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Již tradiční koloběžkové klání TRESTLES CUP mezi žáky 
prvních tříd vybraných základních okresu Karviná se odehrálo 
v pátek 3. října 2014 v parku před Dělnickým domem. Prvňáčci 
ZŠ a MŠ Dětmarovice, ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně a 
ZŠ Doubrava závodili mezi sebou o nejrychlejší čas, kterým 
projeli vytyčený okruh. Letošním vítězem se tentokrát stala ZŠ 
a MŠ Dětmarovice, která získala hlavní cenu od firmy Trestles, 
a to koloběžku. Dětmarovičtí prvňáčci si také odnesli putovní 
pohár, který jim předali loňští vítězové z Dolní Lutyně. Nakonec 
každá škola získala sladkou odměnu v podobě bonbonů. Celá 
akce proběhla pod záštitou Obecního úřadu Dětmarovice. 

                                                                   Branná Markéta
 

Koloběžkové závody opanovali domácí
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Přinášíme Vám záznam 
našeho stanoviska, i částečně 
reakci vedení Povodí Odry, s.p. 
ze společného jednání v 
Ostravě dne 27.10.2014.

Informace ze schůzky              
s POVODÍM ODRY, s.p. 

Cíl schůzky: Změnit návrh 
doku-mentace, která vymezuje 
zá-plavové území vodního 
toku Mlýnka a aktivní zóny 
záplavového území v této 
souvislosti.

Hodnocení spolupráce 
obce s Povodím Odry, s.p. od 
r. 2011:  Obec Dětmarovice 
kladně hodnotí oblast spolu-
práce s Povodím Odry, s.p. Po 
změně správce toku Mlýnka se 
zřetelně zlepšil stav údržby 
břehů toku a vedením podniku 
bylo vždy pozitivně reagováno 
na všechny podněty ke 
zlepšení prezentované ze 
strany vedení obce. Vedení 
obce rovněž velmi pozitivně 
hodnotí záměr Povodí Odry 
s.p., dle již u nás projednané 
dokumentace „Zkapacitnění 
koryta Dětmarovické Mlýnky“. 
Realizace záměru bude velmi 

Separační hnízdo u sa-
moobsluhy COOP a u 
motorestu v Koukolné bylo 
rozšířeno od 14.10.2014 o 
kontejnery na drobný elektro-
odpad. Jedná se o červený 
kovový kontejner s polepem 
slunečnic, který obci dodala 
b e z p l a t n ě  s p o l e č n o s t  
Elektrowin v rámci podpory 
zpětného odběru elektro-
odpadu. Do těchto kontejnerů 
můžete vhodit jakýkoliv 
elektroodpad, který projde 
vhozem - např. vysloužilé 
video, DVD přehrávače, 
mobily, příslušenství PC 
(myš, klávesnice), elektro-
nické hračky, fény, kulmy, 
holicí strojky,apod. Tento 
odpad samozřejmě můžete 
odevzdat i v našem sběrném 
dvoře.

Pevně věříme, že alespoň 
v těchto kontejnerech bude 
pouze odpad, který tam patří.

          OÚ Dětmarovice ŽP

Další rozšíření 
separačních 
kontejnerů 

JAK S NOVĚ STANOVENÝM ZÁPLAVOVÝM ÚZEMÍM V OBCI

Vážení spoluobčané,
na základě řízení k nově stanovenému záplavovému území 

z vodního toku Mlýnka v naší obci ze strany POVODÍ ODRY, 
s.p. jsme spolu s některými občany iniciovali schůzku s 
vedením tohoto státního podniku s cílem prosadit zájem 
našich občanů i obce k provedení změny dokumentace v 
předloženém návrhu. Víme, že pro mnoho z Vás je věc 
zásadního charakteru a snažíme se udělat všechno pro to, 
aby byla dokumentace co nejvíce ve prospěch občanů a obce.

účinná pro zlepšení odto-
kových poměrů v případě 
nadměrného stavu dešťových 
vod v této oblasti.

V celkovém pojetí spolu-
práce obou stran je ale 
poslední krok ze strany Povodí 
Odry velmi překvapivý a dle 
názoru obce Dětmarovice 
zbytečně konfliktní. Tento krok 
zásadním způsobem narušuje 
dosavadní filosofii rozvoje 
obce a zbytečně uvádí do 
konfliktních situací i obyva-
telstvo obce Dětmarovice.

Zástupci obce Dětmarovice 
shodně namítají vůči posledně 
dodané dokumentaci k zápla-
vovému území vodního toku 
Mlýnka tyto skutečnosti:

1/ Vodní tok Mlýnka není v 
obci Dětmarovice pro občany 
pojem, kterého by se obávali. I 
ti, k vodnímu toku blíže sídlící, 
jsou zvyklí za desetiletí s 
vodním tokem „žít“. Vědí, že 
případné zvednutí hladiny toku 
oproti normálu je běžná věc, 
kterou se naučili za desetiletí 
řešit běžnými způsoby, s 
minimem případů řešení škod 
pojišťovnou. Zvýšená hladina 
Mlýnky je v zásadě neohrožuje.

2/ Dosavadní územní plány 
a plánovaná zástavba v obci 
nejsou absolutně v kolizi s 
dosavadním pojetím tzv. „ne-
gativních“ účinků záplav z 
Mlýnky. Občané bez problému 
postavili rodinné domky a bydlí 
zde velmi spokojeně v ob-
lastech, které poslední mapa 
záplav z Povodí Odry vyme-
zuje. V Koukolné, ale i v ob-
lastech v centru obce bydlí lidé 
desetiletí velmi spokojeně. Svá 
obydlí, i nová, přizpůsobili 
spíše tendenci zvýšené hladiny 
spodních vod, tj. provedli si 
spolehlivé izolace proti zemní 
vlhkosti, u nových objektů mají 
zvýšené základování  a nemají 
zásadní problém.

