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Aktuálně z bloku starosty
Další rozvoj obce v příštím období
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám předložit několik
zásadních postřehů ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen
ZO) dne 21.9.2011 k jednotlivým bodům programu. Byl bych
rád, abyste z těchto poznámek měli možnost posoudit další
vývoj obce ve vazbě na rozpočet ještě v roce 2011, z úvahy ale
vyplývá i snaha o realizaci některých dalších konkrétních akcí
v budoucím období.
u
ZO schválilo navýšení finančního příspěvku pro
faru o 40 tis. Kč. Toto je v
souvislosti s naléhavou potře-

bou postupné opravy fasády
budovy kostela se zahájením
prací na západní stěně hlavní
věže v roce 2012. Západní věž
má zvětralou omítku, jsou zde
praskliny, odpadnutá místa
omítky, odpadnuté štukové

partie a zkorodované okapové
plechy. Je potřeba včas
zasáhnout, aby se škoda na
fasádě nezvyšovala. Předpokladem je zpracování dokumentace na opravu fasády celé
stavby kostela s tím, že oprava
bude prováděna postupně po
letech od roku 2012. Po
provedeném průzkumu nákladů na projekt je zřejmé, že
finanční příspěvek na projekt
bude potřebný ve výši 40 tis.
Kč. Po schválení této částky v
letošním roce fara projekt
objedná s předpo-kladem
realizace prací vybra-nou
firmou od jara 2012. Obecní
úřad koordinuje činnost s farní
radou s cílem udržení dobrého
vzhledu budovy kostela, který
je dominantou obce.
u
ZO dále schválilo převod uspořených investičních
prostředků ve výši 200 tis. Kč z

POZVÁNKA

akce §2321 – odvodnění
pozemků u Ovesného, kde se
podařilo vyřešit problém
iniciativou pracovníků obecního úřadu, tj. vlastními silami.
V období dlouhotrvajících
dešťů se projevila místa
přerušení drenáže včetně přerušení napojení na odvodňovací rouru pod místní komunikací. Situace je vyřešena s
minimem nákladů a ušetřené
prostředky jsme převedli do §
1014 – odchyt psů a útulek.
Navýšení rozpočtu je zde v
souladu s vývojem nákladů a
se současným stavem financování v letošním roce s
předpokladem vývoje situace
do konce roku 2011. Psí útulek
nás bohužel letos bude pro
naše psy stát asi 750 tis. Kč.
Když si představíte, kolik
chodníků by za to mohlo být ...
u
V §2321, položka 6121
– investiční akce odvodnění
parcely 1200 se po provedeném výběrovém řízení ušetřilo
z plánovaných nákladů na
realizaci 720 tis. Kč. Tuto
významnou položku jsme
využili následujícím způsobem:
a)
ZO schválilo vyčle-

nění částky 500 tis. Kč na
úhradu max. poloviny nákladů
spojených s položením nového
koberce na komunikaci na
Glembovec v délce 777 metrů
s tím, že druhá část (cca
polovina) nákladů je uhrazena

Oddělením důlních škod dolu
Karviná. Předmětný úsek
komunikace byl ve špatném
stavu a oprava byla zde velmi
žádoucí. Náklad na realizaci
opravy byl stanoven po
provedeném výběrovém řízení dodavatele. Komunikace
je již perfektně opravena
firmou Strabag a ušetřili jsme
dalších 200 tis. Kč.
b)
ZO schválilo dále
využít zbývajících 220 tis. Kč
na pokračování opravy
chodníku k nadjezdu po levé
straně komunikace I/67
směrem na Bohumín. V
současné době je i zde práce
ukončena a budeme pokračovat v příštím roce.
Možnost instalace bankomatu ČSOB v obci: Realizace bankomatu v obci je ve
volebním programu koalice a
snahy prosadit v obci toto
zařízení jsou registrovány již
(pokračování na str. 2)

Další rozvoj obce v příštím období
(dokončení ze str. 1)

po dobu několika let s tím, že
zatím bylo vždy konstatováno,
že negativa instalace a
využívání zařízení převládají
nad pozitivy, která však již
dlouho očekává především
mladá generace a podnikatelé
v obci. V rámci výzvy o
zpracování nabídky na instalaci bankomatu v obci byly
osloveny tři peněžní ústavy.
Jednalo se o Českou spořitelnu a.s., Komerční banku
a.s. a ČSOB a.s. Z těchto
institucí se nabízí na instalaci
bankomatu pouze ČSOB.
Rada obce na svém zasedání
dne 12.9.2011 projednala
nabídku podmínek tohoto
peněžního ústavu, které jsou
uvedeny v předložené nabídce. Následným vyjednáváním bylo dohodnuto, že obec
Dětmarovice by se podílela na
ztrátovosti bankomatu částkou
do 10.000,- Kč měsíčně –
pozor, pouze v 1. roce provozu.
Poté bude provoz automatu
zaručen minimálně po dobu
dalších 3 let bez finanční
spoluúčasti obce. Zájmovým
místem pro umístění bankomatu je přízemní okno budovy
Dělnického domu a též čelní
stěna opravované budovy
Cukrárny (bývalý VAS). Zdá se,
že se odborníkům z ČSOB více
líbí to druhé místo. V každém
případě se navržené smluvní
podmínky pro čtyřleté fungování bankomatu v obci jeví jako
výhodné a s tím jsme do
zastupitelstva dne 21. 9.2011
šli, s cílem zde odsouhlasit
postup k realizaci. Návrh
zařízení realizovat „prošel“ jen
velmi těsně v poměru 8:6.
Osobně jsem rád, že se
bankomat v obci bude realizovat. Je to zařízení, které
sice bůhvíjak nepozvedne
úroveň komfortu bydlení v obci
pro větší část obyvatelstva, ale
proč bankomat za dobrých
podmínek nedopřát hlavně přibývajícím mladým lidem? Cílem bude, abychom po uzavření důležitých účetních
operací s KB zprovoznili bankomat ČSOB zkraje roku 2012.

Předpokladem je postupné
převedení účetnictví obce k
ČSOB v průběhu roku 2012.
Smlouva k instalaci bankomatu
a k jeho provozování je již v
podstatě připravena.
Informace o současném
stavu investiční akce Sběrný
dvůr
Dle usnesení ZO ze 27.4. a
15.6.2011 pracuje OÚ na
výkupu zájmových pozemků v
této souvislosti. Jeden z
pozemků zahrnuje příjezd do
sběrného dvora a druhý je
sousedící se zájmovým pozemkem firmy JK RIMEX, která
má zde v úmyslu sběrný dvůr
samostatně realizovat jako
podnikatelský záměr. Smluvní
vztah obce Dětmarovice a
firmy JK RIMEX (případně jiné
vybrané firmy) byl úvodním
způsobem popsán a přiložen v
materiálech pro informaci
členům ZO. V září jsme ale
ještě o variantě řešení nechtěli
rozhodovat. V současné době
je již u Povodí Odry, s.p. jasný
způsob nabytí pozemku pro
příjezd (přejezd vodoteče) obcí
Dětmarovice. V každém případě jsou zatím vedeny obě
varianty způsobu realizace
sběrného dvora, tj. a) řešení v
plné kompetenci obce a b)
řešení jako podnikatelský
záměr podnikatelského subjektu. V ZO bude rozhodnuto o
optimální variantě realizace –
na prosincovém zasedání ZO.
Stav příprav na realizaci
kanalizace v obci
Na projektu nové splaškové
kanalizace ZŠ + Šlog pracuje
po provedeném výběrovém
řízení firma MICOMA Projekty
z Orlové. V současnosti je k
dispozici projekt pro územní
souhlas, přičemž jsou zde
splněny podmínky pro přiznání
dotace. Proběhla již dvě kola
seznámení občanů s problematikou kanalizace, u nichž
počítá projekt s připojením RD
na nový systém kanalizace.
Jsou uzavřeny smluvní vztahy
s občany ke stavbě a k
připojení. Náročný harmonogram postupu řízení je zatím
plněn a cílem je v termínu

