejného i soukromé-
ho prostranství a mnoho dalších ma-
ličkostí, které ve svém důsledku nám 
přinesou příjemnější život v obci. 
Snažím se být příkladem.“

Jana Formandlová:
„Řešení problémů z oblasti životní-

ho prostředí nemůže vyřešit jednotli-
vec, je nutná spolupráce jak občanů, 
tak vedení obce a zastupitelstva obce. 
Volili jsme si je, uvěřili jsme jim pře-
dem. Předvolební sliby byly na něko-
lik stran, tak nyní jsou na řadě činy.“

Miroslav Kozel, Michaela Kadě-
rová, Libor Stáňa:

„Jednou z oblastí je časté narušení 
odtokových poměrů a možnosti při-
rozených odtoků vody po zpevnění 
rozsáhlých ploch u novostaveb rodin-
ných domů a jejich napojení na po-
zemní komunikace bez příslušných 
propustí. Nejsou již ve stadiu územ-
ního či stavebního řízení stanoveny 
podmínky pro zajištění přirozených 
odtokových poměrů a zachování prů-
točnosti dešťových vod. Následně pak 
dochází k nekontrolovanému průtoku 
vod při lokálních intenzivních deštích 
a zaplavení dalších pozemků.

Určitě se jedná o oblast i témata, 
která zasluhují zvýšenou pozornost, 
a dalo by se diskutovat nad nekoneč-
ně dlouhým seznamem témat, toto je 
však stručný výběr a stručné odpově-
di na položené otázky.“

Jaroslav Šelong:
„Realizace obchvatu obce – snížení 

hluku, snížení prašnosti, zvýšení bez-
pečnosti.“
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Kateřina, 21 let:
„Mám moc ráda přírodu, 

a proto se životní prostředí 
snažím šetřit, jak jen se dá. 
Využívám méně plastů, ne-
kupuji nic v PET láhvích, 
třídím odpad, jezdím MHD 
nebo chodím pěšky.“

Jan, 59 let:
„Jelikož mám zahrádku, 

tak kompostuji, pak mám 
aspoň skvělé hnojivo. Pěs-
tuji ovoce a zeleninu, sna-
žím se rekonstruovat staré 
věci, recykluji a omezuji 
plasty.“

Zuzana, 36 let: 
„Jako automatickou věc 

bereme třídění odpadu, 
což má velký ekologický 
význam. Dále ulehčuje-
me přírodě tím, že šetříme 
vodu, např. zaléváme deš-
ťovou vodou. Také sběr 
odpadků v přírodě není 
naší rodině cizí.“

Zuzana, 38 let: 
„Důvodů, proč chrá-

nit přírodu, je nespo-
čet. Za klíčovou aktivitu 
v tomto směru automatic-
ky považujeme třídění od-
padu. Další naší rodinnou 
aktivitou je úklid přírody 
od odpadků v rámci zapo-
jení do programu: Čisté 
Beskydy.“

Jarek, 66 let:
„Životní prostředí se 

snažím šetřit především 
tříděním odpadu. Směsný 
odpad dávám do popelni-
ce u domu a zbytek třídím 
a odvážím do sběrného 
dvora. Posekanou trávu 
dávám do kompostéru 
a přebytky rovněž odvážím 
do sběrného dvora.“

Václav, 58 let: 
„Bydlím v krásném pro-

středí u rybníka a ochrana 
životního prostředí je pro 
mne důležitá. Základem 
je třídění odpadu. Směsný 
odpad dávám do popelni-
ce u domu, kterou mi pra-
videlně vyvážejí. Zbytek 
odpadu třídím a odvážím 
do sběrného dvora.“

Pavlína, 42 let: 
„V domácnosti se sna-

žíme třídit odpad, aby se 
mohl dále zpracovávat. 
Biologický odpad ukládá-
me do kompostéru. Naku-
pujeme u místních prodej-
ců, a pokud je to možné, 

tak s minimem obalů a ná-
kup uložíme do vlastních 
tašek. Prádlo pereme, až je 
opravdu zaplněná pračka, 
a sušičku nemáme, takže 
je menší spotřeb elektric-
ké energie. Používáme do-
bíjecí baterie, nepotřebné 
oblečení darujeme k další-
mu užití třeba na Charitu. 
V neposlední řadě se snaží-
me šetřit vodou tak, že se 
jen sprchujeme, a na zalé-
vání zahrady sbíráme vodu 
dešťovou.“

Radka, 40 let: 
„Především se snažíme 

nepálit bioodpad ze za-
hrady, jak je v Dětmaro-
vicích zvykem. Topíme 
v domě plynem a přitápí-
me suchým dřevem. Sna-
žíme se omezit produkci 
odpadu, případně jej třídí-
me a vozíme do sběrného 
dvora. Chodíme s dětmi 
do přírody a ukazujeme 
jim, jaké negativní do-
pady má lidské počínání. 
V ochraně životního pro-
středí je velmi důležitá 
osvěta, lidé potřebují zís-
kat správné návyky. V na-
šem okolí nás trápí pře-
devším lokální topeniště, 
někdy je nemožné otevřít 
okno.“