3/ Pokud se jedná o nejníže 
položené území obce, bylo zde 
zcela mimořádně, v roce 1997 
asi 20 cm vody, ale to byla 
„historicky“ situace zcela 
mimořádná. Osadníci touto 
vodou „postižení“ konstatovali 
například zatopení sklepů a 
dvorků. V žádném případě ne-
byly postiženy obytné místnosti 
a komplexy bydlení. Nekonaly 
se žádné dramatické situace, 
voda rychle ustoupila a 
desetiletí se nevrátila…

Od této doby zde problém 
nebyl. To jinde v obci, úplně 
mimo tok Mlýnky, byl vážnější 
problém, s účinky místně 
přívalového krátkodobého 
deště, ale ve vámi vyzna-
čených oblastech to nebylo. 
Mlýnka nemá kromě potoka 
Glembovec žádný vydatný 
přítok a dramatické situace po 
jeho toku nenajdete.  Proč tedy 
najednou tímto narušovat 
koncepci rozvoje obce?  Oz-
námkovat tyto oblasti jako 
beznadějné pro další rozvoj 
obce v předmětné souvislosti 
považujeme za neuvážené a 
nežádoucí.

4/ Jak jsme předeslali, jsme 
od roku 2011 spokojeni s Vaším 
pojetím údržby a snahou 
udržet vodní tok Mlýnka jako 
maximálně průtočný. Velmi 
vítáme proto projekt Zkapa-
citnění koryta Dětmarovické 
Mlýnky. Realizace tohoto 
projektu ale přece navodí stav 
dalšího výrazného zlepšení 
odtokových poměrů, které ani 
dnes, při masivním zanesení 
dna koryta, nejsou nikterak 
kritické. Pročištěním dna, jak 
se v dokumentaci uvádí, dojde 
k razantnímu zlepšení situace 
po celé délce toku Mlýnky. 
Jsme přesvědčeni, že Vámi 
zakreslená ohrožení území, 
především v zastavěné oblasti 
vyznačené jako „aktivní zóna“ 
ztratí pak úplně své opod-
statnění.

Závěr: Zástupci obce Dět-
marovice požadují přehodno-
cení map záplavového území 
podél celého toku Mlýnky tak, 
aby zde nikde nebylo omezení 
dalšího rozvoje obce včetně 
výstavby dle územního plá-
nování obce. Žádáme o „sta-
žení“ předmětného problému z 
oblasti „naléhavých potřeb“ 
Vašeho státního podniku. S 
plnou zodpovědností žádáme 
o odklad posuzování proble-
matiky do doby, kdy již bude po 
realizaci Vašeho projektu 
„Zkapacitnění koryta Dětma-
rovické Mlýnky“. Společně pak 
budeme sledovat, jak se 
situace změnila a zlepšila. 
Určitě souhlasíte, že ani 
sebelepší 3D modelování 
rozlivů nemusí být v realitě se 
skutečností. Je tak zbytečné 
dle nějakých „exaktních“ 
předpokladů lidem v obci 
„dopředu“ kazit výhledy života 
a narušovat též zbytečně 
plánovaný rozvoj naší pěkné 
obce.

Dle praktických zkušeností 
– po účinku vyčištění koryta – 
pak uděláme společné resumé 
tak, aby bylo v co nejlepším 

souladu všech zúčastněných.
Př i loženo:  námi tky a 

připomínky občanů
Sdělení zástupců Povodí 

Odry, s.p.: Na výše uvedený 
text, tj. naše vyjádření k pro-
blematice zatím nenavazuje 
doslovné vyjádření Povodí 
Odry, s.p. Zástupci podniku si 
totiž vyžádali čas na svou 
písemnou reakci, se kterou 
tudíž naše občany budeme 
seznamovat později. Přitom 
uzávěrka tohoto vydání  
Okénka je 27.10.2014. Proto 
alespoň v hrubých rysech 
poznamenáváme toto: Nová 
legislativa zákonů nutí Povodí 
Odry zátopová území v obcích 
stanovit a k tomu využívá 
nejmodernější technologie. 
Chyby v pojetí zátopového 
území, jak nám bylo v návrhu 
předloženo, zástupci Povodí 
Odry vylučují, přesto provedou 
s projektantem revizi mode-
lového pojetí předpokládaných 
zátop. Korekce map území se 
však v této etapě nepřed-
pokládají.

Velmi dobrou zprávou ale 
je, že se intenzivně pracuje na 
územním a pak stavebním 
povolení ke zkapacitnění 
koryta Mlýnky. Tato stavba by 
se měla zahájit v roce 2015. 
Její realizace přinese výrazné 
zlepšení odtoku dešťové vody 
z celé oblasti po délce toku a 
byla nám předložena již nová, 
výhledová mapa teoretického 
záplavového území v této nové 
souvislosti. Například dnes 
kritická záplavová aktivní zóna 
v oblasti sokolovny, sokolského 
hříště a v přilehlé oblasti 
zástavby rodinnými domy po 
pročištění dna ramene potoka, 
se změní na území bez 
ohrožení rozlivem z nad-
měrného množství dešťové 
vody v potoku. Žádali jsme o to, 
aby se tedy s definitivní 
dokumentací posečkalo do této 
doby, až budou odtokové 
poměry lepší.  Této naší 
ž á d o s t i  a l e  s  n e j v ě t š í  
pravděpodobností nebude 
vyhověno. Nyní bude potřeba 
podpoř i t  co nej rychle jš í  
realizaci vyčištění koryta 
Mlýnky. Proto prosíme i Vás 
občany, aby při vyřizování 
stavby nebyly činěny případné 
obstrukce při povolování 
vstupů na pozemky, případně 
aby nebyly problémy s nutnými 
výkupy pozemků.

Více informací ke dni 
uzávěrky Okénka není známo. 
Situaci budeme věnovat 
nadále velkou pozornost.

                       Ing. Rosman
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ROK 2010 2011 2012 2013 2014 (k 30.9.)