31.1.2012 přihlásit projekt s
nákladem 25 mil. Kč na
očekávaný, nově vyhlášený
dotační titul. Tento projekt nám
musí jako první dílčí realizace
vyjít, aby se obec dostala z
nechválené skupiny asi jedenácti obcí v ČR, které moderní
kanalizaci nemají ani v dílčí
verzi… a nejlepší „dotační
období“ jsme zde bohužel
propásli.
U dosud dotačně neúspěšného projektu kanalizace v
Koukolné zjišťujeme možnost
snížení nákladů oproti projektu
tak, aby připadalo v úvahu
přihlášení na dotační titul ještě
jednou v roce 2012, ale s
novou, tentokrát vysoutěženou cenou z provedeného
výběrového řízení. V případě,
že by nám byla doporučena a
potvrzena i tato nestanardní
možnost, přihlásíme uvedené
řešení ještě jednou spolu s
projektem Základní škola +
Šlog samozřejmě jako
oddělený projekt. Na velkou
závadu je stále umístění
kanalizace mimo aglomeraci
(husté osídlení) obce, na což
jsme upozorňováni MŽP a KÚ
MSK. Tato závada je brána do
plné souvislosti i s problematicky nadměrným projektovaným nákladem na připojen é h o e k v. o b y v a t e l e . S
případným rizikem neúspěchu
chceme ale s projekční firmou
HRAT provést se souhlasem
zastupitelstva výběrové řízení
na dodavatelské práce a s
novou cenou projekt znovu
přihlásit, protože zde bylo
vloženo již příliš mnoho práce a
finančních prostředků a bude
„hříšné“ nechat věc v šuplíku.
Na projektu se intenzivně
pracuje.
Co se týče komplexní
koncepce moderní kanalizace
v obci, jsou vedena cílená
jednání s odborníky na
uvedenou problematiku tak,
aby obec měla životaschopnou
koncepci dalšího postupu
realizací moderní kanalizace,
které od nás budou vyžadovat
následující generace lidí v obci.
Je to jeden z nejvážnějších
problémů obce, přičemž je
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potřeba si uvědomit, že
kanalizace splašková je zcela
něco jiného než kanalizace
odvodu povrchových vod.
Nelze obě směšovat, což je
zásadní. Roury každé z
kanalizací budou nasměrovány každá jinam a při řešení
kanalizace splaškové nelze
bohužel „sfouknout“ i kanalizaci dešťovou, jak si někteří
občané představují. Obecní
úřad hledá spolu s odborníky z
našeho regionu optimum koncepčního řešení kanalizace
splaškové a dnes se zatím
rýsují dvě možnosti, z nichž ani
jedna není snadná. Pro Vaši
informaci uvádím, že, bohužel,
nelze jít cestou využití ČOV na
EDĚ, na což jsem dost
spoléhal. Stav ČOV na EDĚ a
potřeba zde velmi rozsáhlých
investic - dle aktuálního
písemného vyjádření vedení
EDĚ - tuto cestu nedovoluje. S
optimem řešení bude ZO
seznámeno po vyjasnění celé
problematiky. Obec se ale
bude v tomto volebním období
zabývat nadále i řešením
odvodu vod dešťových především v některých kritických
místech v obci, které jsme
identifikovali dobře v letošním
létě. Cílem je v rámci finančních možností zlepšit
občanům podmínky k bydlení v
případech, kdy se asi již ve
stadiu projektu některé situace
nedokonale domyslely a
způsobují dnes předmětné
problémy. Rovněž jsme si
přijali opatření, že stavební
úřad bude pokládat větší důraz
na ohleduplné odvedení vod
při nových stavbách v obci tak,
aby se minimalizovaly například případy neúčinného
vsakování s následujícím
poškozováním níže položené
stavby na sousední parcele. S
postupy bude u obou typů
kanalizace zastupitelstvo obce
průběžně seznamováno.
Ing. Ladislav Rosman

www.detmarovice.cz
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Nové elektronické občanské průkazy
Od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (dále jen „e-OP“).
V praxi to znamená, že
občanské průkazy se již nebudou vyřizovat na zdejším
obecním úřadě, ale na příslušném úřadě s rozšířenou
působností, tedy pro Obec
Dětmarovice na Magistrátu
města Karviná.
Součástí podání žádosti o
vydání e-OP bude pořízení
podoby občana a jeho
podpisu.
Občan tedy nebude předkládat fotografii ani vyplněný
tiskopis. Z tohoto důvodu se
bude muset občan dostavit
na úřad s rozšířenou působností o s o b n ě !
Pokud se dlouhodobě ze
závažného zdravotního
důvodu nebude moci občan
dostavit osobně, bude nutné
využít mobilních pracovišť.
Těch však bude omezený
počet.
Nebude tedy možné vyhovět neprodleně požadavku
obce, která o zapůjčení
mobilních pracovišť pro tyto
účely bude žádat.
Proto se obracíme zejména na rodinné příslušníky
občanů, kteří jsou imobilní
nebo mají jiné závažné
zdravotní problémy, v důsledku kterých by se nemohli
dostavit na úřad k vystavení
nového občanského průkazu, aby ověřili platnost těchto
OP.
OP, kterým končí platnost
v I. pololetí 2012, popřípadě v
průběhu roku 2012, doporučujeme podat žádost o
nový OP nejpozději do
30.11.2011 u Obecního úřadu
Dětmarovice. Předejde se tak
případným problémům z důvodu neplatnosti občanského
průkazu.
Po tomto datu bude
možno ještě podat žádost o
nový OP na Magistrátu Města
Karviná do 14.12.2011.
I když budou od 1.1.2012
vydávány nové typy OP,
stávající občanské průkazy
zůstávají v platnosti, a to do
doby uvedené na těchto
dokladech (např. OP vydaný

v roce 2005 má vyznačenou
dobu platnosti rok 2015, není
proto potřebné takový
občanský průkaz měnit v r.
2012, ale až v roce 2015).
Žádost o OP si občané
mohou podat na Obecním
úřadu v Dětmarovicích, kanc.
č. 304/II poschodí v úřední
dny pondělí a středu od 8.00
– 12.00, 13.00 – 17.00 hod.,
popřípadě v jiný den v rámci
pracovní doby.
Případné dotazy směřujte
na OÚ Dětmarovice, tel. č.
596540140, 596540146 –
paní Krůlová Jana, Gruščíková Věra.

Byty v domech
s pečovatelskou službou
Obec Dětmarovice je vlastníkem dvou domů s
pečovatelskou službou (dále jen DPS) celkem s 25 byty.
Žádost o přidělení bytu v DPS mohou podat na základě
doporučení lékaře senioři i osoby mladší se sníženou
soběstačností z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.
Žádost se podává na obecním úřadu v Dětmarovicích.
Žadatelé musí být schopni samostatného celodenního pobytu ve vlastním
nájemním bytě, bez dohledu
personálu. Pečovatelská
služba je zde poskytována
jen v pracovní dny v době od
7.30 do 14.30 hodin.
O přidělení bytu v DPS
rozhoduje Rada obce Dětmarovice dle potřebnosti
žadatele o byt.

Tabulky s čísly popisnými
Podle § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je každý vlastník nemovitosti povinen na
svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a
udržovat je v řádném stavu. V obci Dětmarovice byly stanoveny
červené tabulky s bílou barvou čísla popisného a modré
tabulky s bílou barvou čísla evidenčního. Žádáme proto
občany, aby v co nejkratší době, nejpozději však v termínu do
31.12.2011, označili svou nemovitost číslem popisným nebo
evidenčním, které jim byly přiděleny po kolaudaci stavby.
Dále vyzýváme všechny občany, aby zprovoznili zvonky u
vstupu do objektů, aby se tyto nestaly nedobytnou pevností.
Komplikují si totiž život nejen sobě, ale i práci ostatním, např.
poštovním doručovatelkám při doručování doporučených
dopisů, apod.
Stavební úřad

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro představu, jak dům s pečovatelskou
službou vypadá, pořádá Obecní úřad Dětmarovice v úterý 29. listopadu 2011 od 10.00 do 18.00
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v domech s
pečovatelskou službou, a to v Dětmarovicích čp.
670 (u nadjezdu) a čp. 960 (u školy).

3
-

V domě s pečovatelskou
službou čp. 670 je celkem 19
standardně vybavených
bytů. Z toho 17 o velikosti 0+1
(cca 30m2), jeden o velikosti
1+1 (cca 45m2) a jeden o
velikosti 2+1 (cca 57m2).
Všechny byty jsou vybaveny
kuchyňskou linkou a mají
vlastní sociální zařízení.
Jednopokojové byty, které se
nacházejí v přízemí budovy
(5 bytů), jsou zařízeny
bezbariérově. Každý byt je
vybaven vlastním elektroměrem a vodoměrem. Platí
se zde běžné nájemné, které
v současné době činí 28,59
Kč/m2. Budova je vybavena
výtahem. Součástí je kulturní
místnost. V budově jsou
rovněž místnosti sloužící k
zajištění pečovatelské služby, a to místnost pečovatelek,
prádelna a místnost určená k
pravidelné návštěvě lékaře.
V domě s pečovatelskou
službou čp. 960 je celkem 6
bytů. Z toho 4 o velikosti 0+1
(cca 17m2), dva o velikosti
1+1 (cca 17m2). Sociální
zařízení je společné, vždy
pro jedno patro. Všechny
byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou. Každý byt je
vybaven vlastním elektroměrem. Platí se zde běžné
nájemné, které v současné
době činí 25,73 Kč/m2.
Budova je jednopatrová a
není vybavena výtahem.
Součástí je kulturní místnost.
V budově jsou rovněž
místnosti sloužící k zajištění
pečovatelské služby, a to
místnost pečovatelek a prádelna.
Bližší informace poskytne
Obecní úřad Dětmarovice
tel.: 596 540 143
socialni@detmarovice.cz

www.detmarovice.cz
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Hornická činnost
aktuálně
V návaznosti na článek
„Strategické rozhodnutí společnosti OKD, a.s.“ v předchozím čísle Dětmarovického
okénka sdělujeme, že OKD,
a.s. Důl Karviná, závod ČSA
předložil k vyjádření, v souvislosti s územně plánovací
dokumentací obce Dětmarovice, mapu předpokládaných
maximálních poklesů do vydobytí zásob, tj. do roku 2035.
Jedná se o vstupní dokument k
záměru pokračování hornické
činnosti.
Mapa je k nahlédnutí na
obecním úřadu kancelář
životního prostředí č. 303 nebo
na internetových stránkách
obce www.detmarovice .cz .
K dané problematice je
třeba nutno rovněž uvézt, že
připravovaný územní plán
obce Dětmarovice ponechává
z legislativních důvodů nadále
jako stavební parcely i některá
místa předpokládaných poklesů. Při záměru výstavby
rodinných domů v těchto
dotčených oblastech je proto
velmi důležité, aby si zájemci
zjistili předem na stavebním
úřadu, ještě před zakoupením
stavební parcely, zda se pozemek nenachází v oblasti s
možným ovlivněním z hornické
činnosti a jaké mohou být legislativní a technické požadavky na zabezpečení stavby v
takovém území.

