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Státní podpora investic v naší obci
je letos opravdu významná
Nemám podrobné informace z okolních obcí pro srovnání, ale musím konstatovat, že vláda ČR plní sliby a dotační podpora našich plánovaných
investic je v letošním roce výrazná
neboli nebývale vysoká. Vcelku pravidlem bývá, že v případě úspěšné žádosti, je 60procentní přiznávaný podíl
z uznatelných nákladů dané investice,
a tak lze uvést následující rekordní
bilanci dotací již potvrzených dotačních peněz na jednotlivé aktuální
akce v naší obci:
Nejvíce peněz obec obdržela
na podporu stavby Domova pro seniory, tam nám dokonce původní
sumu navýšili na 35,3 mil. Kč (budu
zaokrouhlovat směrem dolů v řádu
100 tis.) a z MS kraje máme na tuto
stavbu 1,5 mil. Kč, v sumě tedy 36,8
mil. Kč při vysoutěženém nákladu
65,4 mil. Kč.
Další významné peníze jsme dostali
přiznány na stavbu nového chodníku v Koukolné za řekou, celkem 3,3
mil. Kč, a stavbu letos v září zahájíme. Na realizaci nových čtyř projektovaných potrubí vodovodu v obci
jsme obdrželi 2,7 mil. Kč, přičemž
první úsek položíme v letošním roce.
Konečně na stavbu kanalizace na Olmovci máme přiznáno celkem 6,0
mil. Kč, zde je položeno páteřní potrubí a realizován nový povrch stavbou poškozených komunikací.
Občané mohou mít z této bilance
radost, neboť jsou tímto vytvořeny
nejen předpoklady zdárného ukončení projektů investic, jak jsou výše
vyjmenovány, ale i předpoklady dal-

ší realizace novějších projektů, jak je
máme připraveny nebo je připravujeme do roku 2026. Jmenujme alespoň
stavbu parádní sportovní haly, 3. etapu splaškové kanalizace, rozhlednu
– i pro zvýšení turistické zajímavosti
obce, Bendův statek, zateplení Děl.
domu, parkoviště apod.
Jen ještě krátké ohlédnutí se na hodnotu investic i oprav od r. 2010.
V hrubých, zaokrouhlených počtech
obec za posledních deset let investovala a zatím investuje do zvelebení
majetku cca 450 mil. Kč a z toho činí
podíl státních a jiných dotací přes
100 mil. Kč. Uvedené období je z pohledu vlastního rozvoje obce určitě
velmi úspěšné a v minulosti takové
nenajdeme. Zároveň však nutno říct,
že se „nic samo neurodilo“. Za vším
jsou naši obětaví lidé na svých místech, kteří se těm věcem velmi vě-

nují, od administrace až po realizaci,
za nijak velké peníze…, a to často bez
ohledu na volný čas. Neváhám konstatovat, že mají mé velké uznání.
Chtěl bych jim za jejich práci
i takto velmi poděkovat.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Obchvat = co se vleče, neuteče… (znovu ve slepé ulici)
Jak jsem informoval v Okénku,
rozhodnout o dalším postupu k obchvatu naší obce měla Centrální
komise Ministerstva dopravy, a to
asi v polovině letošního roku.
Vzhledem k posledním pozitivně se jevícím výpočtům efektivity
stavby jsme žili až do 2. 9. 2020
v mírném optimismu, že se moje
generace obchvatu aspoň dožije někde kolem roku 2028. Nedožije…
Obchvat zamítli na svém posledním
zasedání s tím, že lepší je se spolehnout na přeložku cesty I/68 ve Vrbici a pak směr Havířov a Třanovice,
která našemu směru odčerpá údajně 3.200 vozidel/24 h. a budeme to
pak mít dobré… Pozor ale, po této
cestě se bude jezdit dle příznačně
vetchých plánů ŘSD až od r. 2040!
Aby měl náš občan závěr Centrální
komise „na dlani“ je zde opsán následující odstavec:
Závěr Centrální komise
ze zasedání (doslovný přepis):
Záměr projektu I/67 Bohumín –
Karviná byl Centrální komisí Ministerstva dopravy posouzen spolu
s materiálem s názvem ,,Dopravní
model silničního tahu I/68 a I/1l

v úseku D1 (Vrbice) – D48 (Třanovice)“, zpracovaným pro ŘSD
ČR v 05/2020. ŘSD ČR předložilo
na základě výsledků jednání CK ze
dne 18. 8. 2020 interně zpracovaný
přepočet dopadů modelového zprovoznění stavby I/68 a I/11 v úseku
D1 (Vrbice) – Havířov v roce 2040,
z něhož vyplývá, že byla-li by tato
stavba k roku 2040 realizována,
bude předložený záměr projektu
I/67 Bohumín – Karviná ekonomicky neefektivní. S ohledem na to,
že koridor Bohumín – Havířov –
Třanovice – Mosty u Jablunkova
– hranice ČR/SR (- Žilina), tj. koridor odpovídající stavbě I/68 a I/11
v úseku D1 (Vrbice) – D48 (Třanovice), je v PÚR vymezen jako kapacitní koridor silniční komunikace
S6 (článek 115 PÚR), musí být jeho
předpokládaná realizace při posuzování záměru I/67 brána v potaz.
Rok 2040 lze pro její zprovoznění
uvažovat za nejpozději přípustný.
Centrální komise na základě výše
uvedeného neschvaluje záměr
projektu I/67 Bohumín – Karviná a ukládá ŘSD ČR zahájit investorskou přípravu stavby I/68 (I/11)

poznámka

Glembovec – Krympulec
Moje krátká poznámka se týká místního pojmenování jednoho ze dvou významných větších potoků protékajících malebnou přírodní krajinou Zálesí na katastru obce. Asi nejen mne již dříve překvapilo, že
z dnes neidentifikovatelných příčin potok s tradičním
jménem Krympulec najdete i na mapách se zpotvořeným pojmenováním a nikdy s názvem původním, jak
si jej pamatujeme ještě z dob dětství, tedy já například
z padesátých let minulého století. Na mapách najdete
i název Glembovec, což už vůbec nedává smysl, protože kopec Glembovec a tato tradiční část obce vůbec
s předmětným potokem nesouvisí. Některé názvy se
komolí do tvaru Krempulec a to je také špatně. Rve to
uši především domorodým obyvatelům, a hlavně těm
starším. Lidé s datem narození kolem roku 1900 vždy
měli uvedený potok zásadně jako Krympulec. Žádný
Glembovec, či Krempulec. Odjakživa to byl Krympulec a hotovo. I tu identifikační ceduli u mostu přes
potok musíme vyměnit, je z minulého období rovněž
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v úseku D1 (Vrbice) – Havířov. Příprava stavby I/67 Bohumín – Karviná nebude na základě výše uvedeného pokračovat. Do doby nalezení
proveditelného řešení silnice I/68
v úseku D1 (Vrbice) – D48 (Třanovice) zůstává silnice I/67 v úseku
Bohumín – Karviná i nadále chráněna v územně plánovacích dokumentacích.
Závěry hodnotíme jako neuvěřitelné pohrdání obyvatelstvem
našich dotčených obcí a obecně
neuvěřitelnou i hloupou aroganci
Ministerstva dopravy vůči lidem.
Po tolika jednáních, úpravách propočtu ekonomiky stavby…, šmahem
byla dána přednost řešení nového
silničního tahu (má být funkční až
od roku 2040!), který v naší obci,
ale ani ve Skřečoni, dopravní situaci vůbec neřeší a dle názoru Bohumíňáků není tento záměr ani reálný.
Našim občanům mohu slíbit, že
to tak určitě nenecháme a využijeme ve spolupráci s bohumínským
starostou a senátorem ing. Víchou
všechny možnosti ke zvrácení
předmětného závěru.
Ladislav Rosman, starosta obce

špatně. Tak žádný Glembovec nebo Krempulec, ale
starý dobrý Krympulec!

Ladislav Rosman, starosta obce
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Renovace památných exponátů
V obci věnujeme posledních deset let i pozornost oživení starých, již téměř zlikvidovaných předmětů, které
lidem věrně sloužily například tak před sedmdesáti i sto
lety.
Můžeme připomenout dřívější zhotovení replik zatím
dvou větrných mlýnků, které už skoro nikde neuvidíte,
třetí mlýnek máme k „poskládání“ na území Bendova
statku. Máme ale připraveny i další cenné exponáty
zemědělských strojů, které byly obci darovány, jak už
jsme psali v minulém výtisku Okénka. Dnes mohu pro

zajímavost na fotodokumentaci ukázat poslední darovaný exponát ruční řezačky natě a kopřiv, a to ve stavu
před renovací a po provedené rekonstrukci dřevěných
částí stroje, ale i po opravě její ocelové „krouhací“ části.
Stroj již byl téměř do šrotu, ale šikovný náš spoluobčan
– všeuměl pan Petr Bolek – jej přivedl zpět do funkčního stavu. I touto cestou bychom panu Bolkovi poděkovali a nyní už jen něco krouhat… Komu ale, když není
po ruce vhodné domácí zvířectvo?