NÁKLADY (v Kč) 687.291 826.379 562.449 197.400 153.026

Psi v psím útulku Mirpal k 1.10.2014

 ev. č. 602 ev. č. 1185          

 ev. č. 1233 ev. č. 1239

S tímto problémem se 
potýkají všechny obce a je tedy 
na každé z nich poprat se s tím 
a pokusit se o snížení nákladů. 
Také v naší obci se snažíme 
tyto náklady za umístění psů 
rok od roku snižovat a hledat 

způsob, jak ušetřit společné 
finance, které bychom mohli 
použít pro další rozvoj naší 
obce.

Jestliže se podíváme na 
vývoj nákladů, je zřejmé, že ty v 
roce 2010 činily 687.291,- Kč a 

dále stoupaly až na astrono-
mických 826.379,- Kč v roce 
2011. Tyto náklady byly tak 
neúnosně vysoké, že obecní 
úřad začal od následujícího 
roku tj. 2012 vyvíjet intenzivní 
činnost, aby se tyto náklady co 
nejvíce snížily. Byl vypracován 
projekt vedoucí ke snížení 
těchto nákladů. Jeho cílem 
bylo kromě jiného hlavně 
informovat občany o existenci 

psího útulku v obci (ten nebyl 
vůbec v povědomí občanů) a o 
možnostech pomoci opuš-
těným psům v útulku zejména 
umístěním do pěstounské péče 
a informováním o úlevách pro 
všechny, kteří si vezmou do 
péče psa z útulku odchyceného 
na území naší obce. Jedná se o 
prominutí poplatku za psa, 
který byl odchycen na katastru 
obce Dětmarovice, dále obdrží 
jednorázovou úhradu za 
krmivo pro psy do výše 500,- Kč 
(po předložení dokladu o 
zakoupení) a je jim umožněna 
bezplatná první veterinární 
prohlídka vybraného psa na 
Veterinární klinice VETICEA - 
Dolní Lutyně.  

Na internetových stránkách 
obce průběžně také infor-
mujeme občany o nových 
psech v útulku. V současnosti k  
1.10.2014 máme v psím útulku 
ustájené 4 psy (viz foto).

Navázali jsme také spolu-
práci přímo se zaměstnanci 
psího útulku a dobrovolníky z 
řad ochránců zvířat. Pořádáme 
společné akce pro širokou 
veřejnost, aby se seznámila s 
chodem psího útulku, zájemci 
se mohou zapojit do venčení 
pejsků nebo se zúčastnit „Dne 
otevřených dveří“, který každo-
ročně pořádáme a organi-
zujeme na jaře a na podzim. Že 
je to dobře zvolená cesta, 
ukázalo následující období a 
uzávěrka nákladů za umístěné 
psy. V roce 2012 tyto náklady 
činily celkem 562.449,-Kč, což 
je o 263.930 Kč méně oproti 
roku 2011. V následujícím roce 
2013 činily tyto náklady na psí 
útulek pouze 197.400,- Kč a v 
tomto roce 2014  k 30.9. činí 
tyto náklady 153.026 Kč. 
Snížení nákladů je tak více než 
zřetelné, v roce 2013 činilo toto 
snížení 365.049,-Kč oproti roku 
2012. Jestliže toto srovnání 
provedeme oproti astrono-
mickým nákladům roku 2011 je 
rozdíl celkem 629.979,-Kč. A to 
jsou peníze, které se podařilo 
ušetřit a následně investovat 
do dalšího rozvoje naší obce. 
Proto věříme, že se i nadále 
bude dařit úspěšnou spolu-
prací s psím útulkem pro-
hlubovat a umísťovat opuštěné 
pejsky k novým majitelům, kteří 
jim poskytnou domov a nám 
všem ušetří společné finance, 
které můžeme použít k dalšímu 
rozvoji obce. 

             Ing. Jana Střelcová

Vývoj nákladů na psí útulek v Dětmarovicích od roku 2010 - 2014 (k 30.9.)

Problematika umísťování odchycených volně 
pobíhajících psů je pro obce velmi nákladnou záležitostí. 
Zajistit tuto službu ukládá obcím zákon a roční náklady se 
pohybují v řádech statisíců. 
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Začátek nového školního roku byl pro 
žáky 6. třídy jiný – strávili tři dny na 
adaptačním kurzu na horské chatě Skalka.  
První den brzo ráno jsme vyrazili vlakem z 
Dětmarovic do Mostů u Jablunkova. To ale 
ještě nebyla konečná, čekal nás ještě výšlap 
na samotnou chatu. I když se žáci netvářili 
nadšeně z představy dlouhé chůze, během 
cesty se tak skvěle bavili, že jim cesta velmi 
rychle utekla a za hodinu a půl dorazili na 
chatu Skalka. Plus pro děti bylo, že majitel 
nám těžké batohy vyvezl autem. Tři dny na 
čerstvém vzduchu, vycházky lesem, 
návštěva muzea v Dolní Lomné a bezvadné 
večerní programy se dětem velice líbily. Na 
všech vycházkách jsme s úsměvem čelili 
různým nástrahám, i přes menší útrapy, jako 
puchýře na nohách, děti vše bravurně 
zvládly. Poslední večer pak proběhlo 
samotné vyhodnocení adaptačního kurzu, 
děti získaly zaslouženou sladkou odměnu a 
diplom na památku. Věřím, že se „adapťák“ 
velmi povedl, třídní kolektiv se více stmelil a 
děti získaly nezapomenutelné zážitky z hor. 
Doufám, že na ně budou ještě dlouho 
vzpomínat.                           Markéta Branná

„Adapťák“
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Výstavu historických hraček ze dne 19. - 21.9.2014  lze 
hodnotit jako úspěšnou. Skládala ji celá řada sběratelů, jak 
z Dětmarovic, tak i z okolních obcí a měst. Hlavní 
organizátorkou výstavy byla Zdislava Menšíková. 