Redakční rada
Od května tohoto roku pracuje v novém
složení Redakční rada Dětmarovického
okénka. Rada obce v říjnu schválila Statut
redakční rady, který upravuje působnost,
strukturu, složení a pravidla jednání
Redakční rady. Úkolem Redakční rady bude
projednávat další vydavatelské plány a
záměry, doporučovat radě obce konkrétní
opatření ke zvýšení kvality „Okénka“ a
podílet se na získávání nových informací a
přispívatelů. Dětmarovické okénko je
informátorem hlavně o dění v obci. Proto
bychom Vás, vážení spoluobčané, chtěli

požádat nejenom o připomínky k dosavadní
úrovni našeho zpravodaje, ale hlavně o náměty
pro další vydání, popř. o Vaše příspěvky.
Jelikož příspěvky do „Okének“ byly zasílány
na různé emailové adresy zaměstnancům
obecního úřadu, došlo k založení emailové
adresy, která bude soužit pouze pro Vaše
příspěvky, reklamu, náměty a připomínky –
d.okenko@seznam.cz. Zároveň sdělujeme, že
od 1.11.2011 je v platnosti nový ceník za reklamu zveřejněnou v „Okénku“, který najdete na int e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h o b c e ( w w w.
detmarovice.cz).
Redakční rada

Oslavy 28. října - Dne vzniku samostatného
Československého státu

OBEC DĚTMAROVICE
nabízí k pronájmu
od 1.1.2012
nebytové prostory v 1. patře
budovy čp. 320
v Dětmarovicích,
o celkové výměře 106,97m2
(nyní masážní a relaxační
studio).
Termín podání písemných
žádostí s podnikatelským
záměrem je nejpozději
do 30.11.2011.
Bližší informace poskytne

V rámci obecních oslav u příležitosti výročí 28. října - Dne
vzniku samostatného Československého státu - proběhlo v
pondělí 24. října t.r. v 16.00 hodin v sále Dělnického domu
kulturní vystoupení žáků místní základní školy. Všem
pedagogům i dětem děkujeme za jejich milé vystoupení.
Zejména krásný výkon pěveckého sboru pod vedením pana
učitele Musialka potěšil určitě všechny návštěvníky.
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Obecní úřad Dětmarovice,
tel. 596 540 147

Osvětlení v noci
V poslední době, hlavně v
souvislosti s případy odcizování věcí, případně drobného
zvířectva z okolí rodinných
domků v obci jsou zde znovu
požadavky na úpravu doby
osvětlení v obci tak, aby se v
noci svítilo např. o hodinu
déle, tj. třicet minut přes
půlnoc. K tomuto požadavku
sdělujeme, že se jeví jako
neúčelný. K vykrádání budov
dochází i za bílého dne, proto
na Vás apelujeme, abyste se
sami snažili zajistit svůj
majetek, např. jednoduchými
a nenákladnými systémy
jakou je instalace reflektoru s
čidlem nebo akustické
systémy. V silách obecního
úřadu není možno ohlídat
Vaše majetky. Děkujeme za
pochopení.
www.detmarovice.cz

Přehled o provozovaných výherních hracích
přístrojích (dále jen VHP)

Ochrana životního prostředí na podzim a v zimě
Vážení spoluobčané.

Počty a umístění VHP
v jednotlivých provozovnách
Umístění

2008
Počet
VHP

2009
Počet
VHP

2010
Počet
VHP

4
2
1
2
2
2
1
1
1
2
18

4
2
2
2
1
1
2
1
1
16

4
1
2
2
1
2
1
1
14

Čerp. stanice Koukolná
Motorest Koukolná
Restaurace Rumcajs
Restaurace Libuše
Dělnický dům
Restaurace Na Statku
Restaurace U Kohouta
Restaurace U Mnicha
Restaurace Pod Kaštany
Hotelový dům EDĚ
Celkem

Příjem obce z provozovaných VHP
Příjmem obce z provozovaných VHP je 50% správních poplatků,
které provozovatel zaplatí za vydání rozhodnutí, kterým je
provozování VHP povoleno (50% těchto správních poplatků se
odvádí finančnímu úřadu).
Dalším příjmem je místní poplatek za každý provozovaný VHP,
který je vyměřen na základě obecně závazné vyhlášky obce
Dětmarovice. Dále je příjmem obce povinný odvod provozovatele
ve výši 6% z jeho výtěžku. Výtěžkem provozovatele je tržba
snížená o správní a místní poplatky. Ziskem provozovatele je
výtěžek snížený o 6%.
Z níže uvedeného přehledu vidíme, že v posledních letech částky
vložené do hry klesají a zároveň se snižuje počet provozovaných
VHP v obci. Graf dokládá i skutečnost, že pokles příjmu obce je
mírnější než pokles zisku provozovatelů VHP. Důvodem tohoto
rozdílu je to, že správní a místní poplatky se platí za každý VHP ve
stejné výši nezávisle na výši zisku provozovatele.

Finanční přehled provozovaných VHP v tis. Kč
Vsazeno Vyplaceno
2008
2009
2010

9 927
7 812
5 297

6 584
5 143
3 421

Tržba
* Zisk
provozovatele
3 343
2 593
2 669
1 983
1 876
1 333

** Příjem
obce
750
686
543

* Zisk provozovatele po odečtu správních poplatků, místních
poplatků a 6% výtěžku.
** Příjem obce z provozu VHP je součet 50% správních poplatků,
místní poplatky a 6% výtěžku.
Grafické znázornění v tis. Kč

Nadchází chladnější a brzo nejchladnější období v roce již s nutným
topením v rodinných domcích, ale i s protivnými kouřovými clonami z
rostlinných zbytků zahrad táhnoucími se líně v podzimním bezvětří po
zahradách zvláště v husté zástavbě domků. Stejně tak se ale jedná i o
výskyt ořezaných větví z přírůstků vegetace, jakož i tuhých lodyh z
našich ozdobných rostlin, které se v kompostě rozloží tak za deset a
více let, dále jsou to hromady listí pod našimi ovocnými stromy, apod.
V tomto období bývají časté inverzní stavy ovzduší s desetkrát vyšším
polétavým prachem ve srovnání s hygienickou normou ČR a je často
cítit i nesnesitelný smrad z chladnokrevného spalování i zvláště
podivuhodných „výhřevných předmětů“ v některém ze stavení v okolí.
Jistě to jsou představy smutné, ale bohužel reálné, spojené přímo s
naším zdravím a zdravím našich blízkých. Faktem ale je, že občan
neovlivní obvykle hustotu dopravy a z ní plynoucí prašnost v obci,
neovlivní ani směr větru nesoucí ze západu přísun exhalací z
Ostravska a ze severovýchodu pak z blízkého průmyslového regionu
Polska. Tady se bohužel musíme spolehnout na naše vrcholové
politiky a zákonodárce, případně i na povětrnostní podmínky. V našem
ale privátním činění, v oblasti například vytápění rodinného domku, i v
oblasti likvidace a zpracování našeho zahradního bioodpadu se nám
rýsují nezanedbatelné možnosti vylepšení nikterak dobrého
celkového stavu i v naší pěkné obci Dětmarovice. Nerad ten příměr
používám, ale v německých a rakouských vesnicích jsou v zimě znát
oproti nám zejména: a) lepší kotelny a kotle na tuhá paliva, b)
propracovaný systém spalování dřeva, briket, pelet a štěpky – tj.
biodpadu, včetně systému dodávání těchto paliv za ceny v nepoměrně
lepších nákladových relacích ke stavu peněženek lidí, než je tomu u
nás, c) lepší systém třídění odpadů, d) větší zodpovědnost,
ukázněnost a disciplína lidí, i když tady je potřeba českého člověka
ocenit v souvislosti s velmi ukázněných postojem ke třídění odpadu,
pokud se vytvoří dobré podmínky.
V naší obci samozřejmě nemůžeme nařídit způsob vytápění a
nemůžeme zatím ani postihovat bezohledné znečišťovatele ovzduší v
zimě, když platná legislativa ČR nedává k postupu jasné a
jednoznačné mantinely. Nemáme také ještě jinde běžný sběrný dvůr
tříděného odpadu. Přece však hodně můžeme a částečně jsme si již
některé postupy i vyzkoušeli, přičemž je dále rozšiřujeme. Snaha je, i
přesto, že náš sběrný dvůr tříděného odpadu je teprve v oblasti
projektu, našim občanům dát možnost přece jen lépe některé odpady
zlikvidovat. Jsem velmi rád, že dnes – od jara 2011 – již běžně naši
občané mohou odevzdat k ekologické likvidaci koberce a starý
nábytek. S firmou A.S.A. jsme vcelku bez problému tento postup
zavedli a bezvadně funguje. Na jaře 2011 jsme rovněž začali s
možností řízeného sběru ořezaných větví, což zpočátku bylo bráno s
rezervou, ale na podzim jsou již vidět další pokroky, což určitě přispěje
stavu, že se nedokonale vyschlé haluze, např. i s čerstvým jehličím
nebudou v husté zástavbě spalovat – a musí to být v dědině přece
vidět. Samozřejmě je tady ještě to nešťastné podzimní listí. Proto
jsme, i s nutností řešení problému s nadbytečným hnijícím ovocem,
zavedli letos na zkoušku i samostatné kontejnery na bioodpad
především tohoto charakteru včetně uvedeného podzimního listí.
Vždyť ten smrad a dým z podzimních zahrad je zvláště z doutnajícího
listí, které není nikdy tak suché, aby nedýmilo! Ale co pak s ním, když je
ho do kompostu moc, a ani se tam nehodí. A jablek se letos urodilo i za
loňský neúrodný rok. Kontejnery na bioodpad proto podržíme do
konce listopadu, přičemž děkuji, že se zde opět projevila
disciplinovanost našich obyvatel a neházejí se tam i věci, které s
bioodpadem nemají nic společného. Jinak bychom museli zkoušku s
kontejnery tohoto typu bohužel přerušit. Jsem velmi rád, vážení
spoluobčané, že využíváte popsaných nově zavedených možností
likvidace uvedených bioodpadů. Nic Vás to nestojí a projevuje se to
určitě pozitivně i na našem „podzimním životním prostředí“ v obci. K
problematice vytápění bych si Vám dovolil ještě předložit moje
postřehy a názory v tomto výtisku, ale na jiném místě. Je to téma na
samostatnou kapitolku, téma je to zajímavé i pro mne, m.j. proto, že
jsem pracoval 35 let ve firmě vyrábějící topidla a měl jsem možnost i
ovlivňovat konstrukci těchto topidel. Na tomto místě Vás však už s
touto problematikou nehodlám zatěžovat a přeji Vám hezký podzim.