Alice, 38 let:
„My se snažíme šetřit ži-

votní prostředí tím, že oprav-
du poctivě třídíme plasty, 
sklo, bio i plechovky. Ne-
plýtváme vodou. Elektric-
kou energii šetříme úspor-
nými žárovkami, zbytečně 
nesvítíme a nepoužíváme 
elektroniku, když nemusí-
me. Snažíme se nekupovat 
nápoje v PET lahvích, raději 
používáme Sodastream. Ne-
plýtváme jídlem, vše spo-
třebujeme. Při pěstování ze-
leniny a ovoce co nejméně 
používáme chemii, omezu-
jeme ji i v domácnosti, radě-

ji zjišťujeme, jak ji nahradit 
přírodními prostředky. Roz-
hodně při topení nepálíme 
petky, ani staré věci nebo 
lepené dřevotřísky... Kaž-
dopádně se snažím využít 
co nejvíce přírodních zdrojů 
a vedu k tomu i děti.“

Lucie, 20 let: 
„Snažím se třídit vše, co 

se dá, což znamená, že tří-
dím papír a lepenku, plasty, 
plechovky, sklo, a co není 
kam dát, odvezu do sběrné-
ho dvora. Také máme na za-
hradě vlastní kompost, tím 
pádem tříděním biodpadu 
snížíme hmotnost odpadu, 
který hodíme do směsi. 
Ráda bych třídila i oble-
čení, které již nevyužiji. 
Na takové účely v Dětma-
rovicích máme jeden kon-
tejner u cukrárny, ale ten je 
věčně plný a oblečení je po-
házené kolem, což mě odra-
dí a odvezu to zase zpátky 
domů.“

Filip, 20 let: 
„Snažíme se doma třídit 

odpad. Dům vytápíme ply-
nem nebo několik let vysu-
šeným dřevem a k zalévání 
zahrady používáme dešťo-
vou vodu.“

Markéta, 45 let: 
„V domácnosti třídí-

me odpad (plasty, sklo, 
bioodpad), topím ekolo-
gicky plynem, zachytává-
me dešťovou vodu do ba-
relů na zalévání zahrady 
a hlavně nepálíme mokré 
listí či posečenou trávu 
jako někteří naši spoluob-
čané (i přes zákaz). Listí ze 
zahrady a posečená tráva 
patří do kompostu, který 
máme.“

Zeptali jsme našich spoluobčanů na otázku: 
„Jakým způsobem se snažíte šetřit životní prostředí?“
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Výsledky voleb 2020 v obci Dětmarovice
Volby skončily – pojďme se podívat na jejich výsledky. 

Letošní volby byly specifické tím, že je doprovázela zvý-
šená hygienicko-protiepidemická opatření.

Volby probíhaly ve dnech 2. a 3. října 2020.
Souběžně se volilo do zastupitelstev krajů a do třetiny 

Senátu.
První předběžné výsledky voleb byly známy již chvilku 

po uzavření volebních místností, ke kterému došlo v so-
botu 3. října 2020 ve 14 hodin. Volební účast v obci Dět-
marovice byla do zastupitelstva kraje 30,55 % a do Senátu 
Parlamentu ČR 29,29 %.

V pátek 9. a sobotu 10. října proběhlo také druhé kolo se-
nátních voleb, kde ve srovnání s prvním kolem senátních vo-
leb se jednalo o propad volební účasti na pouhých 6,78 %.

Nový senátor byl volen celkem ve 26 obvodech. Kandi-
dovat se rozhodla řada známých a zkušených politiků, ale 
i kandidátů, kteří si své místo ve všeobecném povědomí 
musí teprve vybojovat. Druhé kolo přineslo jasné favority 
i velmi vyrovnané souboje.

V obci Dětmarovice zvítězil, i když těsně, s celkovým 
počtem 122 hlasů současný senátor Radek Sušil a porazil 

tímto v obci celkového vítěze voleb Ondřeje Febera, kte-
rý získal 117 hlasů. 

Ve volebním obvodě č. 75 (kde spadá i obec Dětmarovi-
ce) v II. kole senátních voleb celkově zvítězil starosta obce 
Stonava Ondřej Feber. 

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev kraje 
a do třetiny Senátu Parlamentu ČR v grafech

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2020 
v obci Dětmarovice
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Výsledky II. kola Senátních voleb 2020 v obci Dětmarovice

 Jana Timko, referent OÚ
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O radosti z dárků
Vánoce jsou odjakživa svátky hojnosti – i v časech, 

kdy lidé měli hluboko do kapsy a většina z nich třela bídu 
s nouzí, se snažili, aby alespoň jeden večer v roce měli 
opravdu „štědrý”. Nešlo ani tak o to, kolik dárků nadělí či 
dostanou. Smyslem svátečního večera bylo setkat se s ro-
dinou, přáteli, sousedy a podělit se s nimi o dobré jídlo, 
které nesmělo na slavnostním stole chybět. Zkrátka ne-
přišli ani náhodní pocestní a obdarovávána byla i domácí 
zvířata.

Symbolem českých Vánoc je už od středověku oblíbená 
vánočka. Pekla se během svátků několikrát a hospodyně 
ji rozdávala nejen členům rodiny, ale každému, kdo přišel 

na sváteční návštěvu nebo se jen tak zastavil cestou. Spolu 
s kouskem sladkého pečiva obdarovaný dostával i kus vy-
jádřené náklonnosti, přátelství a lásky. Vánoce tak získaly 
punc „nesobeckých svátků”, kdy více než na sebe samé 
myslíme na své blízké. Není nutné zahrnout je hromadami 
dárků. Stačí jeden, vybíraný nebo vyráběný s láskou.