Myslivecké aktivity nejsou zas tak často v Okénku 
prezentovány. Myslivci se především starají o zvěř ve vymezeném 
území své honitby, ale i společenský význam organizace OS Zátiší 
je v obci nesporný. Je potřeba ocenit, že se v hájence 
mysliveckého sdružení konají i odborně – společenské akce na 
podporu odborné úrovně členské základny. Zároveň však je 
nezanedbatelné, že i rodinní příslušníci myslivců jsou v pozitivním 
smyslu „zatahováni“ do problematiky přírody a její vyvážené 
ochrany v naší rozptýlené zástavbě, kde zvěř je jaksi „přirozeně“ 
součástí našich polí, luk,.. i v bohužel negativním pojetí. Málokomu 
se líbí určitě návštěvy lišky nebo kuny v kurníku, a už vůbec nevidí 
pozitivně noční „přeorání“ své pýchy – pečlivě pěstovaného 
slibného brambořiště - tlupou tvorů, jen trochu podobných našim 
růžovým prasátkům…

Chci tímto ocenit Střelecký den + zábavné odpoledne dne 
20.9.2014, kdy v dopoledních hodinách proběhla střelecká soutěž 
z malorážky na 50 m pro členy sdružení a odpoledne pak proběhla 
soutěž ve střelbě ze vzduchovky na 10m pro všechny zúčastněné, 
včetně rodinných příslušníků. A že byl zájem opravdu maximální, 
to mohu potvrdit. Ctihodné dámy a ratolesti myslivců pálily broky 
téměř až do úplného setmění, samozřejmě za naprosto striktních 
bezpečnostních opatření ze strany organizátorů – do ukončení 
střelby bez kapky alkoholu! Vyhlášení vítězů mělo pak svůj velký 
„půvab“, všem se líbilo i slavnostní předávání diplomů a cen pro 
vítěze, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Stále zněl nadšený 
potlesk…

Osobně jsem se celého dne rád zúčastnil a chtěl bych 
vyzvednout práci organizačního výboru v čele s předsedou panem 
Josefem Grobelným. Ten je opravdu velmi zaníceným předsedou 
a pro závěrečné „pocvičení“ se ve vědomostech nám byl všem 
zadán vědomostní test ze znalosti přírody a myslivectví. Abyste si i 
Vy, vážení čtenáři, mohli porovnat své znalosti s mysliveckým 
„standardem“, uvedeme pro zajímavost tento test či alespoň 
některé jeho otázky v následujícím výtisku Okénka.                                                         

                                                                      Ladislav Rosman

Pýchavka obrovská (Langermannia gigantea) též vatovec 
obrovský, je jedlá houba z čeledi pýchavkovitých, která se 
koncem léta a na podzim běžně vyskytuje po celém světě na 
polích, loukách a lesích. Zde máme důkaz, že je možno se s ní 
setkat i u nás v Dětmarovicích. Předseda myslivců p. Josef 
Grobelný ji nalezl dne 17.9. letošního roku v křoví v Lyngu.
Tento exemplář byl opravdu obrovský, vážil 2,9 kg, přestože byl 
značně okousán mlži a plži. V případě, kdyby nebyl takto 

poškozen, by mohl dosáhnout 
váhy přes 3 kg. Jelikož maso 
této pýchavky je označováno 
jako velmi chutné, vhodné na 
řízky, tyto se smažily i u 
Grobelných. A nejen ony. Z 
odřezků připravili mozeček a 
smaženici.   
                                            DŠ

Pýchavka obrovská 

Myslivci jsou aktivní složka obce

„Kouzlo starých časů – s čím si hráli naší prarodiče“

Před vchodem venku děti 
vítali 2 medvědi - slamáci. Na 
výstavě mohli návštěvníci i děti 
shlédnout skutečné perly a 
skvosty, když si dospělí 
návštěvníci mohli zavzpomínat 
a vrátit se do dětských let. Byla 
tam panenka z roku 1922, 
kolébka z roku 1901, která se 
dědí z jednoho na druhé dítě, 
kočárek košatinka starší než 
50 let, ve kterém se ještě dnes 
vozí dítě po Dětmarovicích, 
houpací kohoutky a koníčky, 
dřevěná koloběžka, sáňky z 
60. let, panenky, medvídci, 

hlavolamy. Dále jsme trochu 
dětem chtěli ukázat, jak si hrály 
děti na vesnici, v čem se 
koupaly, jak vypadalo mýdlo s 
jelenem. Také karkulka a vlk 
nechyběli, ale nejvíce dětem 
chutnaly jahůdky, maliny a 
ostružiny, které karkulka 
sbírala v lese. Byl tam kroj 
dětmarovický, ve kterém jsme 
vítali v Karviné - Fryštátě na 
náměstí pana prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka, 
kroj orlovský, bohumínský a 
další.  Jako bonbonky byly k 
zhlédnutí módní časopisy z 

roku 1934 a první mapa (puz-
zle) vzniku Československa po 
oddělení naší republiky od 
Rakouska – Uherska. Rovněž 

byly k zhlédnutí knížky včetně 
razítek školek z doby, kdy se 
děti v mateřských školkách a 
školách učily v polštině a 
němčině a staré hlavolamy. 
Výstava zvlášť se líbila dětem 
mateřských škol, které si mohly 
různé hračky vyzkoušet, a také 
žákům základní školy, kteří si 
vyzkoušeli hlavolamy. Byla i 
dílnička pro děti, kde si mohly 
vytvořit papírové panenky. Pro 
malé děti bylo připravené 
občerstvení - čaj, perníčky a 
koláček. Starší děti měly 
soutěž v pojídání koláče. 
Neza-pomněli jsme na 
rodiče a babičky, kteří si 
mohli koupit perníčky, štrúdl, 
koláčky slané i sladké. K 
posezení byly stoly jak v 
sále, tak venku u stolů pod 
slunečníky a u dětského 
hřiště, kde si zaskotačily 
děti. Na výstavu se přijely 
podívat děti mateřských 
škol z Bohumína, Karviné, 
Orlové, Dolní Lutyně, ale 
naše školka z Dětmarovic 
střed k nám cestu nenašla. 
Byly spokojené maminky, 
které své děti měly v 

kočárku a také vozíčkáři. 
A jak dopadla soutěž:        

1. místo: stůl č. 2 „Vesnička“
2. místo: stůl č. 1 „Medvídci 

a panenky“
3. místo: stůl č. 