Ing. Ladislav Rosman
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4. třída ve škole v přírodě 29. 9. – 9. 10. 2011, Chata Soliter, Karlov pod Pradědem
Na odjezd do školy v přírodě jsme se pečlivě připravovali.
vosti o mistrovstvích v rýžování
Některé děti se těšily, jiné – hlavně ty, které ještě nikdy tak
zlata, které se tam každoročně
konají.
dlouho od rodiny nebyly – měly obavy. Společně s
Odpoledne nás čekala
vychovatelkou jsme vytvořily takový program, aby se všichni
konečně skřítčí stezka okolím
těšili na to, co nového poznají a zažijí. Jeden z výletů se týkal
Pradědu s výstupem na Prastezky se Skřítky okolím Pradědu a tak jsme děti motivovaly,
děd. Cestou jsme opět
že budeme také takoví „Skřítci na výletě“. Vychovatelka se
soutěžili, kdo si zapamatuje
pustila i do tvorby webových stránek, což byl moc hezký
více ze vzkazů od skřítků, které
nápad. Všichni ale věděli, že se také budeme učit, abychom
byly psány na informačních
toho moc nezameškali.
tabulích určených hlavně
dovědy
a
vlastivědy,
pěstovali
S rodiči jsme se sešli na
dětem.
vztah k přírodě. Chválili jsme
třídní schůzce, na které byli
druháčky, kteří s námi všude
seznámeni podrobně s prochodili a byli velmi šikovní.
gramem a potřebnými formaV Karlově jsme objevili
litami a mohli se zeptat na vše,
dřevěnou sochu děda Praco je zajímalo. Konečně nastal
děda, šli jsme naučnou stezkou
den D a vyjeli jsme. Program
podél řeky Moravice. Našli
byl opravdu bohatý.
vyřezávané vodníky a vodní
Po příjezdu a zabydlení
mlýnky, poznávali světové
jsme šli prozkoumat okolí a
strany podle lišejníků i podle
cestou zpět v pěkném lesíku
buzoly a mapy. Poznávali jsme
poblíž chaty jsme postavili z
rozdíly mezi turistickými a
přírodnin obydlí pro Skřítky.
cyklistickými značkami. Hledali
Vychovatelka si děti rozdělila
jsme různé trávy, rostliny i
do skupin a vyhlásila soutěž „O
houby, viděli malého hada a
zelený pohár“. Skupiny Permospoustu dalších přírodních
níků, Rarášků a Skřítků mezi
zajímavostí. Učili jsme se
sebou zápolily o body, za které
poznat ekosystém potoka
pak získaly odměny. Na poko(řeky) a ekosystém lesa.
jích a v jídelně probíhala soutěž
Přesto, že nám pod vrPro pobavení jsme tvořili
v pořádku a chování, která byla
cholem
začalo pořádně foukat
masky pro skřítky a program na
vyhodnocena zvlášť.
a mračilo se, nevzdali jsme to a
skřítčí
diskotéku.
Podle
svých
Hned další den nás čekal
vrchol zdolali. Cestou zpět
nápadů děti na pokojích (s
celodenní výlet do Velkých
jsme
se stavili na čaj a bylo
pomocí rad dospělých) vymyLosin. Navštívili jsme jedinou
nám hezky. V autobuse jsme
slely
a
připravily
pěkné
scénky,
ruční papírnu, která se v ČR
se naučili písničku Zlatokop
vtipy, tanec, píseň, stínohru
zachovala a děti měly objedTom a dvě další navíc.
nebo
i
prezentaci
oblíbené
nanou rukodělnou „dílnu“, což
Večer jsme odpočívali u
knížky. Program byl překvapivě
je program, kde si samy
pěkného pohádkového filmu ze
velmi
pestrý
a
zakončili
jsme
jej
vyzkoušely, jak se vyrábí papír,
života mláďat, která hledají
rejem skřítků (diskotékou, na
jak se na něj dá tisknout
maminku.
které nám paní vedoucí chaty
obrázek, jak se dá vytlačit do
Ve čtvrtek se nám začalo
pouštěla písničky podle přání
papíru reliéf, kreslily ornamenkazit
počasí, ale ven jsme
dětí).
ty apod. Pracovnice papírny
chodili. Odpoledne byla Skřítčí
Ve středu byl na programu
měly vše dokonale zorganizoolympiáda. Ta pořádně zadruhý celodenní výlet. Podívali
vané a děti byly nadšené. Své
míchala pořadím jednotlivých
jsme
se
na
Zlatorudné
Mlýny,
výrobky si dovezly domů. Na
skřítčích tlup. Skřítci soutěžili v
kde jsme byli seznámeni s
zámku Velké Losiny jsme
hodu na cíl, v běhu dopředu i
historií těžby zlata a žáci si také
všichni obdivovali krásné
dozadu, ve sběru šišek, ve
vyzkoušeli způsob rýžování.
arkády a mimo jiné také velké
vedení svých kamarádů poDozvěděli jsme se také zajímagobelíny a historii o upalování
čarodějnic. Při odpočinku u
jezírka jsme krmili velké hejno
kačen – to bylo radosti. V
následujících dnech jsme po
dvou hodinách výuky (s
V letošním roce se škole podařilo získat dotaci ve výši
přestávkou) chodili na hřiště,
279.000 z Projektu „Ozdravné pobyty pro děti I. stupně ZŠ“
kde se hoši vyřádili při fotbalu a
Státního fondu Ministerstva Životního prostředí České
děvčata se většinou věnovala
gymnastice (skoro všechny
republiky. Částku 31.000,- Kč dokryla škola z rozpočtu, který
chtěly umět tzv. šňůru a tak
poskytuje zřizovatel – Obec Dětmarovice.
pilně procvičovaly), hře Na mrTyto finanční prostředky nám umožnily zorganizovat školu
kanou nebo tenisu, každý si
v
přírodě
pro čtyři třídy naší školy v délce 10 dnů s tím, že
vybral, co ho více baví. V odporodiče
na
celý
pobyt dopláceli pouze symbolickou částku cca
ledním klidu si žáci vytvářeli
150,- Kč. Na tolik potřebnou školu v přírodě v ekologicky
deník, který měl formu leporela
nezatíženém prostředí Jeseníků tak dosáhly i rodiny, které by
– na přední straně si nakreslili
obrázek z minulého dne,
si to z finančních důvodů v takovém rozsahu nemohly dovolit.
zezadu napsali pár vět o tom,
Věřím, že i v dalších letech, bude-li tato možnost, získáme
co jsme dělali, co se jim líbilo
další státní dotace, nebo alespoň zorganizujeme kratší
apod., obrázky jsme pak
pobyty s menší finanční zátěží.
spojovali. Odpoledne jsme
Robert Lindert
vyráželi na delší procházky,
ředitel školy
procvičovali znalosti z příro-

Škola v přírodě
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slepu okolo překážek apod.
Ještě jsme stihli procvičit
písničky na soutěž Super Star.
V pátek měl být táborák, ale
počasí to nedovolilo, dřevo
bylo mokré. Zdobili jsme trička
fixy na textil a venku jsme
alespoň hledali poklad. Super
Star proběhla v herně. Za
odměnu pak byla večer první
část dlouhé pohádky, na kterou
jsme se dodívali další večer.
A je tady poslední den –

sobota. Vzpomínali jsme, kde
jsme všude byli. Podle mapy
jsme si vytvořili plánek a ve
skupinkách u stolů začali tvořit
Flip-charty. Moc místa na
stolech nebylo, ale po začátečních potížích s rozdělením
práce se nám začaly obrázky
líbit. Děti si vzpomněly i na to,
že viděly u Ovčárny vrtulník a
už ho tam také chtěly mít. Také
jsme vzpomínali na to, jaký
znak má CHKO Jeseníky a
zkoušeli ho tam nakreslit a
tvořili a vybarvovali… Trochu
sice pršelo, ale ven jsme ještě
vyšli. Podívali jsme se, jak
vypadá blízké lanové centrum
a děti byly poučeny, že se tam
musí s dospělým doprovodem
jistit. Byly pozvány k návštěvě s
rodiči. Odpoledne ještě poslední obrázek do leporela, dozdobení posledních triček, balení a
už nás čeká vyhodnocení
soutěží – diplomy, odměny a
sladkosti. Nejvíce je očekáván
Zelený pohár, protože nikdo
neví, jak bude vypadat, je to
překvapení. Zvítězili Rarášci.
Všichni však dostali za snahu
diplom i malou sladkost.
Nezapomněli jsme na vyrobení
diplomu pro paní vedoucí
chaty, která se o nás dobře starala a přitom si děti vzpomněly i
na diplom pro paní vychovatelku Barboru Ráčkovou, paní
zdravotnici Janu Konečnou i
paní učitelku. Vždyť i ony se
snažily, aby zážitky ve škole v
přírodě byly bohaté a pěkné.
Třídní učitelka
Mgr. Elena Kijonková

www.detmarovice.cz

TRESTLES CUP
7. ročník
koloběžkových závodů
Pod patronací starosty obce a firmy TRESTLES proběhly
koloběžkové závody. V parku v Dětmarovicích se
21.10.2011 sešli žáci prvních třídy ze základních škol
Dětmarovice, Dolní Lutyně a Doubravy. Nejlepší kondici
prokázali tito žáci:
Kategorie dívek:
1. Elen Šnobková
2. Adriana Kleinová
3. Denisa Kiselová