Ladislav Rosman, starosta obce

Obec má na to být i turisticky zajímavou
Naše obec mj. připravuje postupy pro zvýšení kulturní
a turistické zajímavosti. Jsem toho názoru, že rozvoj musí
počítat i s tímto směrem, pokud chceme, aby v regionu
dále prestiž obce významně stoupla. A „kulturní barbaři“
tu v obci, pokud vím, nikdy nevládli.
Na teritoriu Bendova statku chceme pomalu, ale
jistě, vytvořit areál parkového typu připomínající selský dvůr. Máme představu, že zde bude časem stát selská
chalupa, hospodářská stavba s památnými zemědělskými
stroji, typický krajový větrný mlýnek atd. Pomalu, ale
jistě, se na tom pracuje. Samozřejmě to není priorita, to
jsme si již v zastupitelstvu řekli, ale postupy i zde už jsou
zřetelně vidět.
Dalším již dříve uvažovaným projektem je rozhledna
na Něbrojově kopci, nad domovem pro seniory. Naše
obec je o to zajímavější, že se rozkládá na zvlněném, kopcovitém terénu a výhledy z kopečků jsou hezké už dnes,
a to do všech světových stran. Rozhledna vysoká min. 26
metrů tuto naši výhodu dále významně umocní. Obec má
již dnes nabídku kompletní dodávky včetně dokumentace
a stavby na úrovni 7 mil. Kč, což je akceptovatelné.
Konečně, je zde rovněž i myšlenka na dříve diskutované
krajové a obecní muzeum, které bychom bez problémů
rychle zaplnili pěknými exponáty, ať již z depozitářů obce,
ale zatím i u občanů, kteří obci ochotně staré věci darují
a v tomto směru dobře obci pomáhají. Jednou z úvah je
případné využití dlouho nevyužitého objektu AUTODÍLY
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

v centru obce. V měsíci září budou zastupitelé rozhodovat
mj. o tom, zda uvedený objekt nekoupit. S hlavní sekcí
muzea by zde mohla být i prostora pro prezentaci prací
místních lidových umělců. K využití se objekt nabízí i pro
dnes potřebné rozšíření obecního úřadu. Uvažujeme
zde například o umístění stavebního úřadu a archivu.
Téma je to v celém pojetí zajímavé, ale je potřeba se
připravit i na negace těchto úvah a postupů, a to určitě
i u některých zastupitelů. Ale živě si vzpomínám například na dřívější negace například dětských hřišť, parkoviště, sběrného dvora, bankomatu, ale i kanalizace
ve středu obce, domova pro seniory apod. Naštěstí vždy
selský rozum zvítězil.

Ladislav Rosman, starosta obce
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Otázky pro zastupitele Mgr. Michaela Branného
Představujeme vám člena zastupitelstva obce za PRO, předsedu kontrolního výboru a člena redakční rady pana
Mgr. Michaela Branného, který působí v zastupitelstvu obce od října 2018.
V zastupitelstvu pracuje první volební období od roku 2018 za PRO.
od října 2018 – doposud – předseda kontrolního výboru
od listopadu 2014 – doposud – člen redakční rady
věk: 24 let
vzdělání: vysokoškolské (Ostravská univerzita)
bydliště: Dětmarovice
stav: svobodný
zaměstnání: středoškolský učitel
Co bylo pro vás prvotním impulsem k zapojení
se do komunální politiky
v tak mladém věku? Jak
dlouho v ní působíte?
O politiku obecně jsem
se začal zajímat ještě na základní škole, vzpomínám
na rodinné diskuse, které
mě do toho světla vtáhly.
Co se týče komunálu, tam
jsem začal spolupracovat
s nynějším panem starostou
před volbami v roce 2014,
kdy se zrodilo naše sdružení nezávislých kandidátů
PRO, neboť tehdy poprvé
kandidovala moje babička – paní Miluše Krůlová.
Na požádání jsem vytvořil
logo PRO a graficky upravil volební program. Od té
doby jsem pozorněji sledoval obecní scénu, zapojoval se do ní a vyjadřoval
se k podstatným záležitostem. To pak vedlo k účasti ve volbách v roce 2018.
Skok z pátého na třetí místo
na kandidátce díky preferenčním hlasům mě potěšil
a motivoval mě angažovat
se v obecních záležitostech
ještě více.
Co obnáší práce zastupitele? Jste členem a zároveň předsedou kontrolního výboru, baví vás to?
Možná některé překvapím, ale práce zastupitele je
taková, jakou si ji dotyčný

či dotyčná udělá. Zastupitel
má právo na spoustu informací ohledně obecního úřadu a obce samotné a může
se jimi výrazně zaobírat,
a dokonce se vyjadřovat
k chystaným projektům.
Nicméně ne každý chce
takto pracovat v současném zastupitelstvu. O to víc
jsem rád za post předsedy
kontrolního výboru, neboť
tam jdeme projektům „až
na kost“. Je to sice práce
navíc, neboť je třeba koordinovat členy výboru plus
dotyčné referenty na úřadě,
ale beru to jako svou povinnost, kterou je dle zákona
o obcích potřeba dělat. Výsledkem je však úspěšně
fungující kontrolní výbor.
Troufám si tvrdit, že lepší
a aktivnější zde nebyl, a to
i přes všechny hlasy na počátku, že jsem mladý, nezkušený a že jako koaliční
zastupitel vedu tradičně
opoziční výbor. Loajalita
či politická příslušnost totiž není a nemůže být nikdy
nad zákonem.
Jste již poměrně dlouho také členem redakční
rady, co tato práce obnáší a jak hodnotíte práci
na Dětmarovickém okénku?
Redakční rada a celkově Dětmarovické okénko
(DO) je moje srdeční zá-
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ležitost, zažívám v něm již
své druhé funkční období. Nejtěžší na této práci
je paradoxně nedělat nic,
jako členové totiž zasahujeme do článků opravdu
jen v případech, které jsou
v rozporu s naším Statutem RR, který je veřejný
na stránkách obce. Kolikrát
se stane, že pod našima rukama procházejí články, se
kterými nemusíme vnitřně
souhlasit, ale nejsme cenzoři – různorodost názorů
je to, oč nám přece v demokratické společnosti jde.
Rád bych poděkoval paní
Dagmar Šnapkové za minulé a hlavně Janě Timko
a Lence Hanuskové za toto
vedení Okénka, protože
společně jsme jej posunuli
mílovými kroky kupředu.
Po grafických a vnitřních
úpravách v minulých letech
si myslím, že máme krásný
zpravodaj.
Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy
v zastupitelstvu?
Vztahy v zastupitelstvu
jsou různé, od pracovních
až po přátelské. Samozřejmě po volbách nastává pravidelné období „neklidu“,
ale to k politice patří. Spolupráce je možná a úspěšně
probíhá, třeba v již zmiňovaném kontrolním výboru.
Důležité je také mít prostor
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se vyjádřit, protože nemožnost diskuse nás posouvá
o mnoho let zpět.
Jak hodnotíte dosavadní rozvoj Dětmarovic?
Stačí se podívat po obci,
kolik věcí se v poslední dekádě povedlo. Bezprecedentní příjem peněz
ze státního rozpočtu nám
umožnil rozvíjet obecní
infrastrukturu, včetně té
kulturní a sportovní, nebo
významně podpořit školství, farnost a další spolky.
Výkvětem je dokončení
několika etap kanalizace
a zahájení stavby domova
pro seniory. Samozřejmě
probíhající pandemie otřásla obecními příjmy, ale ne
tak výrazně jako ve větších
obcích a městech; podle
současných čísel není třeba mít strach investovat.
K tomu nám může pomoci i Program rozvoje obce
v období let 2020–2026,
na kterém jsem se podílel.
Ten představuje ucelený
koncepční dokument pro
rozvoj Dětmarovic, jenž
však lze kdykoli vůlí zastupitelstva upravit.
Máte představu, co
v obci zlepšit?
Kdyby to šlo jednoduše, tak zásadně komunikaci mezi občany na všech
úrovních, od sousedských
www.detmarovice.cz