A tak, až budete přijímat dárečky od svých blízkých, ne-
zapomeňte jim dát najevo své potěšení. Jen tak bude jejich 
radost úplná.

 Klidné svátky, bohatý Štědrý večer a šťastné 
 vykročení do nového roku vám srdečně přeje 
 Alžbeta Jendryščíková, knihovnice

Na konci prázdnin výbor naší orga-
nizace tápal, zda v letošním „covido-
vém“ roce lze organizovat Pohádkový 
les. V létě jsme si objednali přenosné 
židličky a stoly pro pohádková sta-
noviště, aby přípravy na trase byly 
snadnější. Věděli jsme, že se tradičně 
rodiny s dětmi na akci těší, ale situace 
byla velmi nejistá.

O zážitky na procházce v lese jsme 
děti nechtěli ochudit a museli vymys-
let náhradní řešení, u kterého se lidé 
nebudou shlukovat a nemohou se vzá-
jemně nakazit. Museli jsme skloubit 
různé názory, nápady, a tak vznikla 
nová akce s plněním úkolů lišky Be-
dřišky a řešením tajenky, kterou jsme 
rozložili do několika dní. 

Jako obvykle předcházela brigáda 
na úpravě Stezky zdraví, následovala 
příprava plakátů, vymýšlení úkolů, vý-
roba cedulí a mapek, jejich rozmístění, 
zajištění hygienických opatření… 

Liška s pokladem čekala vždy od-

poledne v parku nebo u Dělnického 
domu. Děti dostaly Kinder vajíčko, 
pěknou záložku do knížky a ponechaly 
si také na památku mapku s tajenkou. 

Počasí moc nepřálo, ale průběž-
ně hodně dětí s rodiči přišlo. Někteří 
pozvali přátele z Orlové či z Ostravy. 
Největší účast měli předškoláci☺, ale 
přišli také školáci, z nichž vede 4. tří-
da☺. Předškolákům pomáhali rodiče 
(za což mají i oni pochvalu), školáky 
některé úkoly trochu překvapily, ale 
většinu zvládli – akce tedy nebyla ur-
čena jen předškolním dětem. Těm, kte-
ří nepřišli, bylo nakonec možná líto.

Mnozí rodiče i děti ocenili naši sna-
hu a to zahřeje u srdce, pak se v par-
ku (při dešti částečně u Dělnického 
domu) chladná odpoledne při čekání 
na účastníky lépe snášela. 

Poděkování: Evě Kijonkové a Mar-
tinu Kijonkovi za přípravu krásných 
cedulí a mapek na trasu, záložek, po-
kladu. Dále – brigáda v lese, cedule 
na trasu, každodenní kontrola, opravy, 
úklid, služby v parku: Miloš a Elena 
Kijonkovi, Anna Tiralová a Natálka 
Holušová, Martin a Jan Kijonkovi, 
Petr a Karolína Karasovi, Michaela 
Kaděrová, Šárka a Ota Krůčkovi, Ja-
romír Stadther. 

V letošním roce se akcím moc ne-
dařilo. Hned na jaře byla zrušena již 
připravená akce u řeky Olše v rámci 
celostátní aktivity Ukliďme Česko, 
na podzim zase pěkná akce sázení 
stromů v Šilheřovicích. Někteří z nás 
vyjeli v létě alespoň na akci Pískoles 
na Pustevnách, která se organizáto-

rům povedla, i když počasí opět moc 
nepřálo. Tak budeme doufat, že další 
rok bude lepší. Covidu zmar!

Pro přihlášení do naší ZO stačí napsat 
e-mail na adresu: elen.kijonkova@se-
znam.cz, vše potřebné pak vyřídíme. 
 Hodně štěstí a hlavně zdraví 
 za ZO ČSOP přeje 
 předsedkyně Elena Kijonková

Za pokladem lišky Bedřišky, ZO ČSOP – 25. až 28. 9. 2020

Brigáda na stezce.

V lese. Věšení cedulí Poklad lišky.
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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.

Zájezd pro seniory na zámek a do muzea
Obec Dětmarovice dne 29. 9. 2020 pro naše seniory 60+ uspořádala zájezd na zámek do Kunína, kde probíhaly 

Slavnosti růží, a do muzea klobouků v Novém Jičíně. Výletníci přispěli finančním darem na dokončení opravy 
varhan ve výši 1 410 Kč. Tato částka byla předána faráři P. Mgr. Martinovi Pastrňákovi, O. Cr. 

 Lenka Hanusková, referent OÚ
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Pokračování stavby domova pro seniory
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Jak lýkožrout smrkový komplikuje odlov prasat
Že „všechno souvisí se vším“, se obecně ví. Že ale 

kůrovec, správně lýkožrout smrkový, působí problémy 
při skupinových lovech, naháňkách a nátlačkách na di-
vočáky, to by mne nenapadlo.