(Dolní Lutyně) čas
(Dětmarovice) čas
(Dětmarovice) čas

1.12.80
1.19.38
1.22.72

Kategorie chlapců:
1. Marcel Čudek
2. Dominik Wanke
3. Adam Rudol

(Doubrava)
čas
(Dětmarovice) čas
(Doubrava)
čas

1.18.85
1.20.31
1.22.43

Vítězové každé kategorie si odnesli koloběžky a jiné
upomínkové předměty, které do soutěže věnovala firma
TRESTLES a Obecní úřad Dětmarovice. Pohár TRESTLES
CUPU patří družstvu ZŠ Dětmarovice, které mělo nejvíce
žáků, kteří svými časy se vešli do první dvacítky.
Mgr. Danuše Reliová
Třídní učitelka 1. třídy
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Historie Tělovýchovné jednoty Sokol Dětmarovice
Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice byla založena
21. srpna 1921. Jeho prvním náčelníkem byl zvolen
dětmarovický drogista Karel Sobola. Tělovýchovná jednota
Sokol Dětmarovice patřila do sokolské župy Těšínské Jana
Čapka. Spolkovou místností byl sál hostince U Něbroje v
centru obce. Byla to vhodná místnost pro pořádání plesů a
šibřinek a také divadelních představení.
Mezi zákládající členy patřili Andělín Kočí, Josef
Rosman a slečny Karla a
Krista Bartulíkovy. Brzy se
konalo první veřejné cvičení v
Kijonkově dolku, neboť vlastní
cvičiště ještě Tělovýchovná
jednota neměla. Cvičení se
zúčastnily i některé okolní
sokolské jednoty, např. Doubrava. Sokoli z Dětmarovic se
účastnili také dvou velkých
akcí, byl to župní slet v
Moravské Ostravě v červnu
1922 a veřejné cvičení v
Karviné – Dolech. Z předválečných cvičitelů a cvičitelek můžeme jmenovat pana
Teofila Rosmana, Bedřicha
Huplíka, paní Leonku Karasovou - Krůlovou, Růženu
Huplíkovou a jistě byla i řada
dalších.
V roce 1923 začaly
přípravy na zřízení sokolského cvičiště. Pozemek, který
k vybudování hřiště jednota
koupila, měl jen poloviční
rozlohu dnešního. Později
byly ke stávajícímu pozemku
přikoupeny další parcely.

byl starostou jednoty pan
Josef Rosman. Zajímavostí
je, že až do roku 1938 jednota
provozovala hostinec U
Mžička a poté U Vichra.
Získané finance šly na
tělovýchovnou činnost.
Samozřejmostí byla účast
na všesokolských sletech,
nácvik skladeb a účast na
veřejných cvičeních okrsků a
župy. V době X. všesokolského sletu v roce 1938 byl
starostou jednoty Karel Russina, řídící učitel školy u
kostela. Činnost Sokola, stejně jako dalších spolků, byla na
téměř sedm let přerušena
okupací Poláků a později
Němců. Ihned po osvobození
byla činnost sokolské jednoty
slavnostně obnovena.
Nácvik cvičení okamžitě
zahájily všechny věkové
kategorie. Cvičilo se v hostinci
U Něbroje a u Riegera. Jednota se připravovala na XI.
všesokolský slet pod vedením
cvičitelů pana Bořivoje Baňky,
Františka Sikory a cvičitelek
paní Růženy Huplíkové, Karly

V roce 1930 byla na
cvičišti vystavěna menší
stavba, která sloužila pro
úschovu sokolského nářadí a
nahoře byla tato budova
upravena jako pavilon pro
hudebníky. Ukončení stavby
pavilonu bylo oslaveno
ochotnickým divadelním
představením. Od roku 1928

Bartulíkové, Olgy Šmídové Vozňákové, Marie Švajné Mazurkové a dalších.
Po únorových událostech
v roce 1948 došlo v
sokolském hnutí k čistkám a
mnoho funkcionářů muselo
opustit výbory jednot. To
postihlo také dětmarovického
starostu Sokola Karla

Russinu.
Dalším předsedou se stal
v roce 1948 obvodní lékař
MUDr. Josef Kania. Z jeho
iniciativy byla zahájena
stavba Sokolovny. Stavba
trvala čtyři roky a brigádnicky
se na ní podílelo 140 občanů.
K užívání byla předána 20.
června 1954 a začala plnit
také funkci školní tělocvičny.
Činnost TJ se začala opět
rozvíjet, blížila se I. celostátní

voda). Aby si strana zajistila
vedoucí úlohu i v naší TJ,
dosadila do výboru pana
Miloše Sýkoru, ing. Jiřího
Krůla a pana Albína Liberdu.
Opět měla jednota štěstí.
Všichni tři se stali velmi
platnými členy Sokola,
činnost pokračovala úspěšně
dál. Kromě sportovní a
tělovýchovné to byla i činnost
společenská, od r. 1969 se
začaly pořádat plesy v

spartakiáda. Zájem o cvičení
a cestu do Prahy byl enormní.
Tak například dětmarovické ženy se od roku 1955
pravidelně zúčastňovaly
nácviku na každou spartakiádu. Díky dobrému vedení
svých cvičitelek a díky své píli
a dovednosti ani na jednom
vystoupení na Strahově
nechyběly.
Na spartakiády nacvičovali také muži, dorost i žactvo.
V roce 1965 se do Prahy
kromě dvanácti žen dostalo
také šest dorostenek a
dokonce dvanáct žákyň.
V TJ vnikly oddíly a odbory.
Některé pracovaly jen krátce,
jiné se staly základem celé
činnosti. Byly to například
šachy, stolní tenis, cyklistika,
házená, jezdectví, kopaná,
která se časem osamostatnila, a další. Při TJ působil
také loutkářský soubor.
Události roku 1968 ovlivnily naši jednotu. Ta reagovala
na výzvu obnovené České
obce sokolské (ČOS), ale
známý vstup armád Varšavské smlouvy učinil všem
obrodným snahám konec.
Normalizace a čistky znamenaly pro některé členy výboru
zákaz činnosti ve funkcích
(pánové Švajný, Kočí, Kali-

sokolovně.
Nejvíce zájemců vždy
sdružovala Základní tělesná
výchova. Vrcholem jejich
cvičení byly spartakiády v
Praze, tělovýchovné slavnosti
v Michalovcích a Bratislavě,
místní vystoupení ve spolupráci se školou, okrskové,
okresní a krajské spartakiády.
Významnou akcí byl družební
večer s okresem Vyškov v
roce 1973 v naší sokolovně.
Každoročně byly pořádány
tělovýchovné akademie a
nespočetné množství různých
závodů a soutěží pro děti a
mládež. Z obětavých cvičitelů
jmenujme např. paní Růženu
Huplíkovou, Emila a Milku
Tkáčovy, Věru a Fr. Sikorovy,
Jarmilu Madejovou - Tymčovou, Miloše Sýkoru, z
učitelů Brychtu a Přibyla, paní
učitelku Kudělkovou Čempelovou, Čechalovou Malcharovou, Zdeňku Šafarčíkovou - Pavlíkovou.
Odbor turistiky založil
JUDr. Otakar Karas, zasloužilý mistr turistiky. Rozvíjel
práci s mládeží, se spolupracovníky organizoval patnáct
ročníků celostátního dálkového pochodu Jarní slezské
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Historie Tělovýchovné jednoty Sokol Dětmarovice
(dokončení ze str. 8)