vztahů až po obecní úřad.
Lidé se přestávají vzájemně
respektovat, neumí korektně diskutovat a věcně argumentovat, a hlavně přijímat
oprávněnou kritiku, což
vede k nesčetným a často
zbytečným sporům. Obec
vypadá krásně a opraveně,
teď to chce vylepšit našeho
„ducha“.
Jak hodnotíte spolupráci obce a ZŠ?
Vzdělání je klenotem
společnosti, a proto jsem

velice rád, že obec podporuje místní základní i mateřské školy. Jde vidět, že
bez ohledu na naše různé
názory se všichni shodneme, že toto je priorita
číslo 1.
Jaký je váš názor
na stavbu domova pro seniory?
Tento projekt podporuji,
obdobných zařízení je málo
a všechny jsou na hranici svých kapacit. Kdyby
předchozí
zastupitelstvo

zbytečně neváhalo, mohlo
se stavět již dříve z vlastní
kapsy. Ačkoli jsme dostali
významnou dotaci z ministerstva práce a sociálních
věcí, i bez ní bychom celý
objekt postavili bez nutnosti úvěru.
Jak trávíte svůj volný
čas? Čím se nejlépe odreagujete?
Pokud nějaký volný čas
mám, věnuji jej rodině
nebo svým přátelům u dobré kávy a jídla.

Co je/byl váš celoživotní
sen?
Můj celoživotní sen se
mi právě plní. Učitelem
jsem chtěl být již odmalička a nyní po mnoha letech studia nastupuji jako
učitel na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové.
Co byste rád sdělil občanům?
Buďme všichni milejší
a naslouchejme si – všem
nám to pomůže, sami uvidíte.

Podpořme Dělnický dům
Neměl bych se jako představitel obce ve tvrdém kapitalismu přimlouvat ve prospěch soukromého podnikání, to je jasné. Udělám ale přece jen výjimku. Objekt
Dělnického domu je totiž v majetku obce a je od dubna
pronajat soukromému podnikateli, který je povinen platit obci sjednané částky za využívání objektu, tedy pronájem. Musím zároveň konstatovat, že si vedení obce
nového podnikatele váží. Vzít si totiž „na hrb“ tak velký objekt se všemi režiemi a s personálními náklady,
to vyžaduje i kus podnikatelské odvahy. Pronájem platí
podnikatel ze zisku, především z restaurace, a pokud
zisk není, podnikatel musí dotovat objekt z vlastní kapsy. Samozřejmě ne do nekonečna. Letos ještě všechna
ta omezení s koronavirem…, žádné velké akce, dokonce ani akce menší…, velmi těžký začátek podnikání, to
musíme uznat.
A tak vás, vážení spoluobčané, prosím, choďte více
na dobré zdejší pivo, využívejte nabídky denního menu
a podpořte náš tradiční Dělnický dům. To pivo je zde
na výběr, skutečně kvalitní, ale co je, i podle zjištění
jiných lidí, důležitější, kuchař zde nyní vaří excelentně. Doporučuji vyzkoušet, ceny jsou mírné a s obsluhou
budete rovněž spokojeni.
Například víkendové rodinné obědy, posezení s míst-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

ní pizzou apod. mohu velmi doporučit. Společně máme
v rukou prosperitu tohoto obecního tradičního zařízení
a nechci ani domyslet, že zde můžeme dopadnout například jako s lékárnou, či se snahou o omlazení obsazení
zubní ordinace, kde nám paní doktorka, jak známo, chce
odejít do důchodu.

Ladislav Rosman, starosta obce
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Příměstský tábor v obci Dětmarovice
měl jako vždy úspěch
Již pátým rokem pořádá
Obec Dětmarovice ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Orlové příměstský
tábor. V období od 7. do 17.
7., ve dvou týdenních turnusech, se scházely děti
ve věku od 7 do 13 let v družině Základní školy Dětmarovice, kde měly základnu
tábora. Kapacita obou turnusů byla plně obsazena.
Program v obou turnusech
byl hodně pestrý, jen se trochu přizpůsoboval počasí.
První den byly na progra-

mu seznamovací, zábavné
a sportovní hry. Další dny si
děti užívaly různorodě, dle
počasí a dle fantazie vedoucích tábora. Celodenní výlet
na Skalku absolvovaly děti
z obou turnusů, rovněž oba
turnusy navštívily bazén
(Orlová, Bohumín) a také
Mauglího stezku v Bohumíně. Děti z prvního turnusu podnikly celodenní výlet
do ZOO Ostrava, kde si vyslechly komentované přednášky. Druhý turnus si mohl
vyzkoušet hasicí přístroje

pod vedením dobrovolných
hasičů z Rychvaldu. Poslední
den tábora se konala olympiáda, soutěžilo se v rychlosti,

obratnosti, a hlavně v týmovém duchu. Po vyhodnocení
byly všem dětem rozdány
ceny a diplomy.
Děti byly úžasné, spokojené a už se těší na další
příměstský tábor. Velký dík
patří paní ředitelce DDM
v Orlové Janě Šertlerové,
panu řediteli ZŠ a MŠ Dětmarovice Robertu Lindertovi, dále všem aktivním
vedoucím tábora a také kuchařkám, které se po celou
dobu staraly o hladová bříška dětí.  Renáta Calabro,

OÚ Dětmarovice

Prázdniny a léto jsou hlavně o koupání, slunění a odpočinku.
Jak jste prožili letošní léto a jak jste strávili letošní dovolenou?

Jana, 46 let:
Letošní léto jsme prožili
v pohodě. Na dovolené jsme
byli v Luhačovicích, jezdili
na výlety po okolí a prostě
jsme si to užili. Nějaký koronavir jsme nevnímali.
Tomáš, 43 let:
O letošních prázdninách
jsem hlavně pracoval, ale

léto ještě nekončí a já se
těším na dovolenou, která
mě už brzy čeká. Slunce,
foťák a čerstvý vzduch, to
je to, co mě zase na dlouhou dobu nabije...
Radka, 40 let:
Letošní léto bylo ve znamení setkávání s přáteli a rodinou, se kterými jsme se
dlouhou dobu neviděli díky
korona opatřením. I plány
na dovolenou jsme museli
pozměnit. Zůstali jsme v ČR
a vydali se po stopách českého rybníkářství.
Václav 58 let:

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Léto jsem prožil většinou
pracovně. Jedinou výjimkou byl výlet za památkami do našeho hlavního
města Prahy.
Šárka 58 let:
Léto jsem prožila většinou
pracovně, kromě několika
dnů, kdy jsem byla na návštěvě u syna za Prahou. Při
této příležitosti jsem navštívila některé památky v Praze.
Pavlína, 51 let:
Dovolenou jsme strávili
jako každým rokem v Chorvatsku. Během pár volných
víkendů jsme byli na chatě
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v horách. Situace ohledně
„Covidu“ se nás nijak nedotkla. Dle mého názoru se
jedná o zbytečné zveličování problému, který zde bude
již stále. Zcela jistě je nutné
dodržovat základy hygienických návyků, ale zakazovat cestování v rámci
Evropy je zbytečné, jelikož
existují destinace, kde hrozí
daleko větší nebezpečí.
Honza, 70 let:
Jsem dlouhá léta v důchodu a nikam necestuji. Jsem
doma na zahradě. Nikterak
nepozoruji žádnou změnu.
www.detmarovice.cz