Skupinové lovy prasat bývaly vždy dost účinné a s dob-
rým výsledkem, bez dlouhého vysedávání na posedu, či 
kazatelně, se odloví za den šest i více prasat. Lovci vy-
tvoří formace – leče, které s použitím dobrých loveckých 
psů nahánějí před pušky střelců i mnohačetné tlupy zvířat 
a cíle jsou dva: 1.) trefit za rychlého běhu co nejlépe a co 
nejvíce prasat… a 2.) navzájem se nepostřílet. Těchto sku-
pinových lovů se zásadně zúčastňují jen rozvážní a pro-
věření lovci s výraznými výstražnými prvky na oblečení, 
a to zvláště u honců, kteří jsou v riziku o dost více. I psi 
musí mít oranžové kamizolky, aby byli viditelní. Tyto sku-
pinové lovy přinášejí lovcům neopakovatelnou atmosféru 
a mnozí, i přes obavy z možných incidentů, každoročně 
tyto lovy absolvují. Každoročně v našich honitbách nepře-
žije jeden až dva skupinoví lovci. To je smutná daň.

V letošním roce jsme si ale všimli nepříznivého ztíže-
ní těchto lovů efektem z kůrovcové těžby tisíců stromů, 
jejichž kmeny jsou u lesních cest naskládány do pyramid 
vysokých jako dům… Je na to smutný pohled a negativ-
ním důsledkem je mj. výrazné zintenzivnění zarůstání 
ploch po těžbě ostružiníkovými porosty – obrovskými 
souvislými plochami neproniknutelného provedení tam, 
kde byly původně velké stromy. Ty porosty ostružiníku 

jsou pro prasata ideální úkryt a zde odpočívají i celý boží 
den, aby pak za tmy vyrazily celé tlupy těchto chytrých 
zvířat třeba do nedalekého lánu s kukuřicí… Tiše a ne-
pozorovaně. Čím je více těchto ostružiníkových porostů, 
tím mají prasata větší klid. Do ostružiní se nevrhne ani 
lovec, ani většina loveckých psů. Úspěšný barvář nebo 
honič s plandavými slechy by se v trní se zlou potázal… 
Zato prase si zde dobře zalehne a ani hlasité vyštěkává-
ní, hlášení – stavění – psa nablízku s ním nehne. Ví, že 
je v bezpečí. Kontakt se psem i lovcem je tak často be-
znadějně vyloučen, s výjimkou použití například teriérů, 
nebo jiných „tvrďáků“ ze psí říše. V některých případech 
prase z porostu třeba i vyrazí, a třeba i pět metrů od vás, 
jenže jeho rychlost lze srovnat s tryskem dostihového 
koně, takže mířeně vystřelit by snad uměl někdo ze sed-
mi statečných… A štěstí je pak například i to, když prase 
vyrazí jiným směrem, než stojíte s puškou připravenou 
k výstřelu. Stokilové prase v trysku totiž lovce převálcuje 
jak lokomotiva. 

Právě letos jsme se s fenoménem ostružiníkových po-
rostů setkali daleko více než v jiných letech. No, a v pěti 
uskutečněných dost náročných lečích jsme též ten den nic 
neulovili. Loveckých zážitků je ale večer před setměním 
u každého účastníka vždy dost a každý ví, že to celodenní 
trmácení i tak stálo „za to“. 

 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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 (Pokračování ze str. 3)
Celý hrací stroj byl rozmontován 

a odvezen do dílny zhotovitele. Na-
stala pětiletá náročná renovace všech 
dílů. Jenže neustále docházelo k pře-
kvapením, co dokázal červotoč po-
ničit. Díky šikovnosti varhanářů se 
podařilo hrací stroj zachránit. Při de-
montáži se také zjistilo, že červotoč se 
neblaze projevil i na dřevěné podlaze. 
Ta se musela vyrobit nová. Provedl se 
nový nátěr varhaní skříně, doplnily 
se ztracené pozlacené ozdoby (fiály), 
vyměnila se elektroinstalace a osa-
dilo nové osvětlení. Na vícepracích 
se podílely firmy: Truhlářství Drobil 
z Dolní Lutyně (výroba nové podla-
hy), TECHCOM z Dětmarovic (elek-
troinstalace) a Zumtobel z Ostravy 
(osvětlení).

A je nutno doplnit, že celá akce byla 
pod přísným dohledem památkářů 
a Magistrátu Karviná. Dne 12. října 
2020 byly opravené varhany zkolau-
dovány.

Konečná cena díla vyrostla 
na 2 527 322 Kč. Po celou dobu opra-
vy se neúnavně sháněly peníze. Vy-
užily se státní dotace, podpora Obce 
a především sbírky a dary od farníků 
a spřízněných dárců. 

• Sbírky a dary: 1 055 tis. Kč
• Obec Dětmarovice: 550 tis. Kč
• Moravskoslezský kraj: 491 tis. Kč
• Biskupství DOO: 240 tis. Kč
• Ministerstvo kultury: 216 tis. Kč
Velkolepé dílo by nevzniklo bez 

všeobecné finanční podpory. Na sa-
mostatně vedeném účtu ještě zbylo 
7 259 Kč. Tento zůstatek se využije 
pro další velkou plánovanou akci, kte-
rou bude rekonstrukce zastaralé, a ne 
zcela bezpečné, kostelní elektroinsta-
lace. 