šlápoty z Dětmarovic na
Kotař. V počátcích byla účast
200 - 300 pochodníků. Později
zájem o pochody opadl a
odbor zahájil méně náročnou
turistickou akci v domácím
prostředí Dětmarovické
groble.
Stolní tenis v uplynulých
třiceti letech prožíval období
úspěchů i stagnace. Od r. l958
se začal pěstovat závodně a
družstva startovala v
okresním přeboru, krajské
soutěži i krajském přeboru.
Oddíl pořádal turnaj O pohár
MNV, později O pohár obce, a
patřil k nejstarším turnajům v
okrese. V počátcích k oporám

patřili hráči Jurčík, Klimša,
Liberda, Staněk, Křivanová,
Pavlovská, Nogová a později
z žáků Ivánka, Cimaly, Mazurka, Karase vyrostla další
hráčská generace a ve třetí
vlně to byli nejúspěšnější
odchovanci Sikora, Klimša
ml., Nerychel, Blaník, Valica,
Čempel, bratři Absolonové,
Dvořák, Šeliga, Florek,
Chorovský a hostující hráči
Pospiech, Jednický, Jendryštík Eda, Videnka. Dlouholetým předsedou oddílu byl
pan Jan Kalivoda. V roce 1964
byly přistavěny šatny pro oddíl
kopané a následně poté
zřízena schůzovací místnost.
V sedmdesátých létech začal
tělocvičnu ohrožovat zhoubný
„hřib“. V roce 1977 od jara do
podzimu byla vytrhána
podlaha, vyvezena škvára,
provedena izolace, betonování a položení nových parket.
Na několikaměsíční práci

se podílela celá jednota od
žáků až po ty nejstarší. Díky
dotacím ČSTV na stavební
údržbu byla v roce 1985
pokryta sokolovna plechem, v
roce 1988 bylo v budově
zavedeno ústřední topení, v
létech 1990 - 1991 se
prováděly úpravy v bytových
prostorách, rekonstrukce
elektroinstalace, oplocení
hřiště, malování tělocvičny, v
roce 1992 po odchodu
fotbalistů byla zahájena
přestavba šaten a sociálního
zařízení, oprava buňky na
hřišti (vodoinstalace), v roce
1993 byla sokolovna plynofikována a vyměněna okna v
části bytu a kuchyňce, v da-

lším roce byl strop tělocvičny
zateplen prefizolem, v roce
1995 bylo provedeno venkovní zateplení plastem,
oprava venkovních omítek,
výměna okapových žlabů,
obložení a vybavení koupelny.
V tomto roce by1 proveden
venkovní nástřik všech

objektů v areálu TJ.
Odborné práce zajišťovaly
firmy, co bylo v silách členů
jednoty se dělalo brigádnicky
a svépomocí. Finanční
prostředky byly získány od
ČSTV, obce, EDĚ, značnou
část tvořily vlastní finance
j e d n o t y. N e j v í c e h o d i n
odpracovali manželé Sikorovi,
Malcharovi, Kočí Lumír, Jendryštík Emil a Eda a desítky
dalších, kteří jsou uvedeni v
kronice.
Mnoho členů spojilo svůj
život s životem sokolské
jednoty. Takovou členkou byla
Anna Šafarčíková. Třicet šest
let byla věrným strážným
duchem Sokolovny. Pan Jan
Kadula, dlouholetý jednatel a
zapisovatel jednoty, pan
Jaroslav Švajný, zanícený
vlastenec a sokol, dlouholetý
pokladník, zakládající členové
a členové až do smrti pánové
Josef Rosman a Andělín Kočí,
z obětavých žen paní Růžena
Huplíková, Rudolfína Madejová a Růžena Ježková,
manželé Tkáčovi a nespočet
dalších.
Nastoupila další generace
jako manželé Věra a František
Sikorovi, Anna a Oldřich
Malcharovi, Jiřina a Lumír
Kočí, dlouholetý pokladník
pan Miloš Sýkora, pan Emil
Jendryštík, ing. Jiří Krůl. Později Lenka a Ivo Zajoncovi,
Anna Pavlíková, Eva Kalivodová a další.
Věřme, že budoucnost
naší sokolské jednoty je
zajištěna. Název Sokol se
jejím funkcionářům podařilo
zachovat přes nemalé obtíže
v minulých letech. Ironií osudu

je fakt, že po roce 1989 se
jednota nestala součástí
České obce sokolské (ČOS),
ale zůstala v ČSTV. Výsledkem byl majetkový spor, kdy
sokolovna byla majetkem TJ
Sokol Dětmarovice a pozemek pod ní a okolní parcely
byly majetkem ČOS. K řešení
tohoto majetkového sporu
došlo v roce 2007. Stalo se tak
rozhodnutím valné hromady
z 1.3.2007, kdy zanikla
Tělovýchovná jednota Sokol
Dětmarovice působící pod
ČSTV a ustavil se nový
subjekt, Tělocvičná jednota
Sokol Dětmarovice, která je
součástí České obce
sokolské, župa Beskydská Jana
Čapka. Starostou byl zvolen
ing. Libor Téma. K 2.4.2009 je
datována darovací smlouva
mezi Českou obcí sokolskou
a Tělocvičnou jednotou Sokol
Dětmarovice, na základě
které bylo darováno naší TJ
pět parcel v jejím areálu. Do
katastru nemovitostí v
Karviné zapsáno 24.4.2009.
Po tomto kroku život jednoty
dále pokračoval.
V sokolovně byly provedeny úpravy šaten, banketky,
klubovny, kuchyně, položena
nová krytina střechy nad částí
se šatnami, vyměněny okapy,
renovována elektroinstalace v
celém areálu, natřen plot a
další drobné akce.
Pokračují sportovní činnosti. Odbor všestrannosti:
Aerobik, zdravotní cvičení
žen, volejbal, nohejbal,
cvičení mladšího žactva. Po
letech přestávky obnovil svoji
činnost oddíl stolního tenisu a
je velmi úspěšný. V současné
době reprezentují oddíl stolního tenisu v regionálním
přeboru hráči Paloncy, Šeliga,
bratři Adamczykové, Ivo
Absolon.
Je zachována tradice
oblíbených Sokolských plesů,
pochodu Dětmarovické
groble a objevují se nové
akce. V roce 2011, který je 90.
výročím založení Sokola,
pokračuje TJ dále ve své
činnosti s nově zvoleným starostou ing. Markem Svrčinou.
Výbor
TJ Sokol Dětmarovice
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Pohádkový les pořádaný 17. 9. 2011 ZO ČSOP Dětmarovice
Přípravy na tuto akci začínají již před letními prázdninami
zajišťováním vhodného termínu. O prázdninách pokračují
opravou masek, přípravou masek nových pohádkových
bytostí, vymýšlením zábavných úkolů pro pohádkové bytosti,
atrakcí a soutěží na hřiště, organizací občerstvení,
zajišťováním lidí na trasu i na hřiště, lavic, židlí, výrobou a
rozvozem plakátů…
Brigáda na Stezce zdraví
se koná obvykle 14 dní či týden
před akcí, aby byla zajištěna
pěkná a bezpečná procházka
lesem. Vždy je tam dost práce
(spadlé stromy, větve, zarostlý
chodník, narostlé větve do
trasy chodníku, místy také
spousta odpadků). To vše
zvládají členové ZO, ale také
jejich přátelé a rodinní příslušníci. Není nás dost, proto je
každá ruka dobrá, a když
někdo onemocní nebo mu
účast překazí náhlá událost,
musíme improvizovat. Potře-

3 - Maxipes Fík s Ájou
4 - Krakonoš se skřítkem
5 - Mach a Šebestová
s Jonatánem (živý pejsek)
6 - Rumcajs a Manka
s Cipískem
7 - Ferda mravenec
s Beruškou
8 - Motýl Emanuel
s Makovou panenkou
9 - Na sokolském hřišti
– atrakce, soutěž, kovárna
a občerstvení
Každoročně obměňujeme
některá stanoviště na trase,
úkoly pro děti i atrakce na

bovali bychom nové členy, kteří
mají vztah k přírodě, chtějí pro
naši obec něco dobrého udělat
a podílet se nejen na Pohádkovém lese, ale i na rozvoji
lepšího životního prostředí ve
spolupráci s Obecním úřadem
Dětmarovice.
(Kontakt na předsedkyni:
elen.kijonkova@seznam.cz)
Jsme rádi, že letos se
Pohádkového lesa zúčastnilo
zase o něco více účastníků než
minulé ročníky. Celkový počet
byl kolem 500, z toho bylo přes
140 soutěžících dětí. Akci
organizujeme tak, aby byla
aktivní hrou pro děti a zároveň
relaxací a místem setkávání
pro jejich dospělý doprovod.
Trasa vedla klasicky od parku
před Dělnickým domem, kolem
hřbitova na Stezku zdraví, pak
na Sokolské hřiště (někteří na
hřišti neposeděli, protože měli
ještě jinou rodinnou akci, ale
Pohádkový les si ujít nenechali).
Stanoviště dle pořadí:
1 - Večerníček
2 - Králíci z klobouku

Sokolském hřišti.
Na začátku účastníky
tradičně přivítal Večerníček a
předal jim mapku s rozmístěním jednotlivých stanovišť.
Na stanovištích byly kromě
hezkých postaviček připraveny
pro děti úkoly, za které byly po
jejich splnění odměněny a
dostaly do mapky razítko.
Úkoly byly pokaždé jiné, od
logických úloh až po zpěv. Na
Makovém poli (předposlední
stanoviště) dostaly děti diplom
té barvy, která se jim líbila, se
svým jménem. Poslední zastávka a razítko čekalo na děti
a jejich doprovod (rodiče,
prarodiče a známé) na sokolském hřišti, kde si dospělí
odpočinuli a „poklábosili“ při
občerstvení a děti si pohrály a
zasoutěžily.
Čekaly je tam
oblíbené chůdy, hod kruhem na
terče, nově chytání rybiček,
soutěž v lukostřelbě (vyhodnocení prvních tří míst, zájem o
vyzkoušení své šikovnosti byl i
od dospělých) a „kovář“ s
pamětními podkůvkami a
mincemi s obrázkem.