Místní ZŠ očima bývalého žáka
Toto vydání Dětmarovického okénka vychází v době
začátku nového školního
roku. Rád bych toho využil
a přiblížil nám všem fungování místní základní školy.
Základní škola a Mateřská
škola Dětmarovice, příspěvková organizace je oficiální
název našeho školského zařízení v obci, které se skládá z místní základní školy,
dvou mateřských škol (Střed
a Koukolná) a školní jídelny. Zřizovatelem je Obec
Dětmarovice, ředitelem organizace je již přes patnáct
let Robert Lindert. Učitelský
sbor v novém školním roce
2020/2021 čítá 14 učitelů,
čtyři vychovatelky ve školní
družině, dva asistenty pedagoga a jednoho školního asistenta. V 11 třídách se vzdělává přes 200 žáků, školní
družina je složena ze čtyř oddělení pro celkem 100 dětí.
Budova stará skoro 50
let a areál školy procházely
v poslední dekádě zásadními
změnami. Došlo ke kompletní opravě všech pavilonů (okna, elektroinstalace), obnově učebny chemie
a fyziky, vytvoření jazykové

učebny, studovny a gymnastického sálu. Vybudován
byl altán na školní zahradě
pro venkovní výuku, rekonstruována byla jednotlivá
sportovní hřiště včetně přidání zavlažovacího zařízení,
běžecká dráha či herní hřiště pro školní družinu. Došlo
k navýšení počtu moderní
techniky, využité ve vyučovacím procesu, škola disponuje interaktivními tabulemi,
notebooky a tablety, které
žáci mohou používat.
Školy v přírodě pro prvostupňové žáky se staly
již standardem, navíc jsou
v posledních letech dotovány ministerstvem životního
prostředí. Obec přispívá žákům na adaptační kurz pro
6. třídu, který usnadňuje přechod z 1. na 2. stupeň, dále
lyžařský výcvik v 7. třídě,
pořádaný tradičně na BíléMezivodí a sportovně-turistický kurz pro 8. a 9. ročník.
Žáci také poctivě reprezentují školu a obec na veřejnosti. Zúčastňují se klasických olympiád, kde se
dostávají do okresních kol.
Významným
úspěchem
několik roků po sobě jsou

první místa v orlovské soutěži Mates. Zastoupení také
máme v soutěžích sportovních a nově turistických
závodech, škola tradičně
pořádá koloběžkové závody a Dětmarovického atleta
s participací okolních základních škol.
Spolek rodičů a přátel školy
(SRPŠ) při ZŠ Dětmarovice
organizuje různé akce, jako
jsou Den Země, Mikulášská,
Radovánky, Halloween, Slet
čarodějnic a oblíbený ples
pro žáky 2. stupně s pasováním deváťáků. Zároveň škola pořádá mnoho besed zaměřených na aktuální témata
environmentální, mediální,
dopravní nebo čtenářské výchovy.
Škola významně rozšířila
portfolium volnočasových
aktivit pro své žáky, od sportovních (volejbal, vybíjená,
šachový, Sokol, stolní tenis
aj.) přes jazykové (AJ, NJ) až
po kreativní ve všech možných způsobech (keramický,
3D tisk, řezbářský, LEGO,
hudební aj.). Už tradiční je
spolupráce se Základní uměleckou školou Rychvald,
p. o., která ve školních pro-

storech provádí výuku hře
na různé nástroje.
Podstatným výstupem působení školy je také umístění
deváťáků na středních školách. Žáci procházejí jednotnou přijímací zkouškou bez
problémů. Nejčastěji volenými školami v posledních letech jsou Gymnázium a OA
Orlová a Střední průmyslová
škola Karviná. Ze školy také
vycházejí žáci pátých ročníků na osmiletá gymnázia
v Orlové a Karviné.
Takto bychom mohli pokračovat donekonečna. Jistě se shodneme, že školství
v naší obci je na vysoké
úrovni, a osobně doufám,
že to tak bude i nadále.
Zajímejme se o naše žáky
a fungování školy – vždyť
přece vzdělání je hodnota,
kterou by si naše společnost
měla cenit.

Michael Branny

anketa

Jaké byly prázdniny a těšíte se do školy? Pokud ano, na co nejvíce?

Katka, 12 let:
Prázdniny byly hodně
fajn. Ano, těším se do školy a doufám, že ji zase nezavřou. Těším se hodně
na kamarády, které jsem
neviděla celé prázdniny.
Stela, 11 let:

Prázdniny byly úžasné,
ale strašně rychle utekly.
Nejlepší z prázdnin byl
pionýrský tábor v Nových
Heřminovech. Do školy se
nejvíc těším na kamarády
a na hodiny angličtiny, občanské výchovy a dějepisu.
Daniel a Dominik,
13 a 10 let:
Prázdniny byly fajn, ale moc
to uteklo, i když byly půl roku.
O prázdninách jsme se hodně
koupali v bazénu a několikrát
pořádali s klukama přespává-
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ní. To bylo super, užili jsme
si to. Byly i čtyři oslavy narozenin. Jedna naše a také jsme
byli pozvaní ke kamarádům
i přes noc. To jsme se vyblbli.
Chodili jsme také na trénink
fotbalu a jeden zápas, ale
prohráli jsme. Do školy se těšíme jen na kamarády, ale ne
na učení a povinnosti.
Mikuláš, 8 let:
Prázdniny byly skvělé.
Byl jsem u babičky v Jeseníkách a také u moře v Chorvatsku. Do školy se těším
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na kamarády a paní učitelku.
Martina, 15 let:
Prázdniny byly super,
těším se do školy, nejvíc
na kamarádky.
Sabča, 10 let:
Prázdniny jsem si moc
užila, byly super. Vůbec se
netěším do školy.
Gábinka, 5 let:
Prázdniny se mi líbily,
byli jsme v aquaparku,
v ZOO a Dinoparku. Těším
se na kamarádky ve školce,
hlavně na Emičku.
www.detmarovice.cz

Sportovně-turistický kurz Trpanj, Chorvatsko
Letošní sportovně-turistický kurz
pro 8. ročník, doplněný dětmi z 9.
ročníku, probíhal od pátku 28. srpna do neděle 6. září. Opětovně jsme
využili nabídky CK Dakol, s.r.o.
uskutečnit tento pobyt v Trpanji
na chorvatském poloostrově Pelješac, s přispěním finančního příspěvku Obce Dětmarovice.
Plní očekávání jsme se v pátek sešli u školy, kde nám rodiče předali
své ratolesti. Skvělí řidiči „Karel“
a „Karel“ nám naložili zavazadla,
my jsme si vybrali potřebné dokumenty dětí a ve 13.00 vyrazili autobusem do Ploče. Cesta nám utekla
relativně rychle. Ani jsme se nenadáli, už jsme stáli v přístavu v Ploči
a čekali na trajekt. Poděkovali jsme
řidičům za bezpečnou a klidnou
jízdu, nalodili se na trajekt Jadrolinia a do vysněné obce Trpanj jsme
dorazili v 8.30 hodin. Následovalo
ubytování, oběd a vybalování věcí
a samozřejmě první plavání v moři.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle barvy – bílá, žlutá, zelená, modrá. Každé družstvo si
k dané barvě vymyslelo svůj název
a nakreslili si vlajku, od nás k tomu
dostali originální zájezdová trička.
Po zapojení jejich fantazie vznikly
tyto týmy: tým bílých – Bílí-Červení, tým žlutých – Mimoni, tým zelených – Vzdělané žáby, tým modrých – Modré Lala Huhu. V těchto
skupinách během kurzu soutěžili
v různých zajímavých vodních i suchozemských disciplínách, jako

z vodních pistolí), střelba z luku
nebo akvabely. Nezapomněli jsme
ani na ranní průpravu ve formě rozcvičky, na kterou se děti jistě kaž-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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jsou např. štafetové závody v plavání (obohacené různými úkoly, kde
jsme se vyřádili i my, dospělí, když
jsme jim závody ztěžovali stříkáním

dý den těšily. Večer si jako obvykle
vymýšlely program jednotlivé týmy.
Také jsme se procházeli a prozkoumávali prostředí města a pobřeží.
Výhledy na některých místech byly
nádherné. A aby toho užívání nebylo
málo, byla nám každý den připravována perfektní jídla. Nechybělo ani
každonoční vytí šakalů, které bylo
někdy až strašidelné.
Shrnutí na závěr: Měli jsme se
úžasně! Počasí bylo opět vydařené,
takže se nám ani nechtělo po celém týdnu v sobotu odjíždět domů.
Ke škole jsme se vrátili v neděli kolem šesté hodiny ranní, kde jsme rodičům s radostí předali děti. Nikdo
se nám neutopil a všichni jsme dojeli v pořádku.