5 „Bonbonky naši 
výstavy včetně 
hlavolamu“

Všem vítězům 
blaho-přejeme!

Poděkován í  
p a t ř í  n a š i m  
ženám, mužům, 
s b ě r a t e l ů m  z  
D ě t m a r o v i c ,  
O b č a n s k é m u  

sdružení Přátel bohumínské 
historie, soukromým sběratel-
kám z Rychvaldu a Karviné, 
naším dětem z mateřských škol 
z Koukolné a Bohumína, dětem 
ze školní družiny a dárcům 
slámy, bez kterých by nebyli 
naši 2 medvědi. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu výstavy.

               Výbor zahrádkářů 
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DO REDAKCE DOŠLO

V našem majetku máme 
sportovní areál s tělocvičnou, 
který slouží nejen členům 
j e d n o t y,  a l e  i  š i r o k é  
veřejnosti, obci a ostatním 

společenským organizacím 
ke sportovně společenským 
ú č e l ů m .  N á k l a d y  n a  
udržování celého sportoviště 
a budovy, která je z 50. let 
minulého století, jsou ne-
malým finančním břemenem. 
I když jsme součástí Obce 
Sokolské (celý majetek ale 
patří TJ Sokol Dětmarovice) 
bez dotací obce Dětmarovice 
b y c h o m  s t ě ž í  m o h l i  
provozovat svou činnost v 
takovém rozsahu. Roční 
d o t a c e  o d  m a t e ř s k é  
organizace se pohybují okolo 
5.000,- Kč. Abychom mohli i 
nadále poskytovat zázemí 
pro výše uvedené aktivity, je 
nutné celý areál postupně 
renovovat.

V loňském roce 2013 se 
nám podařilo, rovněž za 
přispění obce, realizovat 
rekonstrukci  sociálních 
zařízení a letos jsme díky 
finanční dotaci obce položili v 
tělocvičně novou parketovou 
podlahu. Stávající podlaha 
byla ze 70. let z dřevo-
třískových desek. Místy byla 
již tak silně prošlapaná, že už 
lezly ven i hřebíky, což bylo 

Poděkování občanům

Základní organizace  

KDU-ČSL v Dětmarovicích 

děkuje všem voličům za 

hlasy do obecního zastu-

pitelstva. Zavazujeme se, 

že v novém volebním ob-

dobí budeme prosazovat 

všestranně vyvážený 

rozvoj naší obce ku pro-

spěchu všem spolu-

občanům.

                Jaroslav Mana

  předseda ZO KDU-ČSL

Vážení občané,

chci touto cestou up-

ř ímně poděkovat  za 

všechny kandidáty ZO 

KSČM i za celou orga-

nizaci Vám, kteří jste přišli 

k volbám a kteří jste svůj 

hlas odevzdali právě 

našim kandidátům.

Svědčí to o tom, že vám 

není lhostejné, co se v 

naší obci děje.

Chci Vás ujistit, že 

zvolení zastupitelé budou 

jako vždy prosazovat 

především Vaše zájmy ve 

prospěch obce Dětma-

rovice tak, jak to slíbili ve 

volebním programu.

             Jaroslav Šelong

       předseda ZO KSČM

                  Dětmarovice

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám 

poděkoval za voličskou 

přízeň za celou naši novou 

volební stranu PŘÁTELÉ 

ROZVOJE OBCE. Volby 

do komunálu jsme jako 

strana s Vaší velkou 

podporou v obci vyhráli a 

máme tak dobrý před-

poklad prosadit dále náš 

volební program pro široké 

spektrum našeho oby-

vatelstva. Je to pro nás 

všechny dobrá zpráva. V 

obci se neprosadila ne--

gace všeho, co bylo od 

roku  2010  udě láno ,  

neprosadila se ani zášť a 

závist, ani jiné méně pěkné 

vlastnosti. Naopak, vo-

lební výsledek bereme 

jako podporu poctivé 

práce ve prospěch nás 

všech v obci Dětmarovice. 

A jsme rádi, že se k nám 

hlásí další lidé, kterým 

není jedno, jaký bude další 

vývoj obce.

Za sebe, za skupinu 

našich nových zastupitelů, 

ale i dalších lidí v původní 

nominaci „naší volební 

patnáctky“ Vám slibuji, že 

uděláme vše, abychom 

Vás nezklamali.      

  Za volební stranu PRO

          Ladislav Rosman

Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem 

místní organizace České 
strany sociálně demo-
kratické poděkovat za Vaši 
podporu a hlasy, které jste 
nám dali v letošních 
komunálních volbách. V 
zastupitelstvu obce jsme 
získali dva mandáty. Velmi 
si vážíme Vaší důvěry a 
slibujeme, že budeme i 
nadále usilovně pracovat 
ve prospěch obce, hájit 
zájmy občanů a prosa-
zovat náš volební pro-
gram.

Děkujeme i voličům, 
kteří v obou kolech se-
nátních voleb podpořili 
kandidáta ČSSD do Se-
nátu MUDr. Radka Sušila.

              Jozef Maslaňak
               člen MO ČSSD

Poděkování za finanční příspěvek
TJ Sokol Dětmarovice patří k největším společenským 

organizacím v obci a jeho historie sahá až do roku 1921. 
Pracujeme ve svých oddílech jak s dětmi a mládeží, tak i s 
dospělými.  

při cvičení velmi nebezpečné. 
Celkový náklad na položení 
nové podlahy byl 240.000,- 
Kč. Dotace od obce Dětma-

rovice činila 180.000,- Kč, 
10.000,- Kč nám přispěla 
Elektrárna Dětmarovice. 
Zbytek jsme uhradil i  z 

vlastních zdrojů.
Chceme proto touto 

cestou poděkovat všem 
zastupitelům obce, kteří 
p r a c o v a l i  v  m i n u l ý c h  
volebních obdobích a kteří 
vždy našli možnost finanční 
p o m o c i  n e j e n  n a š í  
organizaci.

Jen  d í ky  t akovému  
přístupu se může naše 
vesnice pochválit bohatým 
spolkovým životem, který 
nabízí široké vyžití našim 
občanům od dětí po seniory.