Dle reakcí dětí a dospělých
se akce líbila. Přispělo tomu i
letošní krásné slunečné
počasí. Nám účinkujícím a
organizátorům byla odměnou
letošní vysoká účast a radost
dětí. Snažili jsme se být zase o
něco lepší než minulé ročníky,
a to obměnou úkolů, některých
postaviček a vylepšováním
masek, změnami atrakcí na

hřišti. Sbíráme zkušenosti a
vylepšujeme organizaci celé
akce. Možná, že příští rok se
zase sejdeme a procházka Vás
opět něčím překvapí.
Děkuji všem „pohádkovým
postavám“ i organizátorům za
perfektně odvedenou práci.
Předsedkyně
Mgr. Elena Kijonková

Pachové ohradníky
Na našich silnicích zahyne při srážkách s vozidly mnoho
kusů různé zvěře a zároveň jsou tím způsobeny škody na
motorových vozidlech a ohrožována bezpečnost provozu. Ke
snížení těchto nebezpečí po vzájemné dohodě provedla
Správa silnic Moravskoslezského kraje a Českomoravská
myslivecká jednota v měsíci září akci „Instalace pachových
ohradníků“ na vybraných komunikacích kraje. Do této akce se
samozřejmě zapojili i naši dětmarovičtí myslivci. Na vybraných
místech komunikací v obci bylo instalováno 150 jednotek
pachových ohradníků. Na tuto finančně náročnou akci (jen
aplikační pistole stojí 2500 Kč a 500 ml náplně 506 Kč) přispěla
Správa silnic MS kraje zakoupením 50% náplní a ostatní
pomůcky (nosná pěna, druhých 50% náplní, aplikační pistole,
čistič) si již hradili myslivci ze svých prostředků. Tímto však tato
akce nekončí, protože k trvalé funkčnosti je nutno přibližně po 2
až 3 měsících pachovou náplň obnovovat.
Myslivcům na tuto akci přispěl i náš obecní úřad, kterému
tímto členové Občanského sdružení myslivců Zátiší a
Honebního společenstva Rovina děkují.
Josef Grobelný
předseda OSM
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Zimní „radosti“ s topením
Vážení spoluobčané.
Na čistotu ovzduší v topné sezoně má v dané lokalitě vždy
vliv i převažující způsob vytápění. V naší obci proběhla v
devadesátých letech minulého století plošná plynofikace a tak
byl vytvořen dobrý předpoklad zlepšení kvality ovzduší v zimním
období. Od té doby však „uplynulo hodně vody“ a s ní vymizel
postupně i počáteční entuziasmus z plynu, jehož cena je vůči
rozpočtům domácností už zcela jiná než v době hromadného
připojování, navíc tehdy s motivující státní dotační podporou.
Není se tedy co divit, že si
postupně někteří lidé obnovili
svá topidla na tuhá paliva.
Otevřeně řečeno, jednoznačný a
poté striktně vyžadovaný
přechod na vytápění plynem na
dědině, kde se téměř vždy najde
u rodinného domku kus dřeva z
„vybuleného“ stromu na zahradě
postrádá selskou logiku, což je i
v tomto případě částečně kamenem úrazu zvoleného postupu.
Chtěl bych dodat, že v Německu
a Rakousku dávno pomalu nenajdete domek, který by neměl
aspoň dva druhy kotlů – každý
pro jiné podmínky vytápění. I
tam mají totiž doma „vybulené“
stromy, apod., ale kromě toho i
propracovaný systém dodávky
dřeva, briket a pelet pro vytápění
až „pod nos“, za dobré nákladové relace. Plyn ke každému
baráku samozřejmě k tomu.
Jenomže v našem státě na
dobu dvou desetiletí v „horních
patrech“ řízení společnosti zřejmě převládl názor, že způsob
vytápění obyvatelstva je výhradně věcí každého z nás, protože
stát se má do privátu lidí míchat
co nejméně. A taky byly přece
dvacet let jiné a vážnější starosti
než řešit koncepčně vytápění v
obcích právě v souvislosti s
kvalitou ovzduší. Jakkoliv Zeleným moc nefandím, v tomto
případě měly být některé jejich
dobré návrhy na podporu
modernizace topení tuhými
palivy ve státě lépe domyšleny a
realizovány.
Dnes je v ČR podpora
moderních topidel na tuhá paliva
u spotřebitele zatím nulová a
lidem není v tomto směru předložena žádná propracovaná státní
koncepce. A proto je zřejmě
zatím i legislativa k případné
kontrole způsobu vytápění nejednoznačná, s obtížně realizovatelnými možnostmi řešit
účinně v obci domek, z jehož ko-

mína se celou zimu táhne tmavý,
nebo jinak zlověstně barevný
dým. Jednoznačná právní podpora postupu v obcích bohužel
schází dosud. Proto, pokud lidé
znovu investují do kotle na tuhá
paliva, nemají skoro žádnou
motivaci k tomu, aby si koupili i
dražší, ale moderní kotel, který
již nebude z komína mohutně
dýmit a pokud jsou „správně“
otrlí, nebudou hledět dále ani na
to, jakým hořlavým předmětem
zrovna kotel „rozfofrovali“ a dále
jeho ohniště pro teplo svého
rodinného zázemí zásobují. Jak
jsem dříve naznačil, způsoby
vytápění a konstrukce kotlů mi
nejsou profesně cizí, a proto
bych se rád podělil o některé
zkušenosti, aniž bych Vás,
vážení spoluobčané, v předmětném oboru nějak podceňoval.
Na text navazuje příklad
funkčnosti litinového kotle s
odhořívacím systémem tuhého
paliva, s vysokou účinností a
špičkovými ekologickými parametry.
Rád bych v této souvislosti
uvedl průměrnou nákladovost
vytápění rodinného domku v ČR
za rok při použití různých paliv a
vytápěcích systémů. Údaje v
přiložených tabulkách jsou
čerstvé, převzaté z odborné literatury a kromě nákladů na vytápění jsou zde uvedeny i orientační ceny topidel na tuzemském
trhu. Stačí si jen vybrat, mít na to
dost peněz a přitom mít na
paměti, že budu topit tím
palivem, pro které je kotel konstrukčně stavěn. Pro toto palivo
totiž jedině kotel splňuje podmínky přiznané ve státní
zkušebně pro umístění na trhu v
naší republice. A za těchto podmínek Vám kotel bude dobře a
ekologicky fungovat, přičemž
sousedé ocení, že je nemoříte
kouřem. Jedno „POZOR“ zde ale
existuje. Po založení ohně je

především v kotlích prohořívacích časová etapa tzv. zátopu,
kdy se musí kotel a komínová
soustava prohřát na provozní
teplotu a potom teprve dochází k
dokonalému spalování oxidu
uhelnatého s podílem prachu –
právě na počátku zatápění
bohužel v podobě unikajícího i
tmavšího dýmu. Tato etapa je
dlouhá cca 45 minut, podle toho,
jakým dřevem nebo uhlím topíte,
podle toho jak táhne komín a jak
umně hoření v konkrétním kotli
na začátku regulujete, tj. např.
kolik kyslíku do procesu spalování se Vám daří dostat v úrovni
roštu nebo výše – na úrovni
přikládacích dvířek kotle. Pokud
se kotel dusí, „vyrábí“ nedokonale dohořelé spaliny. Spolu s
prachovým podílem vytvoří na
Vašem komíně dočasný vývin i
tmavšího kouře, který bude
potřeba jako technickou a
přírodní nutnost těch více než
minut po zátopu asi akceptovat.
Po zahřátí na provozní teplotu se
ale dým na komíně, pokud je
dřevo suché, vytratí. Čerstvým
vlhkým dřevem a mokrým uhlím
zátop dále „kouřově“ zdramatizujete, nehledě k tomu, že se
Vám postupně zadehtuje spalovací komora kotle a dehet se
usadí spolehlivě i v komíně, kde,
pokud není vložka, dojde postupně k jeho prosáknutí zdivem
i na povrch omítky, což už mnozí
doma určitě viděli. Dřevo, kterým
se topí v kotlích prohořívacích,
ale zvláště odhořívacích, musí
být suché, tj. jeho vlhkost nesmí
být nad 20%, jinak je i dehet
spolehlivě na světě a usadí se ve
spalinových cestách topného
systému. Dehtovat Vám budou i
piliny, zvláště vlhké, pokud s nimi
topíte.
Nyní bych rád osvětlil, jak je
to s kotli prohořívacími a odhořívacími. O prohořívání mluvíme
v případě klasických kotlů s
roštem dole a nad ním pak s
prohořívajícím sloupcem paliva
ve spalovací komoře. U těchto
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kotlů je vývin emisí větší než u
kotlů odhořívacích a proto
nejsou obecně považovány za
ekologické. Kotle se spodním
odhoříváním jsou takové, kde se
ve spodní části kotle, obvykle s
pomocí instalovaného odtahového ventilátoru v sestavě kotle
odvádí vznikající plyn (CO s
prachem) přes „trysku“, který se
pak spaluje ve spalovací komoře
kotle naprosto odděleně od
sloupce paliva. Tyto kotle, když
najedou na provozní teploty,
krásně fungují např. i na správně
granulované hnědé uhlí, samozřejmě i na uhlí černé a suché
dřevo. Suché znamená pod
přístřeškem více než rok, jinak
kotel nebude dobře fungovat. A
kusy dřeva se musí udržovat v
násypce kotle pěkně srovnané
do „komínku“, jinak se vsázka
polen může „šprajcnout“, což
poznáte např. u televize na nečekaně vystydlých radiátorech. U
drobné frakce uhlí je nebezpečí
uváznutí vsázky v násypce výrazně menší. Tyto kotle jsou
dnes ekologickým „šlágrem“, ale
nejsou konstrukčně nic nového.
Spolehlivá, oválná, šedesát let
stará kamna CLUB jsou toho
důkazem - mnozí si je ještě
pamatují. Odhořívací systém
„jede“ na uvolněný plyn z tuhého
paliva a na komíně není nic vidět
a v podstatě ani cítit, v čemž je
právě ta žádoucí ekologická
krása. Zde je i mé hlavní doporučení k řešení nového kotle
na tuhá paliva jako druhého
zdroje tepla s tím, že kotel
doporučuji litinový. Předmětná
topidla s ocelovým výměníkem
totiž často trpí vznikajícím
kondenzátem slabé kyseliny
sírové, která se postupně spolehlivě „prožere“ ocelovou konstrukcí výměníku například
(pokračování na str. 12)
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Reklamace po internetu – jak na to?
Čerstvý důchodce, pan Josef, kontaktoval poradnu po
jedné z besed pro kluby seniorů. Dle svých slov si stále ještě
zvyká na množství volného času, který má po svém nedávném
odchodu do penze, a snaží si jej krátit, jak se jen dá. Naučil se
ovládat počítač, nechal si zapojit internet a posléze ho napadlo,
že by si domů zakoupil posilovací přístroj.
Samozřejmě ne proto, aby
se z něj stal nějaký svalovec, jak
se sám s nadsázkou vyjádřil,
ale aby se udržel v kondici
(vždyť celý život fyzicky pracoval) a nemusel přitom docházet do fitcenter, kde by si
stejně mezi mladíky připadal
trapně. Na internetu si prostudoval recenze několika zařízení, pročetl diskuze uživatelů a
nakonec se rozhodl pro cenově
dostupný a zároveň poměrně
propracovaný přístroj. A rovnou
si ho v jednom z četných eshopů objednal. Po půl roce
používání posilovacího stroje
se však objevilo poškození na
jedné z jeho součástí. Pan
Josef nyní neví, jak má „na
dálku“ uplatnit reklamaci.
Poradce, který konzultaci
vedl, uživateli sdělil, že i v
případě nákupu zboží na internetu má zákazník stejná