Markéta Branná,

vedoucí kurzu

Robert Lindert,

ředitel školy

www.detmarovice.cz

Chorvatsko očima dětí
„Cesta sem byla velice záživná,
moc jsme se ale nevyspali. Po příjezdu na Villu jsme šli hned na pláž,
která není moc velká, ale moc pěkná. Moře bylo příjemné na ochlazení, šlo krásně vidět na dno při
potápění. Vařili nám tady nejlíp,
jak to šlo. Brali bychom paní kuchařku hned do školní jídelny. Hry
v týmech nás moc bavily. Procházky do města k večeru se nám všem
líbily, smlouvání u stánků se nám
první den podařilo, o dalších dnech
se to říci nedá. Ranní rozcvičky nebyly nejkratší, přesto jsme je přežili. Večerní vytí šakalů se nám dobře
poslouchalo. Večerní program jednotlivých týmů se ne vždy zdařil,
přesto nás všechny pobavil. Děkujeme za krásná trička na památku
a skvělý pobyt v Chorvatsku.“ Tým
bílých/červených – Barča, Kája,
Toník, Mirďa, Vojta V.
„Na konci prázdnin jsme se školou
vyrazili na turistický kurz do Chorvatska. Jakmile jsme vystoupili
z autobusu, čekali jsme na příjezd
trajektu, který nás převezl na poloostrov Pelješac do městečka Trpanj.
Po příjezdu jsme šli deset minut cesty, abychom se dostali na Villu, kde
jsme se vybalili a šli na pláž. Každý
den byl stejný v tom, že jsme každé
ráno vstali v 7.15 na ranní rozcvičku. Po rozcvičce jsme posnídali a šli
na pláž. Na pláži jsme dělali různé
soutěže. Jakmile jsme poobědvali
a odpočinuli v odpoledním klidu, šli

jsme zase na pláž a soutěžili. Když
jsme nesoutěžili, lovili jsme ježky a chytali ryby. Každé jídlo bylo
něčím speciální a uvařené s láskou.
Večer týmy připravily večerní program. Všem učitelům a kuchařkám
děkujeme za pár krásných prožitých
dnů.“ Tým vzdělaných žab – tým
zelených – Nelča, Saša, Terka,
Natka, Dan.
„Naše cesta začala 28. 8., kdy
jsme se všichni setkali u školy, kde
nás čekal autobus. Cesta byla dlouhá a vyčerpávající, ale všechno se
dá zvládnout. Akorát jsme trochu
vytáčeli učitele klasickým povídáním hloupostí. Po zdlouhavé cestě
autobusem, která se táhla jako vlny
po moři, jsme dorazili do přístavu
Ploče, kde jsme vyčkali na trajekt,
který nás přepravil na dané místo
jménem Trpanj. Jakmile jsme dorazili, prošli jsme se a poznali okolí,
kde budeme trávit většinou večerní
program. Villa nebyla daleko od přístavu a byla velmi blízko pláže. Majitele jsme sice trochu zlobili třískáním dveří a větším kraválem, ale
když to tak řekneme… jsme v pubertě a není to s námi lehké. Proto chceme poděkovat obci a učitelům, kteří
nám vůbec tuhle možnost poskytli
a celé to s námi snášeli a k tomu
nám připravovali velmi bohatý program. Například ranní rozcvičky,
které obsahovaly běhání, protahování a spoustu dalšího pohybu. Taky
si dali záležet, aby nám připravili

soutěže, které nás donutily bojovat
mezi sebou, více se sblížit, a hlavně zlepšit týmovou práci. Za to vám
dlužíme velké díky. Tohle díky patří
taky naší kuchařce a její pomocnici,
které nás tam krmily různými dobrotami, které chutnaly jako splněný
sen… no a co si více přát. Takhle nějak jsme si užívali celý týden, týden
neskutečné srandy, jídla, zábavy,
a hlavně nezapomenutelných vzpomínek. S pozdravem tým žlutých.“
Tým žlutých – Míša, Áďa, Vojta
B., Ondra, Filip
„Moc se nám tady líbilo. Cesta
sem nebyla nic moc, ale dalo se to.
Vůbec jsme se nevyspali, ale aspoň
už jsme v Chorvatsku. Na pláži jsme
si odpočinuli. Snídaně, obědy a večeře jsou tady výborné. Nejvíc nám
tady chutnaly palačinky, na které
jsme si mohli dát, co jsme chtěli.
Soutěže byly zábavné, nejvíc nás
bavilo potápění pro kroužky. Moře
je z části studené, ale i teplé proudy
tady proudí. I když často rybaříme,
tak jsme zatím nic nechytli, i tak to
nezdáváme. Ranní rozcvičky nás
sice nebaví, ale jsou důležité. Už
se moc těšíme na diskotéku. V moři
jsme lovili ježky, aby se nikdo z nás
o ně nepíchl. Potápění pro mušle nás
hodně bavilo. Plavání k bójkám bylo
sice namáhavé, ale bylo to záživné.
Byli bychom tady klidně i další týden. S láskou tým modrých.“ Tým
modrých – Maruška, Esterka, Vanes, Tom, Kuba

poděkování
Vážený pane starosto, pane řediteli a milí učitelé, chtěla bych vám
touto cestou poděkovat za organizaci a realizaci turisticko-sportovního kurzu v Chorvatsku pro žáky.
Moc si vážím vaší odvahy, práce
a nasazení.
Průběh celé této skvělé akce byl
pro mě, z pohledu rodiče, naprosto bezproblémový. Počáteční mírné obavy zahnaly hned první fotky
spokojených tváří v nových čepicích a tričku s logem školy. ProDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

gram měly děti tak pestrý, že neměly kolikrát ani čas napsat domů
zážitky.
Ještě jednou vám všem dospělým
děkuji za tuto akci, ke které přispěla nemalou částkou i naše obec.
Můj syn navštívil tuto zemi poněkolikáté, ale bylo to pro něj úplně
jiné, emočně silnější, když mohl
prožít několik dní u moře se svými
vrstevníky a poznat kantory i v jiné
roli než v lavicích. Určitě si tím získali u dětí veliké srdce.
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Přeji vám hodně sil do letošního
školního roku a úspěch v práci i životě.

Jitka Baronová
www.detmarovice.cz

V Koukolné se bude zase stavět
Po dílčí změně legislativy k výstavbě a územnímu plánování nastala od roku 2018 nepříjemná
praktická uzávěra staveb pro významnou část území obce. Tato
„postižená“ plocha je nicméně
stále zastavitelným územím, nejnověji dle Územního plánu z r. 2015
i Změny č. 1 z roku 2017, a rozprostírá se od úpatí kopce Glembovec až po sokolovnu. Domy se zde
stavějí „100 let“. Území zahrnuje dnes asi 75 dříve postavených
rodinných domků a jsou zde i parcely připravené ke stavbě. Situace
nastala po aktualizaci rozsahu tzv.
neaktivní záplavové zóny (stoletá
voda) v obci v okolí toku Mlýnky
za spolupůsobení změněné stavební
legislativy. Stavební úřad zde nesmí nyní stavby, ale i rekonstrukce
původních staveb apod., povolovat.
Dnes by například nebylo možné
realizovat nedávno stavěné dětské
hřiště a parkoviště u Motorestu.
S odstupem dvou let, kdy jsme
od vzniku problému iniciovali mnoho jednání a porad až na úrovni kraje a vedení Povodí Odry, mohu dnes
konstatovat, že se s velkou pravděpodobností povedlo najít řešení
a předmětná oblast nebude vyčleněna jako „nestavební“, bez perspektivy dalšího rozvoje. Zejména
pro další perspektivní rozvoj části
Koukolná je to významná výhra.
Zjednodušené vysvětlení situace
je následující. Zásadní je zde pozi-

tivní náhled vedení Povodí Odry s.
p., které zpracuje podklad ke stanovení hydraulických poměrů,
resp. průtočnosti případné stoleté povodňové vody celým uvedeným územím. Z tohoto klíčového
podkladu pak bude stavební úřad
mj. stanovovat tzv. omezující podmínky pro výstavbu a rekonstrukce rodinných domků dle platného
ÚP, se zohledněním Změny č. 3 ÚP.
Zjednodušeně se jedná především
o stanovení výšky podlaží přízemí
nové stavby nad terénem, zákaz
podsklepení a charakter oplocení
pozemku, aby se nebránilo průtoku
vody. Jednotlivé projekty nových

staveb se budou muset takto přizpůsobit. Řízení v předmětné věci
není jednoduché, ale připravovaná
a rozpracovaná Změna ÚP č. 3 se
bez něj neobejde. Reálný časový
výhled ukončení „procedury“ je
zde v polovině roku 2021. Chtěl
bych ještě ocenit s. p. Povodí Odry
za vstřícnost k našemu požadavku prohloubení koryta Mlýnky
od soutoku s Krympulcem až téměř pod kopec Glembovec. I tento zásah určitě přispěje k lepším
podmínkám odvedení případné nárazové vlny dešťové vody z předmětného území.
Ladislav Rosman, starosta obce

Výzva k provádění pravidelných ořezů stromů a keřů
Vyzýváme opět všechny vlastníky pozemků, které jsou přilehlé k místním komunikacím nebo
chodníkům, k provádění pravidelných ořezů keřů a stromů (často
ovocných), rostoucích na těchto
pozemcích. Narůstáním větví dochází k narušení bezpečného provozu na komunikacích zúžením
jízdního profilu nebo zhoršením
rozhledových poměrů (vysazování
hustých živých plotů těsně ke ko-

munikaci, přerůstání větví stromů
ze zahrad). Často jsou zarostlé také
dopravní značky, lampy veřejného
osvětlení, svozová vozidla si na některých úsecích ničí o větve majáky a zpětná zrcátka při obsluhování
popelnic.
V místech, kde k ořezům nedochází, budou tyto provedeny v říjnu
pracovníky místního hospodářství
obecního úřadu.
Zvýšenou pozornost je potřeba

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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věnovat také uschlým dřevinám,
nejčastěji smrkům, které napadá
kůrovec.
Za větrného počasí mohou být
tyto dřeviny nebezpečné jak pro
provoz na chodnících a komunikacích, tak i okolním nemovitostem.
Připomínáme, že za způsobené
škody je ze zákona vždy zodpovědný vlastník dřeviny.