A jaké dílo tedy vzniklo? Podařila 
se oprava? Vyjádření osob těch nejpo-
volanějších:

Jiří Krátký, organolog ostravsko
-opavské diecéze: „Varhany postavil 
v roce 1871 novojičínský varhanář 
Karl Neusser. Mají dva manuály a 17 
rejstříků, což v té době nebylo málo. 
I když se jednalo teprve o páté samo-
statné dílo Karla Neussera, tak dodal 
technicky a zvukově velmi kvalitní 

nástroj, který se stal jeho dobrou refe-
rencí, proto mu bylo dopřáno postavit 
i varhany v okolních obcích (Doubra-
va, Dolní Lutyně). Kvůli činnosti čer-
votoče varhany v průběhu 20. století 
ztrácely svůj zvuk, a tak bylo téměř 
na poslední chvíli přistoupeno k ná-
ročnému a pět let trvajícímu restauro-
vání, jež provedla dílna Kánský-Bra-
chtl z Krásných Louček u Krnova. 
Jsem rád, že se dílo za velkého nasa-
zení varhanářů a díky podpoře Minis-
terstva kultury ČR, Moravskoslezské-
ho kraje, Obce Dětmarovice, farnosti 
a biskupství podařilo dovést do řádné-
ho konce. Díky jemnému, pojivému 
a líbeznému zvuku můžu varhany za-
řadit k těm zvukově nejzajímavějším 
nástrojům 19. století v celém Morav-
skoslezském kraji, a tak tvoří nejen 
znovuobnovený významný milník 
varhanářství diecéze, ale především 
zvukový klenot Dětmarovic.“

Martin Uhlík, jeden ze součas-
ných varhaníků, student 6. ročníku 
Církevní konzervatoře Německého 
řádu v Opavě, v oboru hra na var-
hany: „Už během restaurování jsem 
věděl, že jsou varhany v dobrých 
rukách firmy Kánský-Brachtl, na je-
jich dokončení jsem se upřímně tě-
šil. Hrát na skutečný „živý“ nástroj 
je pro mě úplně jiný zážitek než hrát 
na elektronické náhražky. Když jsem 
poprvé usedl za hrací stůl oprave-
ných varhan, překvapila mě pestrost 
jednotlivých rejstříků – zvuků, které 
může varhaník při hraní různě za-
pnout nebo vypnout a volit tak sílu 
a barvu zvuku právě hrané skladby. 

Rejstříky se k sobě krásně pojí, ze-
jména dole v prostoru kostela, což 
jsme ověřili společně s organologem 
diecéze. Varhany mají některá ome-
zení vyplývající z doby jejich vzniku. 
Rozsah kláves je menší než u později 
stavěných nástrojů a v pedálu chybí 
některé nejhlubší tóny. To svým způ-
sobem omezuje jak volbu literatury 
k interpretaci, tak i improvizaci nebo 
běžné hraní při bohoslužbách, nicmé-
ně celkový dojem z varhan zůstává 
velmi dobrý. Mám velkou radost, že 
se dílo zdárně dokončilo, a věřím, že 
bude dlouho a dobře sloužit nejen vě-
řícím, ale i všem návštěvníkům, kteří 
se chtějí zaposlouchat do krásných 
tónů varhan.“

Martin Pastrňák, farář: „Když 
jsem na konci loňského roku přišel 
do Dětmarovic, oprava varhan byla 
v plném proudu. V letošním roce byly 
práce ovlivněny pandemickou situací. 
Na jaře byly práce přerušeny a o to víc 
si vážím varhanářů, že se jim podařilo 
dílo dokonat. Pro nás kněze je radost 
sloužit mše svaté za hudebního dopro-
vodu z tak nádherného 150 let starého 
nástroje. Všem, kteří se jakoukoliv 
formou podíleli na zdárném dokonče-
ní díla, od srdce upřímně děkuji.“

Zrestaurované varhany měly být 
slavnostně požehnány biskupem 
Martinem Davidem 31. října 2020 
s následným varhaním koncertem. 
Současná pandemická situace to neu-
možnila, ale věříme, že dílo bude po-
žehnáno později, neboť „Bez božího 
požehnání, marné lidské namáhání“.

 Lumír Jendryščík, člen farní rady

Zvukový klenot se opět rozezněl
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Ještě před omezeními, 
která nastala spolu s dru-
hou vlnou koronavirové 
nákazy, proběhly v neděli 
4. října oslavy 150. výročí 
vysvěcení dětmarovické-
ho kostela sv. Maří Mag-
dalény. Na slavnostní mši 
svatou, kterou celebroval 
biskupský vikář Adam 
Rucki, zvaly farníky i po-
zvané hosty zvučné tóny 
písně dechovky z Jisteb-
niku. Ta vedle pěveckého 
sboru přispěla ke zkrášlení 
hudebního doprovodu sa-
motné mše, a navíc malým 
koncertem před kostelem 
zpříjemnila neformální se-
tkání přítomných po mši. 
Společnou oslavu osladi-
ly koláčky a jiné dobrů-
tky nachystané místními 
farnicemi. Završily se tak 
oslavy narozenin kostela, 
budovy, bez které si lidé 
již po staletí nedokázali 

svou obec představit.
O předchůdci našeho 

kostela, jako nedílné sou-
části obce, nacházejí his-
torikové zmínky již okolo 

přelomu 14. a 15. století. 
Od poloviny 17. století 
pak vizitační protokoly 
přinášejí už ucelené údaje 
o jeho historii. Dříve než 
se na něm podepsalo stáří, 
stával se původní dřevěný 

kostel svědkem četných 
církevních, náboženských 
i jazykových změn. V po-
lovině 19. století započa-
ly první kroky ke stavbě 

nového kostela, který byl 
přes finanční a byrokra-
tické potíže 2. října 1870 
vysvěcen vratislavským 
biskupem Jindřichem Fer-
sterem.