                               Výbor 
      TJ Sokol Dětmarovice
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Krasobruslaři Marmorovičová Klára a Marmorovič Ondřej u 
Krasobruslařského klubu Orlová úspěšně absolvovali testy v 
Kopřivnici, které jsou povinné k účasti na Českém poháru.

Klára s Ondrou bydlí v Dětmarovicích a denně dojíždějí do 
Orlové na Zimní stadion, kde mají tréninky nejen na ledě, ale 
také v tělocvičně (balet, tanec, gymnastika).

Po úspěšném splnění testu výkonnosti se Klára i Ondra 
začali připravovat na pohárové soutěže. Ondra se zúčastní 
prvního pohárového závodu v Kopřivnici. Držíme palečky.

Krasobruslařský klub Orlová stále přijímá nové členy do 
krasobruslařské přípravky, kdy poprvé nemusíte mít brusle. 
Klub zajistí pro Vás brusle zdarma. Otevřeli jsme kurzy bruslení 
pro dospělé, rodiče s dětmi a děti, které mají zájem rozvíjet své 
bruslařské dovednosti. Kontakt zájemců je na internetové 
adrese: www.kkorlova.ic.cz.

Prvním pohárovým závodem v sezóně 2014/2015 byla 
Velká cena Brna, kde se z Krasobruslařského klubu Orlová 
zúčastnilo 7 závodníků.

V kategorii žačky se v soutěži velice dobře předvedla Petra 
Kúdelová, která je žačkou ZŠ v Dětmarovicích. Petra se 
umístila na 14. místě ve velké konkurenci. Oba programy 
předvedla velice dobře. Nyní se Petra připravuje na další 
pohárové soutěže, a to v Kopřivnici, Ostravě, Hradci Králové, 
Praze a Náchodě.

Další výsledky z Brna:
Nejmladší žáci: Vágner Lukáš 1. místo, Slovik Ondřej 4. 

místo. Nejmladší žačky: Andlová Daniela 23. místo. Mladší 
žačky: Večeřová Sabina 6. místo. Žačky: Kúdelová Petra 14. 
místo, Zemková Martina 19. místo. Juniorky: Šostá Terezie 10. 
místo

Všem závodníkům gratulujeme.

Krasobruslařům začala závodní sezóna

Klára s Ondrou Marmorovičovi

Krasobruslaři v Brně

 Petra Kúdelová
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Světlo svíček může přinést 
do každého domova atmosféru 
klidu, pohody, duchovna, ale 
také může přinést neštěstí, 
pláč, ztráty na majetku, zdraví 
a někdy i životech. Aby se 
předešlo nehezkým zážitkům s 

ohněm, je nutné dodržovat 
několik zásadních rad, jak se 
zapálenými svíčkami nakládat.

Je nutné si uvědomit, že 
zapálená svíčka nemůže být 
pokládaná kamkoli a na cokoli. 
Svíčka by měla být umístěna 

na nehořlavé podložce v 
dostatečné vzdálenosti od 
hořlavé dekorace věnce. Také 
je důležité zohlednit vzdálenost 
z a p á l e n ý c h  s v í č e k  o d  
hořlavých předmětů, jako jsou 
záclony, závěsy nebo obrazy. 
Dále je nutné nezapomínat, že 
hořící svíčky nelze nechat bez 
dohledu.

Podobným způsobem je 
nutné zacházet s klasickými 

s v í č k a m i  n a  v á n o č n í m  
stromku. Tyto svíčky musí být 
opět umístěny ve stabilních, 
nehoř lavých skř ipcích s 
miskou, která zachytí horký 
vosk. Vždy je nutné dbát na to, 
aby plamínek svíčky byl v 
dostatečné vzdálenosti od 
jehličí a hořlavých vánočních 
ozdob. Častým případem 
požáru o Vánocích bývají také 
e l e k t r i c k é  ž á r o v k y  n a  
vánočních stromcích, proto je 
n e z b y t n é  p o u ž í v a t  
certifikované výrobky, které 

přináší větší pravděpodobnost 
n e z a p ř í č i n ě n í  p o ž á r u .  
Elektrické žárovky ať už 
používané na vánočních 
stromcích nebo jako vánoční 
dekorace domovů by také 
samozřejmě neměly být  
nechávány bez dozoru. V 
případě odchodu z bytu by 
měly být tyto žárovky raději 
vypnuty. Velmi nebezpečné 
jsou také prskavky, kdy v 
případě zapálení prskavek na 
s t r o m e č k u ,  s e  n e s m í  
zapomína t  na  umís těn í  
nehoř lavé podložky pod 
stromeček, a rovněž je nutné 
nenechávat je zapálené bez 
dozoru.

Nakonec je nutné upo-
zornit, že ještě 10 cm od pla-
mene svíčky teplota přesahuje 
200°C, což stačí k zapálení 
papíru, textilií, plastů, sousední 
větvičky na vánočním stromku 
atd. Proto mějme na paměti, že 
se svíčky a elektrické dekorace 
nesmí nechávat bez dozoru, že 
je nutné umístit tyto svíčky a 
dekorace v dostatečné vzdá-
lenosti od hořlavých materiálů, 
že by měly být umisťovány na 
nehořlavých materiálech a že 
každý takovýto prodávaný 
výrobek (adventní věnec, 
svíčka, elektrická světýlka) by 
měl být opatřen návodem na 
použití, kde by mělo být 
uvedeno, jak s předmětem 
bezpečně zacházet a jak ho 
správně používat.

                 Ing. Lukáš Rylko

Advent a svíčky 
Každoročně dochází během prosincových dní k 

požárům od hořících svíček, především od těch 
umístěných na adventních věncích nebo vánočních 
stromcích. 



prostředky mají velkou šanci v 
tomto lidem pomáhat.

S jakými pocity jste 
přicházel do Dětmarovic a 
D o u b r a v y,  k d e  t a k y  
působíte jako kněz?