Taťána Čempelová,

OÚ Dětmarovice
www.detmarovice.cz

Kolumbárium v naší obci
Tento typ pohřbívání není v obci
tradiční. Na rozdíl například od obce
Petrovice, kde kolumbárium je již
30 let, u nás zatím není. Na základě
již dřívějších úvah a záměrů k rozvoji obce má zájem vedení obce
jednu sekci tohoto zařízení instalovat, a to již v letošním roce. Náklad
na pořízení se pohybuje u hranice
400 tisíc korun, a to včetně stavebních úprav. První instalovaný blok
bude mít 24 sekcí, každá pro dvě
urny. Celý stavební blok působí velmi úhledně a v případě zájmu občanů může obec sekce dále stavebně
doplňovat a rozšiřovat. V současné
době se uvedená zařízení stále více
prosazují nejen v ČR jako úsporná,
ekologická a prakticky bezobslužná.
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.

Jak u nás s koronavirem
V naší obci je situace slušná.
Díky ohleduplném chování lidí
jsou nyní téměř všichni uzdravení,
a to jsme měli po situaci v OKD
postupně až 35 infikovaných. Škola je zatím v pořádku, naše domovy
s pečovatelskou službou rovněž.
Lenka Hanusková, která má na úřadu na starosti sociální záležitosti,
a pečovatelky si zaslouží pochvalu
a lze si jen přát, aby nám v obci ta
situace vydržela.
V celorepublikovém průměru ale
stav pochválit nelze a myslím, že se
teprve nyní projevují návraty z do-

volených, ale i uvolněnější chování
obyvatelstva přes prázdniny. Jak to
bude dál, nikdo spolehlivě neřekne.
Bohužel máme ohroženy i naše tradiční Medové dny, setkání jubilantů-seniorů, ovlivněna bude i říjnová oslava výročí našeho kostela…
a kdoví, jak to bude s plesovou
sezónou. Myslivci už definitivně
vypustili například tradiční Srnčí
hody a náš Obecní ples… kdo ví.
Naši aktivní a šikovní činovníci
jsou v obci z toho smutní, senioři
mají obavy, aby si zdravotně nepohoršili a neublížili si, a mají prav-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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du. Riskovat zdraví nikdo nechce
a letošní rok naše paní kronikářka
zapíše určitě jako velmi výjimečný,
skoro jako ve válečném stavu.
Jak už jsem ale psal, obci se jinak
ale velmi daří, mohutně investujeme, máme dále velké plány a finanční situace obce je velmi dobrá.
A to nám může být k povzbuzení
mysli. Na přelomu roku snad už
bude zahájeno celosvětové očkování lidstva a protivného viru se
zbavíme. Proto hlavu vzhůru, přeji
všem hodně optimismu!
Ladislav Rosman, starosta obce
www.detmarovice.cz

Z dění v obci

Dokončovací práce na restaurování varhan v našem kostele.

Pan farář pěstuje v obci nejkrásnější muškáty.

Pouť.

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
poruchy na konkrétní adrese.
4.9.
Výlet do či
Marlenky.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Investice obce

Pokračování stavby domova pro seniory.

Pergola u motorestu.

Brána ke klubovně zahrádkářů.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Že by nová tradice?
Občané Zálesí vymysleli a v sobotu 29. srpna uspořádali
v „Hospůdce u Rumcajse“ první ročník Gulášfestu – soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Hlavním organizátorem kulinářské akce byl provozní hospůdky pan Martin Š.
Na akci se zaregistrovalo pět soutěžících týmů. Jednotlivé
týmy byly vybaveny základní surovinou, jak jinak než hovězí kližkou. Soutěžící připravovali guláš s velkou láskou
a tajnými ingrediencemi.

Guláš hodnotili občané Dětmarovic a náhodní kolemjdoucí. Ale jen jeden tým však mohl vyhrát. Nejvíc hlasů
získal tým ve složení: Pavel K. a Milan V. Vítězný guláš
neměl chybu ☺, byl středně vyvážené chuti, ideální jak
pro děti, tak pro dospělé.
Všichni soutěžící si s přípravou guláše dali opravdu záležet. Oceňuji jejich odhodlání a snahu.
Již dnes se těšíme na další ročník.  Ingrid Jurčíková

Soutěž na Medových dnech 2020
Milí přátelé a příznivci Medových dnů, i v tomto podivném
koronavirovém roce se chystáme připravit další, již 17. ročník oblíbené celoobecní výstavy. Nevíme, zda se akci podaří
uskutečnit nebo pandemie Cov-19 bude nabývat na rozměrech a budou vydávána další omezující vládní nařízení, která
mohou zastavit veškeré společenské dění včetně adventních
aktivit. Nevíme to nikdo, a tak se připravíme na tu lepší variantu a budeme věřit, že se situace nebude zhoršovat.
V rámci letošních Medových dnů proto vyhlašujeme
soutěž na téma: „Nejzajímavější ztvárnění pohádky
O veliké řepě“. Opět uchopte téma, jak uznáte za nejvhodnější, a tvořte ze všeho, co vás napadne – z papíru,
skla, plastu, dřeva, textilu, kovu, hlíny, těsta. Věříme, že
vás téma osloví a moc se těšíme na vaše nápady.
Kromě našich zahrádkářů, kteří letos oslaví již 65. výročí svého vzniku, a našich včelařů je letos jako třetí vystavovatel přizván na Medové dny Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů, místní spolek Dětmarovice.
Uvidíte živé poštovní holuby, fotky a dokumenty ze soutěží a jejich příprav a dovíte se spoustu velmi zajímavých
věcí z jejich netradiční spolkové činnosti.
Samozřejmě, že nebude chybět ani expozice vašich výDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

pěstků, kde se můžete pochválit svými úspěchy ze zahrádek. Vždy jsme vděčni za každou přinesenou dýni, pěkná
jablka, hrušky, česnek, cibuli nebo nějakou zdařilou vypěstovanou exotiku.
Soutěžní nebo výstavní exponáty můžete doručit
v pátek 27. 11. 2020 v době od 9.00 do 17.00 hodin
do Dělnického domu.
Zapojením do výstavy představíte nejen své tvořivé či
pěstitelské schopnosti, ale také pomůžete organizátorům
při vytváření výstavní expozice a významně přispějete
k obohacení Medových dnů, aby i ten 17. ročník byl pro
všechny zajímavý a přitažlivý. Věřme, že bude.
Za celý přípravný tým Medových dnů se na vás těší
Táňa Čempelová

poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům
Aničce a Oldřichovi Burovým, kteří nás ochotně vozí
pro nákupy potravin a velmi nám pomohli při úklidových prací po červencovém zatopení sklepů, zahrady
apod. Jsme jim za to všechno moc vděční a moc jim děkujeme.
Jaromír a Anna Prudlovi
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
na území České republiky
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
ze dne 9. dubna 2020.
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek 2. října
2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října
2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se
bude konat ve dvou dnech, a to v pátek 9. října 2020
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin.
V obci Dětmarovice proběhnou volby ve čtyřech volebních okrscích, a to:
VO č. 1 – Dělnický dům Dětmarovice – Střed
VO č. 2 – Mateřská škola Dětmarovice – Koukolná
VO č. 3 – Restaurace Rumcajs v Dětmarovicích –
Na Zálesí
VO č. 4 – Restaurace Libuše v Dětmarovicích –
Na Olmovci
Voličem pro volby do zastupitelstev kraje je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje.
Voličem pro volby do Senátu Parlamentu ČR je
státní občan České republiky, který alespoň ve druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Bude-li to aktuální situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 vyžadovat, dostaví se volič
do volební místnosti (dle aktuálního nařízení vlády) se zakrytými ústy rouškou (ústenkou). Pokud
tak neučiní, nebude mu umožněno hlasovat!

chodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno!!
Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Po záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů pro
volby do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem
příslušného obecního úřadu.
Po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí
nebo koalice, popř. kandidáta (volby do Senátu Parlamentu ČR), pro něž se rozhodl hlasovat.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič při hlasování do zastupitelstev kraje po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Volič při hlasování do Senátu Parlamentu ČR po příVolič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány
nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. 29. září
2020.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Zajímavý projekt Jedu s dobou láká řidiče-seniory
zdarma na polygon
Víte, jak správně provést vyhýbací
manévr nebo jak se vypořádat s přetáčivým a nedotáčivým smykem?
Pokud patříte mezi aktivní řidiče
nad 65 let, můžete si to vyzkoušet
na nejbližším polygonu v rámci projektu Jedu s dobou. Ten díky svým
organizátorům, jimiž jsou Autoklub
ČR a Česká kancelář pojistitelů, přináší zdokonalovací kurzy řízení pro
řidiče-seniory zcela zdarma.
Jak takový řidičský trénink probíhá? Šestihodinový program zahrnuje teoretickou část, ve které se řidiči
seznamují s novinkami v legislativě
a zásadami bezpečné jízdy. Navazující praktická část na polygonu umožňuje řidičům vyzkoušet si zvládnutí
krizových momentů a poznat chování
vozidla v mezní situaci. Senioři tak
vypilují správnou techniku zvládnutí smyku, vyhýbacího manévru či

Zapište se do řidičského kurzu
pro seniory zdarma.

krizového brzdění – navíc v různých
rychlostech a na různých površích.
Součástí kurzu je také nácvik první
pomoci pod vedením zdravotníků.
O užitečnosti projektu svědčí ohlasy
samotných řidičů. Jak vyplývá z dotazníků, vyplňovaných na konci kurzu, takové školení by dalšímu řidiči
doporučili absolutně všichni zúčastnění. „Spokojenost a přibývající pozitivní ohlasy účastníků svědčí o tom,
že projekt je užitečný a trefili jsme
se jím přesně do poptávky řidičů-seniorů. Byl o něj velký zájem. Všem,
na které se loni nedostalo, mohu s radostí oznámit, že letos bude ještě o 16
kurzů více než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident
Autoklubu ČR a předseda Asociace
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. V průběhu roku 2020 se tak
v osmi centrech bezpečné jízdy, které
jsou rozmístěny po celé České republice, uskuteční celkem 144 kurzů.
Z projektu Jedu s dobou jsou nadšeni i jeho patroni. „Je to opravdu
skvělé. Můžete si otestovat, jak váš
vůz zvládat v krizových situacích.
Pak člověk není překvapený na silnici,“ konstatoval po vlastní zkušenosti
na polygonu u Příbrami herec Pavel
Nový. „Za svoji závodní kariéru jsem
za volantem prožil spoustu horkých

O projektu Jedu s dobou

Bezplatný vzdělávací program Jedu s dobou realizuje
Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR. Finanční podporu projekt získal z Fondu zábrany škod.
• Zdarma pro řidiče nad 65 let
• Dostupný na osmi polygonech v ČR (Ostrava,
Třinec, Vysoké Mýto, Jihlava, Hradec Králové,
Sosnová u České Lípy, Příbram, Most)
• Absolventi mohou kurzem projít následující rok
znovu
• Poznání chování a limitů svého automobilu v praxi
• Získání větší jistoty při řízení
• Odhalení svých slabých a silných stránek
• Doplnění znalostí z novinek v dopravních předpisech
Teoretická část (doba trvání dvě hodiny)

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Zdokonalíte se v první pomoci.
momentů, ze kterých jsem si vždycky
snažil vzít ponaučení,“ doplnil druhý
patron, legendární dakarský závodník
Karel Loprais. „Vyzkoušet si reakce
vozidla na polygonu je jeden z nejlepších tréninků pro bezpečnou jízdu
v silničním provozu. Neznám lepší
recept!“
Bezplatné zdokonalovací kurzy řízení pro řidiče-seniory Jedu s dobou
jsou nejen skvělým způsobem, jak
zlepšit své řidičské schopnosti, ale
navíc jsou zcela bez rizika – nikomu
z účastníků nehrozí, že by byl kritizován nebo snad „přišel o papíry“. „To
skutečně ne. Naší zásadou je individuální lidský přístup. Na věk se prostě
nehledí! Naopak, ceníme si zkušeností,“ uzavírá Libor Budina, koordinátor
projektu.
Přihlášení do kurzu je dostupné
na adrese: http://www.jedusdobou.
cz/terminy-a-rezervace/.

• Novinky v dopravních předpisech a jiné zajímavosti
• Předcházení a řešení krizových situací
• Fyzikální zákonitosti pohybu automobilu
• Technický stav vozidla, pneumatiky
• Činnost a význam elektronických systémů automobilu
• Nové trendy v oblasti výbavy vozů
• Řešení modelových situací formou diskuze
Praktická část (doba trvání tři hodiny)
• Správná technika zvládnutí nedotáčivého nebo
přetáčivého smyku
• Správná technika vyhýbacího manévru
• Krizové brzdění v různých rychlostech
a na rozdílných površích (mokro, kluzko, sucho)
• Jízda zatáčkou
• Zdravověda s praktickou ukázkou
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Topná sezóna a údržba spalinových cest
Léto se pomalu blíží ke konci, večery a rána bývají již chladnější a podzim
pomalu klepe na dveře a s ním i začíná
starost, jak si vyhřát své domovy. Hasiči v Moravskoslezském kraji v tomto
období velice často vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Hlavní příčinou požárů komínů bývá
zanedbaná údržba komínového tělesa.
Proto bychom neměli zapomínat na povinnosti související s provozem spalinových cest, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí stejně jako kontrola technického stavu
komína odborníky kominíky. Je třeba
mít na paměti, že i sebemenší nečistoty
v komíně totiž mohou snadno způsobit
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé
žhnutí a následný otevřený požár, nebo
otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
Abyste se i vy nestali smutným číslem
ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových
cest, je dobré si opětovně připomenout
hlavní zásady jejich provozování.
V jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
Čistění spalinové cesty sloužící pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50
kW včetně je možné provádět svépomocí. Ačkoli lze čištění komínů
u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně lze provádět svépomocí, je
lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové
cesty uvádí následující tabulka. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního
technika spalinových cest.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu
za podmínky, že způsobilost spalinové
cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě,
popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku
150, případně 112. Požár v komíně nikdy
nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit

hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj s oxidem uhličitým nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup
vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba
i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte
pouze v případě, že nemůže dojít
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli
pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání
se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové
cestě. 
Kristýna Kutilová

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
druh paliva připojeného spotřebiče paliv
výkon připojeného
spotřebiče paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

činnost

pevné
celoroční
provoz

čištění
3 x za rok
spalinové cesty
kontrola
1 x za rok
spalinové cesty
čistění a
kontrola
2 x za rok
spalinové cesty
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sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

www.detmarovice.cz

+420 604 249 208
Petrovice u Karviné - Závada
WWW.CESKE-KRMIVA.CZ

Tarify

SINGLE
Premium

50/20 Mb

450

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %
BEZ
ÚVAZKU

● granule Energys koně 25kg od 295,● cukrovarské řízky 25kg – 285,● MSM 1kg – 169,- ● vit. C 1kg – 125,● pivovarské kvasnice 0,8kg – 59,-

Kč/měs.

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

Mini

Nabídkový list krmiva a vitamínovo-minerálních doplňků pro koně,
králíky, drůbež, kozy, psy, kočky. Přírodní kosmetika TOPVET.

● granule králík Venkov a Tradice 20kg od 210,● granule Energys Forte 25kg – 300,s léčivy i bez léčiv ( kokcidiostatika )
● směs nosnice Venkov a Tradice 20kg od 210,● granule Energys nosnice GOLD 25kg – 310,● granule Energys výkrm drůbeže 25kg – 310,● kvalitní prémiová krmiva FITMIN pro
všechny typy psů balení 3 a 15 kg
● veterinární přípravky pro psy
● kvalitní prémiová krmiva FITMIN pro
všechny typy koček balení 1,8 a 8kg
● kapsičky a vaničky

AKTIVACE
ZA 1 KČ

● granule UNI pro ovce, kozy, lamy 25kg – 320,● krmné směsi pro prasata a krávy na objednávku

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

Rozvoz zdarma nad 500,- důchodcům v okolních obcích
Petrovice u Karviné a Dětmarovice.