Dětmarovický kostel je 

jednolodní stavba s ve-
stavěnou hranolovou věží 
v novorománském slohu. 
Prohlášení regionálního 
historika France Watto-
lika, že stavba patří mezi 
nejkrásnější venkovské 
chrámy, potvrdil i fakt, že 
se v roce 2010 kostel stal 
kulturní památkou ČR.

Množství zajímavých 
faktů a událostí přináší 
čtenářům brožura ke 150. 
výročí kostela, kterou díky 
podpoře Nadace ČEZ far-
nost vydala. Dovídáme se 
v ní o 150 letech historie, 
událostech i nelehkém za-
jišťování údržby budovy 
kostela. Díky nesnadnému 
úsilí farářů, farníků a obce 
samotné je kostel sv. Maří 
Magdalény již po 150 let 
nepřehlédnutelnou a krás-
nou dominantou Dětma-
rovic. 

 Marie Stáňová

Stopadesáté jubileum dětmarovického kostela
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Pieta ke Dni vzniku samostatného Československa
V úterý 27. 10. proběhl ve velmi komorních podmínkách 

pietní akt ke Dni vzniku samostatného Československa. 
K pomníku padlých v 1. světové válce na místním hřbito-
vě položili v tichu kytice starosta obce Ladislav Rosman, 

předseda MO ČSSD Josef Tomčík, předseda MO KSČM 
Jaroslav Šelong, předseda MO ODS Martin Pasz, zástup-
ce KDU ČSL Lumír Jendryščík a dětmarovický pan farář 
P. Martin Patrňák.  T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

Vážení a milí občané Dětmarovic,
jsem pevně přesvědčen, že všichni víme, co jsou Vá-

noce a proč je slavíme. Když se vzájemně obdarováváme 
dárky, vychází to nejen z našeho rozumu, ale i našeho 
dobrého srdce. A kde se to v nás vzalo? Někde byl počá-
tek a ten hledáme v chudých jeslích, kde leží malé Dítě, 
které přišlo na svět jako Dar. Přišlo, aby nás obdarovalo 
– pokojem, radostí, nadějí a štěstím. Proto si dáváme 
dárky, ba co víc, sami se stáváme pro druhé vzácným 
darem – manželka manželovi, manžel manželce, rodi-
če dětem, děti rodičům, prarodiče vnukům a vnučkám, 
kněz svým farníkům a naopak. Když toto děláme, po-
chopili jsme smysl a důležitost Vánoc. Všem Vám přeji, 
abyste o Vánocích prožili radost ze setkání s narozeným 
betlémským Dítětem i radost ze vzájemného obdarová-
ní. Modlím se za to, aby vaše trápení a chmury prozářilo 
světlo narozeného Ježíše a svítilo Vám do každého dne 

roku 2021. Zároveň Vám přeji, abyste tuto radost ne-
ztráceli, ale dokázali šířit a předávat dál druhým, proto-
že platí: Kdo hoří, zapaluje! 

 Všem žehná Martin Pastrňák, farář

glosa

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala ve-
verky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“

Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krás-
ný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, kte-
ré mám tak ráda.“

Liška se připojila se 
svou představou: „Pro 
mne samozřejmě nesmí 
chybět voňavá pečená 
husička. Bez pečínky 
by to opravdové Vánoce 
nebyly.“ Do řeči se jim 

vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrov-
skou sladkou vánočku!“

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích 
nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má 
všechno jen třpytit.“

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi te-
prve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: 
„Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější 
Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklo-
pil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

 (Převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše)

vánoční příběh

„A vědí to vůbec lidé?“
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Aktuální roční období 
s sebou nyní přináší i po-
zdní rozednívání či brzké 
stmívání, dále tak souvi-
sející povětrnostní vlivy 
– mlhu, hustý déšť či sně-
žení. Moravskoslezští pre-
ventisté spolu s dopravními 
policisty a krajským koor-
dinátorem BESIPu započa-
li opětovně apelovat na nej-
zranitelnější účastníky 
silničního provozu – chod-
ce i cyklisty – aby nepod-
ceňovali tuto skutečnost 
a dbali na svou viditelnost.

Preventivní akce s ná-
zvem „Nebuďte neviditel-
ní“ byla 5. října zahájena 
například v Ostravě (Hra-
bůvce) či na Bruntálsku. 
Preventisté spolu s kole-
gy z dopravní služby však 
do terénu vyráží celý týden 
a zejména chodcům při-
pomínají základní zásady 
bezpečného pohybu na sil-
nicích v době snížené vi-
ditelnosti. Následný den 
(6. října) preventisté s do-
pravními policisty zamířili 
za zranitelnými účastníky 
silničního provozu opět 
na Ostravsko, ale i na Kr-

novsko, Třinecko či do Ko-
přivnice. S preventisty se 
však chodci setkali či se-
tkají též na Karvinsku či 
Opavsku.