práva jako v běžném obchodě.
Pan Josef má tedy možnost
zjistit si na stránkách e-shopu
kontaktní údaje prodejce, poté
jej telefonicky či e-mailem
oslovit a pokusit se domluvit na
způsobu vyřešení reklamace. V
případě, že by prodejce nebyl
přístupný k dohodě, může
zaslat reklamaci do sídla firmy
písemně jako doporučený dopis. Prodejce pak bude povinen
reklamaci vyřídit do měsíce.
Pokud se tak nestane, může
uživatel odstoupit od kupní
smlouvy a požadovat zpět své
peníze.
Pan Josef na závěr poradenského rozhovoru uvedl, že
se tedy pokusí nejdřív oslovit
prodejce „po dobrém“. S humorem prohlásil, že je to pro něj
další výzva. Alespoň se zase
nějaký čas nebude nudit…
Lenka Šimerdová vedoucí
Občanské poradny Karviná

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.“

(pokračování ze str. 11)

právě v nejméně očekávané
chvíli zimní „ladovské“ pohody, z
čehož pak doma obvykle nebývají ty nejpěknější zážitky.
Například u nedalekého tradičního výrobce vytápěcích kotlů z
litiny dnes najdete speciální
odhořívací kotle na uhlí i dřevo a
jsem přesvědčen, že i u těchto
nových výrobků najdete, jak jste
zvyklí, spolehlivost, dlouhou
životnost a snadnost obsluhy.
Pravda, jsou dražší, což vyplývá
z jejich kvality provedení,
vloženého slévárenského umu i
potu, a též spotřebované litiny,
když konstrukční tloušťka stěny
výměníku je 6 milimetrů. Již
zmíněný kondenzát kyseliny
sírové ze spalin však je na kvalitní litinu „krátký“. Ta zkoroduje
jen povrchově, do hloubky např.
0,3 mm, což při stěně výměníku
6 mm nic neznamená. A kotel
Vám ekologicky pojede desítky
let. V části tohoto článku s
tabulkami je uveden stručný
popis takového kotle na dřevo
jako příklad a každý výrobce je
určitě připraven Vám podat
informace i bližší, včetně představení podobného ekologického kotle na uhlí, apod. V ČR je
již na trhu mnoho kvalitních
ekologicky fungujících kotlů na
pevná paliva a je jen na
zákazníkovi, který výrobek si
vybere. Můj příspěvek je již dost
dlouhý a nechci Vás dále
unavovat ústředním topením.
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Nedostal jsem se k problematice
kotlů na peletky, k automatickým
kotlům, ani ke kotlům moderním,
plynovým, kondenzačním, atd.
Rád bych se k této tématice
tudíž ještě později vrátil.
Závěrem chci říci, že budeme na obecním úřadě v naší
obci tuto zimní topnou sezonu z
hlediska kvality ovzduší na
území obce pravidelně monitorovat. Zavedeme si mapku
výskytu rodinných domků, kde
dochází stabilně z topení k
intenzivnímu „vykuřování“ okolí.
S majiteli těchto domků jsme pak
připraveni jednat o nápravě
stavu, který bez pochyb poškozuje zdraví spoluobčanů. Ve
zvláště bezohledných případech
budeme zřejmě muset i tvrdě
postupovat. Cílem je, jak snad
všichni pochopí, začít v realitě
NĚCO v té věci dělat. Stále jen
číst zasvěcené články o problému neukázněných „domkařů“,
občas si poslechnout bezzubé
řeči k problematice vytápění
například od různě povolaných a
kompetentních lidí ve sdělovacích prostředcích, to vše bez
konkrétních dalších kroků v
realitě, určitě už NESTAČÍ.
Proto taky trávím čas
výrobou tohoto mého článku a
jen doufám, že jsem Vás svými
názory příliš neunavil. A na
komíně z Vašeho kotle Vám přeji
jen lehký, bělavý dýmek, nejlépe
však žádný.
Ing. Ladislav Rosman
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Září 2011
80 let
Jarmila Dadoková
Zdeněk Dembinski
Bedřich Hanusek
82 let
Jaromír Kolek
84 let
Antonín Sikora
88 let
Irena Hanusková
92 let
František Ferfecki
Říjen 2011
80 let
Miroslav Janíček
Zdeňka Vronková
81 let
Jiřina Prudlová

Vzpomínáme na naše zemřelé
Zdeňka Kijonku, Hedviku Szemlovou, Zdeňku
Juroszkovou, Angelu Perďochovou, Annu Marcinkovskou,
Marii Handzelovou, Marii Truchlou

82 let
Božena Madecká
Liduše Svrčinová
83 let
Teofil Gruščík
Teresa Střelcová
84 let
Alois Kolondra
Edeltruda Kaletová
86 let
Oldřich Šveda
Hedvika Pietraszová
87 let
Hedvika Hánlová
89 let
Oldřich Dadok
91 let
Anna Szczygielová

Na společnou cestu životem vykročili
27.8.2011
Michal Klačko – Stonava
Petra Jurková – Stonava

1.10.2011
Marek Škodák
– Dětmarovice
Michala Kadlčáková – Šenov

10.9.2011
Daniel Ptašek – Dětmarovice 25.10.2011
Kateřina Hanusková
Jaromír Durčák – Karviná
– Dětmarovice
Silvie Mairingerová – Karviná
17.9.2011
Tomasz Kucharczyk
– Karviná
Jiřina Růžičková – Karviná

8. října jsme přivítali nové občánky
Karla Dobrovolného Matouše Mazurka, Viktora Polácha,
Viktora Telegu, Veroniku Siudovou,
Lauru Černickou,
Vojtěcha Prokopa, Šimona Sydora, Davida Siudu, Natálii
Konkolovou, Terezu Běhanovou, Emu Pryczkovou, Barboru
Smyčkovou

Setkání jubilantů
Komise pro občanské záležitosti pořádala již tradiční
společenské setkání našich seniorů. Ve středu 19. října se v sále
Dělnického domu sešli oslavenci, kteří v letošním roce dovršili 70,
75, 80, 85 a 90 a více let. Účast byla letos bohužel menší, celkem i
s partnery přišli na společné setkání 74 občané. Nejstaršími
účastnicemi byly dvě dámy, paní Alžběta Plevová a paní Anna
Szczygielová, které znovu potvrdily, že i ve svém krásném věku 92
let se dokážou takové akce nejen zúčastnit, ale i dobře se pobavit.
Jako dárek obdrželi jubilanti poukaz do solné jeskyně v
Dětmarovicích a při malém občerstvení a dobré hudbě si pak mohli
společně popovídat, zazpívat i zatančit.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a ještě jednou
přejeme hodně zdraví, štěstí a zdaru.

Lumír Kulhánek – Ostrava
Jarmila Žišková – Karviná

Zlatou svatbu oslavili 30.9.2011
Marie a Bedřich Šotkovi
Kamennou svatbu - 65 společných let
oslavili 28.9.2011
Marie a Vilém Jendryščíkovi

Všem oslavencům blahopřejeme
Neperiodický zpravodaj Obce Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Drahomíra
Nogová, Oldřich Bura, Bc. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. Email:
d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení
příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mínění redakce. Uzávěrka příštího čísla 30.11.2011.
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PRODÁM nebo PRONAJMU

DOMEK
se zahrádkou
za cenu BYTU v Dolní Lutyni
vice info na tel. 720 500 440
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