Nastoupil jsem po otci 
Tomášovi a rád bych navázal 
na jeho ušlechtilé duchovní 
úsilí. Poměrně rychle jsem 
zpozoroval, že zde žije mnoho 
lidí s velmi dobrým srdcem, a 
to mě blaží ze všeho nejvíce. 
Nezastírám, že dosud ve 
složitých situacích života jsem 
spoléhal na Boží pomoc a 
pomoc lidí dobré vůle. Nikdy 
jsem toho nemusel litovat. 
Proto věřím, že ani sdílením 
společného života s vámi v 
Dětmarovicích, ani společnou 
prací pro Boží království 
neztrat íme nic,  naopak 
získáme. 

Kdy je možnost se s 
Vámi setkat?

Perlou naší obce je kostel 
– symbol modliteb, lásky a 
obětí našich předků. Jeho 
vysoká věž, viditelná už 
zdaleka, ukazuje směrem k 
nebi, které je někdy jedinou 
odpovědí na naše hluboké 
otázky a trápení. Bohoslužby 
se v kostele slaví pravidelně v 
neděli v 7.30, v úterý, středu a 
pátek v 17 hodin, a v sobotu 
ráno v 8. Jednou za 14 dnů je 
po páteční mši fara u kostela k 
dispozici pro „náboženství pro 
dospělé“, kde společně 
diskutujeme nad palčivými 
otázkami,  týkaj ícími se 
n a š e h o  ž i v o t a .  D a l š í  
informace a nabídky jsou na 
farních webových stránkách 
www.farnostdetmarovice.cz. 
Děkujeme za rozhovor.

                           Redakce

S blížícím se začátkem 
adventu zveme už nyní na 
bohoslužbu, a to v neděli 
30. listopadu, kdy při mši 
svaté v 7.30 hodin budou 
p o ž e h n á n y  a d v e n t n í  
věnce, na nichž budeme až 
do Vánoc postupně za-
palovat jednotlivé svíčky. V 
případě zájmu se lze 
domluvit na požehnání 
věnce i soukromě na faře. S 
díkem a úctou 

P. Dr. Marcel Puvák, farář 
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Otče Marceli, prozraďte 
nám něco o sobě.

O Vánocích na Štěpána 
mi bude 36 let. Pocházím ze 
slovenské Prievidze, a po 
maturitě na gymnáziu jsem se 
na 7 let dostal do Itálie, kde 
jsem vystudoval teologii. Byly 
to krásné roky v Oratoriu sv. 
Filipa Neri, který mě tak trochu 
inspiruje i v mé kněžské 
službě.

A v čem?
On se ve svém apoštolátu 

zaměřil na formaci katolické 
inteligence. Byl totiž pře-
svědčen o tom, že dobře 
vedené a formované vyšší 
společenské vrstvy (připo-
meňme, že žil v Římě v 
krušném 16. století) mohou 
mít lepší vliv na své okolí, 
mohou být kvasem světa, v 
němž se nacházejí. Mám za 
to, že naše doba je taky chudá 
na náboženské vzdělání, 
ačkoli na rozdíl od středověku 
či nedávného komunismu 
máme spoustu možností pro 
to, aby to bylo lepší.

Vraťme se k Vaší cestě 
ke kněžství. Co bylo tím 
nejdůležitějším impulsem 
pro rozhodnutí stát se 
knězem? 

Moje povolání se for-
movalo postupně, nevzpo-
mínám si na nějaký mimo-
řádný okamžik typu: To je ono, 
musíš jít. Spíše to bylo 

společenství ve farnosti, 
odkud pocházím, kde jsem si 
stále více uvědomoval, jak je 
důležité mít mezi sebou 
kněze. A protože já jsem to 
štěstí měl, chtěl bych ho 
dopřát i jiným.

Na kněze jste byl vy-
svěcen v Itálii?

Ne. Po ukončení studii 
jsem zamýšlel vrátit se na 
Slovensko, ale to jsem ještě 
netušil, že Boží vůle bude jiná. 
Protože na Slovensku už 
tehdy bylo kněží dostatek, na 
dopo ručen í  svého  du -
chovního otce jsem se vydal 
„hledat štěstí“ na Moravu. 
Roční pobyt v kněžském 
semináři v Olomouci jsem si 
„zpestřil“ doktorandským 
studiem liturgiky, a poté ještě 
d r u h ý m  d o k t o r á t e m  z  
pedagogiky na Katolické 
univerzitě v Ružomberoku. 
Když už to vypadalo, že se 
blíží svěcení, dostal jsem 
zcela výjimečnou nabídku. V 
Ostravě právě vznikala 
křesťanská televize Noe, kde 
hledali někoho, kdo umí 
jazyky, a kdo by simultánně 
tlumočil přenosy s papežem z 
Vatikánu. A na doporučení 
jednoho kněze jsem si řekl, že 
to zkusím. Zkusil jsem, a jsem 
v televizi Noe dodnes.

Takže knězem jste se 
stal v Ostravě?

Přesně tak. Jakmile jsem 
zjistil, že do televize Noe 
zkrátka nějak patřím, požádal 
jsem p. biskupa Lobkowicze o 
kněžské svěcení. Následně 
jsem dva roky působil jako 
kaplan u katedrály v Ostravě, 
další dva v Ostravě – Svinově, 
poté v Orlové, a samozřejmě 
už osm let v televizi Noe. V 
letech 2008 – 2013 jsem 
vyučoval ještě na Biskupském 
gymnáziu v Ostravě – Porubě. 
Otče Marceli, Váš život je 
pestrý, snad tato energie 
pramení z Vašich rodinných 
kořenů. 

Můžete nám k nim něco 
prozradit?

Bohužel, nevyrůstal jsem v 
křesťanském prostředí a víru 
mi zprostředkovala moje 
babička. Obdivoval jsem na 
ní, a dodnes obdivuji, její 
vrozenou schopnost rozl-
išovat mezi tím, co je v 
souladu s Božím řádem, a co 
není. Zkrátka, že v „pohanské“ 
rodině je takovým světýlkem. 
Jinak mám dva mladší bratry, 
oba jsou stavební inženýři. 
Rodiče jsou těsně před 
důchodem, ale ještě pracují.