Díky užití retroreflexního 
prvku může řidič zaregist-
rovat chodce až na vzdále-
nost 200 metrů. Je-li však 
chodec oblečen do tmavé-
ho ošacení, řidič jej spatří 
na vzdálenost až desetkrát 
menší (cca 20 metrů). Re-
flexní prvky je vhodné 
umístit na pohyblivé části 
těla, nejlépe na kotník či 
zápěstí (případně obě mís-
ta), vždy na stranu směrem 
do vozovky tak, aby prvky 
byly viditelné a díky nim se 
stal viditelným i chodec. 

Dětem je vhodné opatřit 
oblečení s reflexními do-
plňky, reflexní materiál by 
měl být i součástí školních 
brašen či batohů. Zejména 
mladší školáci mohou být 
méně soustředění, někteří 
ještě neumí předvídat a od-
hadovat vzdálenost. Je za-
potřebí, aby byli co nejvíce 
viditelní a řidič měl vůbec 
možnost včas zareagovat. 
Dopravní výuce nejmen-

ších školáků se preven-
tisté věnují permanentně 
prostřednictvím přednášek 
a besed, za všechny lze 
připomenout projekty na-
příklad Zebra se za Tebe 
nerozhlédne, Policejní po-
hádky či Markétina doprav-
ní výchova.

Někteří starší školáci 
zas při pohybu v silničním 
provozu užívají sluchátka 
a poslouchají hudbu. Tato 
skutečnost pak může kom-
plikovat orientaci v kritic-
ké dopravní situaci, opět je 
vhodné, aby „nebyli nevidi-
telní“ a řidič měl šanci rea-
govat. Ohroženou skupinou 
jsou však také senioři. Je-
jich pohyblivost může být 
limitována, stejně jako zrak 
či sluch. Orientace senio-
ra v silničním provozu tak 
může být svízelnější.

Nejen zmíněné nejohro-
ženější skupiny při pre-
ventivní akci „Nebuďte 
neviditelní“ policisté při 
preventivní akci oslovi-
li a věnovali jim reflexní 
pásky. Některým chodcům 
vysvětlili vhodné umístění 
reflexního předmětu, neboť 
jej lidé umístili nesprávně 
a v tmavém oblečení byli 
skutečně obtížně viditelní. 

Sníženou viditelnost de-
finuje zákon jako situa-
ci, kdy účastníci provozu 

na pozemních komunika-
cích dostatečně zřetelně 
nerozeznají jiná vozidla, 
osoby, zvířata nebo před-
měty na pozemní komu-
nikaci, například od sou-
mraku do svítání, za mlhy, 
sněžení, hustého deště 
nebo v tunelu. Zákon také 
ukládá povinnost chod-
cům, pohybují-li se mimo 
obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okra-
ji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným 
osvětlením, mít na sobě 
prvky z retroreflexního ma-
teriálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu na po-
zemních komunikacích. 

 Gabriela Pokorná, 
 vrchní komisař

Preventivní akce „Nebuďte neviditelní…“
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INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz

PREMIUM
50/20 Mbit

PREMIUM
50/20 Mbit

Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
25/10 Mbit

EXCLUSIVE
150/75 Mbit

MINI
5/1 Mbit

VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.

450 Kč/měs.

25 %

50 %

350 Kč/měs.

550 Kč/měs.

250 Kč/měs.

650 Kč/měs.
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Čp. 59, Dětmarovice,       
otevřeno PO-PÁ 7-16h, SO 8-11h 

AKCE – profesionální elektr. 
nářadí PRO.CRAFT  

– zaváděcí ceny 
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Řešení: ... skutečně miloval jen jednou v životě.

ADEPT, ADRENALIN, AMBRA, ÁRIETA, BALANC, BAPTISTÉ, BETLÉM, BOMBARDÓN, BUCHARY, DATLE, 
DROGY, DŮLEK, HANDICAP, HEJTMAN, IDYLA, IMPEDANCE, INGOTY, KANTORKA, KEBAB, KLAUN, 
KOČÁR, KOKOS, KOUPEL, KRŮTA, KŮRKA, KYČLE, KYTARY, LEBEDA, LHANÍ, NÁHUBEK, NANDU, 
NAPRAVO, NITRO, ODPOR, OMÁČKA, OMAMY, PANNA, PENZE, POKYN, PRASE, PŘÍZE, PTÁCI, RANCE, 
SÁDRA, SAZKA, SILON, SMARAGD, SPEJBL, SRNEC, STANIOLY, STVOL, ŠEŘÍKY, ŠESTÉ, ŠTIKA, TEO-
KRACIE, ULITA, UMANĚNOST, ÚNIKY, ÚPADKY, VALACH, VLÁDA, VNADA, ZRŮDA

W. Shakespeare: Šťastný může být jen ten, kdo ... dokončení v tajence osmisměrky.

Informace pro občany
Informujeme občany, 

že ve středu dne 23. 12. 2020 

bude Obecní úřad Dětmarovice 

uzavřen. 