602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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PŘIJĎ SE NAUČIT
BRUSLIT!!!
BRUSLÍME S RADOSTÍ!!!
HravĚ a zábavnĚ
Pro dĚti od 3 let
(kluci, holky)
Výuka probíhá pod vedením
zkuŠených trenérŮ
KDY? kaŽdé úterý 16.30
KDE? Zimní stadion Orlová
S sebou: Oblečení na led (termo oblečení nebo rolák a punčochy, teplé ponožky, legíny nebo šusťáky, lehkou bundu nebo vestu, rukavice, čepici).
Brusle zapůjčíme,
není třeba je mít s sebou!!! ☺
Kontakt:
Tel.: 732 866 409
Fcb: Kraso Orlová
E-mail: kkorlova@seznam.cz
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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AMBIT, ANTRAX, AORTA, AREKA, ATEST, BATERIE, BATYMETR, BEZDOMOVEC, BUBEN, CTIŽÁDOST, ČÍSLA, DUETO, ELEKTŘINA, ESTRÁDA, GOUDA, GRIFY, HAMBÁLEK, HANBA, HUDBA, CHAMTIVEC, KATALOG, KAUCE, KLAUN, KLOUB, KOMPARSISTA, KONINA, KORZETY, KOTLINA, LAVÓR, LEDNICE, LUPEN, LVICE, MINISTR, NAIVA, NELIBOSTI, NOŽKA, OBAVA,
OBSAH, ODTOK, PÁNEV, PITVA, PONTON, PROPIS, PŘETVÁŘENÍ, PUDLÍK, RADIL, RAFIJE, RORÁTY, ŘIDIČ, SLEDI, SPLAV,
STISK, STRÁŽMISTR, TERÉN, TKÁNĚ, TRENÉR, TRŽBA, ULITA, ÚZEMÍ, VÁNICE, VIRTUOS, VOLÁNEK, VŘAVY, VÝRON

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Řešení: ... je špatný politický rádce

Jan Werich: Prázdný žaludek ... dokončení v tajence osmisměrky.

www.detmarovice.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DĚTMAROVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVY 150. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ
KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
V NEDĚLI 4. ŘÍJNA 2020 V 9.30.
MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT BISKUPSKÝ VIKÁŘ
MONS. MGR. ADAM RUCKI

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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společenská kronika
Oslavili životní jubileum
Červenec 2020
80 let
Jiří Ulman
Věra Menšíková
81 let
Miroslav Wolný
83 let
Danuše Švedová
85 let
Alenka Šostoková
Lydie Trzaskaliková
86 let
Miroslav Sikora
89 let
Ilona Klusová
92 let
Anna Dadoková
94 let
Marie Mazurková

Srpen 2020
80 let
Alena Latioková
Dagmar Retková
82 let
Anna Čempelová
Ilona Sabelová
František Gergišák
83 let
Otakar Popek
Marie Bončková
Marie Jelenová
Jiřina Kočí
Jindřiška Strončková
84 let
Vanda Brachaczková
85 let
Daniela Mazurková
Drahomíra Hanusková
86 let
Radomil Olšar
Marie Slaninová
Růžena Bělasová
90 let
Emil Lincer
94 let
Marie Kozlová

Všem oslavencům blahopřejeme!

vzpomínky
Dne 31. 7. 2019 uplynulo 6 let,
kdy nás náhle opustila

Vzpomínáme na zemřelé
Ladislava Hrachovinu
Pavla Roháče
Miladu Svrčinovou

Ilona Kunetková
(roz. Kuřidymová).
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají
Tomáš, Roman a příbuzní.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Na společnou cestu
životem vykročili
10. 7. 2020
Tomáš Křístek – Dolní Luytně
Ivana Krůlová – Dolní Lutyně
17. 7. 2020
Tomáš Sebera – Orlová
Monika Žáková – Orlová
18. 7. 2020
Jan Lička – Bohumín
Eva Szarzecová – Bohumín
8. 8. 2020
Ondřej Janek – Ostrava
Michaela Kovalová – Ostrava
8. 8. 2020
Petr Švábik – Orlová
Jana Dobešová – Orlová
15. 8. 2020
Tomáš Szeliga – Orlová
Martina Gregorová – Orlová
15. 8. 2020
Michal Rajdus – Karviná
Veronika Nováková – Karviná
28. 8. 2020
Rostislav Motyka – Dětmarovice
Ivana Štefíková – Dětmarovice
29. 8. 2020
Petr Ille – Svitavy
Michaela Rozumková
– Dětmarovice
5. 9. 2020
Daniel Bielczyk – Karviná
Lucie Kmecová – Karviná
5. 9. 2020
Jiří Adamčík – Dětmarovice
Martina Jäckelová – Dětmarovice
11. 9. 2020
Rudolf Kopťák – Karviná
Marie Šubová – Karviná
12. 9. 2020
René Wiechec – Orlová
Gabriela Kováčová – Orlová
19. 9. 2020
Jan Surzyn – Karviná
Veronika Fortelná – Karviná

www.detmarovice.cz

noví občánci
12. 9. 2020
jsme přivítali nové občánky:
Kristýnu Filipovou,
Eduarda Vránu
a Petra Směju.

Kristýna Filipová.

Eduard Vrána.

Petr Směja.

inzerce

Oznámení

Z důvodu narůstajícího
počtu nakažených COV19 komise pro občanské
záležitosti zrušila pořádání letošního Setkání jubilantů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se
o nejrizikovější skupinu
obyvatel od 70 let nahoru, chceme předejít
možnému ohrožení. Pokud se situace v příštím
roce zlepší, toto setkání
se uskuteční dodatečně
v jarních měsících 2021.
Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví.
 Taťána Čempelová,

OÚ Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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OBECNÍ ÚŘAD DĚTMAROVICE VE SPOLUPRÁCI
S ČESKÝM SVAZEM ZAHRÁDKÁŘŮ,
ČESKÝM SVAZEM VČELAŘŮ A ČESKOMORAVSKÝM
SVAZEM CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ,
MÍSTNÍ SPOLKY DĚTMAROVICE
POŘÁDAJÍ
V SOBOTU 28. 11. 2020 V DOBĚ OD 9.00 DO 17.00
A V NEDĚLI 29. 11. 2020 OD 9.00 DO 17.00 HODIN
V DĚLNICKÉM DOMĚ
17. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY

MEDOVÉ DNY

KE ZHLÉDNUTÍ BUDE VÝSTAVA
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH
HOLUBŮ DĚTMAROVICE.
TRADIČNÍ EXPOZICE ZAHRÁDKÁŘŮ BuDE SE SOUTĚŽÍ
„NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZTVÁRNĚNÍ POHÁDKY
O VELIKÉ ŘEPĚ“

BUDE PROBÍHAT PRODEJ MEDU, KOSMETIKY S VČELÍMI
PRODUKTY, VÝROBKŮ Z VČELÍHO VOSKU, MEDOVINY,
PERNÍČKŮ, BYLINKOVÝCH ČAJŮ, KAKTUSŮ, DROBNÉ
KERAMIKY, VÁNOČNÍCH OZDOB, DROBNÝCH
DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ APOD.
MŮŽETE SE POCHVÁLIT I SVÝMI ÚSPĚŠNÝMI VÝPĚSTKY
ZE ZAHRÁDEK. SOUTĚŽNÍ NEBO VÝSTAVNÍ EXPONÁTY
MŮŽETE DORUČIT 27. 11. 2020 V DOBĚ OD 9.00 DO 17.00
DO DĚLNICKÉHO DOMU
VSTUPNÉ JE ZCELA DOBROVOLNÉ.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Dětmarovické okénko – dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice, vydává Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27,
www.detmarovice.cz, příjem inzerce tel.: 596 540 143 a 596 540 146, e-mail: det.okenko@seznam.cz. Redakční rada: Mgr. Michael Branny, Richard Górecki, Bc. Lenka Hanusková, Bc. Ingrid Jurčíková, Ladislav Rutka, Mgr. Marie Stáňová, Ing. Jana
Timko. Tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod ev. č. MK ČR E 23487. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mínění
redakce. Datum vydání: 24. 9. 2020. Uzávěrka příštího čísla 9. 11. 2020. Příspěvky po tomto termínu nebudou přijímány.
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