Co považujete na službě 
kněze za nejdůležitější a 
nejkrásnější? 

Jednoznačně to, aby se 
jeho život shodoval s tím, co 
učí. Dnešní svět není zvědavý 
na řeči, ale potřebuje vidět 
svědky, příklady, živé důkazy 
toho, že víra v Boha není 
přežitek. Nejkrásnější na 
knězi je potom to, když jej lidé 
vyhledávají právě proto, že je 
„jiný“ než oni.

K n ě z  v š a k  v ž d y c k y  
zůstává člověkem. A jako 
takový má své koníčky. 
Prozraďte nám, jaké jsou ty 
vaše .  V  zásadě mohu 
jmenovat dva – hudbu a 
cestování. Od 6 let jsem 
hrával na klavír, od 14 zase na 
varhany. Co se týče cesto-
vání, začal jsem už v Itálii, a 
pak obrovské příležitosti mi 
nabídlo působení v kře-
sťanské televizi Noe. Ta je 
č l enem různých  mez i -
národních organizací, takže 
pravidelně zastupuji Českou 
republiku na různých me-
diálních konferencích a 
setkáních. Když k tomu 
připočtu i soukromé cesty, tak 
za posledních osm let jsem 
navštívil Spojené státy, Čínu, 
T h a j s k o ,  J i ž n í  K o r e j i ,  
Kostariku, Keňu, Svatou zemi; 
k tomu asi 30 krát Řím, a tuším 
1 4  e v r o p s k ý c h  z e m í .  
Naposledy jsem byl v červnu v 
Petrohradu.

Určitě je mnoho věcí, 
které vám dělají radost. 
Velkou útěchou a radostí v 
namáhavé práci je pro 
každého kněze lidská blízkost 
a pozornost ze strany těch, 
kterým slouží. Hluboce si 
vážím každého, kdo v dnešní 
nelehké době dokáže jít proti 
proudu a nestydět se za víru. 
Cí t ím,  že i  zmiňované 
k ř e s ť a n s k é  s d ě l o v a c í  

Dětmarovice mají nového faráře
Kdo ho blíž pozná, může být překvapen zajímavou 

osobností.  Pracuje v křesťanské televizi Noe, kde 
simultánně překládá přenosy z Vatikánu, ovládá osm 
jazyků. Je činný v křesťanském mediálním světě, 
pravidelně se účastní kongresů katolických médií, rád 
cestuje. Ale je to především kněz, který od 1. září slouží v 
naší dětmarovické farnosti. Zveme vás na slovíčko s 
otcem PaedDr. ThLic. Marcelem Puvákem.

Žehnání 
adventních věnců
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemřelé

Blahopřejeme

Na společnou cestu životem vykročili

Komise pro občanské záležitosti Obce Dětmarovice již 
tradičně zorganizovala 15. října t.r. slavnostní setkání jubilantů 
naší obce.

Společného setkání se zúčastnili 70., 75., 80., 85. a 90. letí 
občané. Oslavenci, kteří naše pozvání přijali, se příjemně 
bavili, užili si společného hovoru, hudby i tance. Jako dárek k 
jubileu obdržel každý oslavenec poukázku do lékárny v 
Dětmarovicích. Všem jubilantům děkujeme za jejich účast, 
ještě jednou jim blahopřejeme k narozeninám a přejeme pevné 
zdraví! 

Září 2014
80 let

Erich Macura
81 let

Gerhard Kawulok
Michal Bartko

Jarmila Kolková
Ilona Rduchová

82 let
Jaroslav Katolický

83 let
Bedřich Hanusek

85 let
Jaromír Kolek

95 let
František Ferfecki

Říjen 2014
80 let

Karel Grabiec
81 let

Jan Sabela
Olga Sobalová
Věra Lapišová
Jana Kudlová

Ludmila Poláčková
82 let

Ladislav Kyša
Růžena Lincerová

83 let
Miroslav Janíček

84 let
Jiřina Prudlová

85 let
Božena Madecká
Liduše Svrčinová

86 let
Teofil Gruščík

Teresa Střelcová
87 let

Alois Kolondra
Edeltruda Kaletová

88 let
Magdaléna Škodáková

89 let
Hedvika Pietraszová

90 let
Hedvika Hánlová

94 let
Anna Szczygielová

20.09.2014
Pavel Juřenčák – Orlová-Lutyně

Markéta Hanusková – Dětmarovice 
25.10.2014

Tibor Tattinger – Karviná-Hranice
Renáta Čempelová – Orlová-Lutyně

17.10.2014 
  Václav a Kristýna Kaděrovi

Zlatou svatbu oslavili

Matěje Fialu, Filipa Zahradníka, Filipa Sembola, 
Viktorii Plevovou

Přivítali jsme nové občánky naší obce

Josefa Nebroje, Miroslava Oršulíka, Jaroslava Madeje 

Dne 29. prosince 2014 
vzpomeneme 
20 let od úmrtí pana
Oldřicha Pochtiola. 
S láskou a úctou vzpomíná 
manželka, syn 
a dcera s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a zná-

mým za účast, květinové dary i za projevenou soustrast na 

pohřbu našeho drahého zesnulého 

pana MIROSLAVA  ORŠULÍKA, 

který se konal 8.9.2014 z obřadní síně v Dětmarovicích.

Veřejně bychom chtěli především poděkovat všem 

pracovníkům pohřební služby paní Zdeny Černínové               

z Karviné, kteří si to plným právem zaslouží, za nevšední 

ochotu, důstojnost a pietu s jakou přistupuji k této práci,                

k zemřelým a citlivostí k pozůstalým.

Ještě jsme se nesetkali s tak vzornými službami v tomto 

oboru a pro nás, v tak těžké chvíli, to bylo velkou pomocí.              

V neposlední řadě děkujeme za velmi pěkný procítěný 

proslov přednesený od srdce.

Za zarmoucenou rodinu děkuje 

                                              manželka Eliška Oršulíková

Setkání jubilantů

P o d ě k o v á n í  

Vzpomínka 
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