Úřední hodiny v posledním týdnu 

roku 2020 zůstávají nezměněny.

Šárka Kepenyesová, 

tajemnice OÚ

Přísedící Okresního soudu 
v Karviné

Okresní soud v Karviné žádá o spolupráci při vol-
bách přísedících a současně také o navržení kandidá-
tů na tuto funkcí pro období 2021–2025. V této sou-
vislosti proto informujeme, že zájemci o výkon této 
funkce s trvalým bydlištěm v obci Dětmarovice se 
můžou hlásit u tajemnice Obecního úřadu Dětmaro-
vice v termínu do 10. 12. 2020.

 Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Září 2020

81 let
Helena Bochenková

Václav Žalud
Václav Woznica

83 let
Květuše Kyšová 
Marie Topiářová

87 let
Jarmila Kolková

88 let
Jaroslav Katolický

91 let
Jaromír Kolek

Říjen 2020
81 let

Rudolf Tyrlík
Ludmila Valová

84 let
Vlasta Lincerová

86 let
Karel Grabiec

87 let
Věra Lapišová

88 let
Ladislav Kyša

Růžena Lincerová
89 let

Miroslav Janíček
91 let

Božena Madecká
94 let

Magdaléna Škodáková
96 let

Hedvika Hánlová

Všem oslavencům blahopřejeme!

Na společnou cestu 
životem vykročili

26. 9. 2020
Miroslav Gergišák – Dětmarovice
Veronika Zifčáková – Dětmarovice

26. 9. 2020
Michal Olšanský – Praha

Barbora Bogoczová – Praha
3. 10. 2020

Tomáš Hýbler – Opava
Karolína Karasová – Dětmarovice

10. 10. 2020
Lukáš Rymorz – Havířov

Nikol Lochmanová – Havířov 
31. 10. 2020 

Lakshay Sharma – Indie
Lucie Večeřová – Praha

7. 11. 2020
Miroslav Smiga – Karviná

Pavlína Korzeniowská – Karviná

vzpomínky

Marta Chlebková, 
12. 11. oslavila 90 let
Devadesát není málo,

prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,

ne penězi, ale vzpomínkami.
To, po čem člověk 

v tomhle věku touží,
je to, ať zdraví dlouho slouží.

Ať zdraví, štěstí, láska 
je s Tebou napořád,

to chceme Tobě všichni 
ze srdce přát.

Dcera Renáta s rodinou 
a syn Petr s rodinou

Vzpomínáme na zemřelé
      Jána Korpesia

Karla Bendu
Helenu Kozlovou

inzerce

noví občánci

3. 10. 2020 jsme přivítali nové občánky:
Anežku Levínskou, Filipa Sukopa, Jakuba Stoszka,
Nikolaje Nevluda, Lucase Korbela, Adama Hudáka

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
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Rozvoz a prodej obědového menu a pizzy přes okénko
Dělnický dům poskytuje také v této době občanům Dětmarovice možnost kvalitního stravování.

Na základě pozitivních hodnocení našich stálých strávníků je naše obědové menu za 99 Kč kvalitní s
travovací alternativou. Pokud nemáte možnost přijít pro oběd do Dělnického domu, rádi Vám oběd 

přivezeme až domů. Doporučujeme ochutnat také italskou pizzu, která je v naší profesionální 
kuchyni připravována z kvalitních a vždy čerstvých surovin.

Tel.: 736 726 855  •  Email: info@delnicak.cz  •  Web: www.delnicak.cz 
Dětmarovice 110, 735 71 – Dětmarovice

I kdyby tisíc oči zaplakalo, 
už nevstanu.

Dne 27. prosince uplyne rok 
od úmrtí pana Jana Dudy
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Eva, dcera Deniska 

a syn Daniel.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch, kteří mne milovali.

Dne 25. 12. 2020 

by se dožil 75 let 

pan Josef Hanusek.

Vzpomínají manželka, 

synové s rodinami 

a sourozenci.

Odešla…

Jediná na světě, jež nikdy nezradí.

Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, 

to byla naše nejdražší maminka.

Dne 10. 11. 2020 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí 
p. Aničky Juhaszové a zároveň 14. 11. 2020 

vzpomeneme nedožitých 83 let.

Vzpomínáme a nezapomene.
Syn Jiří, dcera Iva a Miroslava s rodinami.

Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, 
své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací. 
Kytičku přineseme, svíčku rozsvítíme, 
na tebe, milá babičko, nikdy nezapomeneme! 

Dne 28. října 2020 jsme vzpomněli nedožitých 100 let 
paní Anny Szczygielové (dříve Šnapkové, 
roz. Kubánkové) z Dětmarovic (Koukolné) 

a 15. září 2020 to bylo již 5 let, co není mezi námi.
Stále vzpomínají dcera Slávka, vnoučata 

a pravnoučata s rodinami.
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noví občánci

Anežku Levínskou

Filipa Sukopa

Jakuba Stoszka

Adam Hudák. Lucas Korbel.

Anežka Levínská.

Filip Sukop.Jakub Stoszek.

Nikolaj Nevlud.

3. 10. 2020 jsme přivítali nové občánky:
Nikolaje Nevluda

Lucase Korbela

Adama Hudáka


