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ZPRAVODAJ OBCE DĚTMAROVICE

Prosinec 2014

Vážení spoluobčané,
dny posledního měsíce v roce by neměly být jen pracovní.
Starosti denního života na každého doléhají jinak, ale nikdo
tu životní dráhu nemá lehkou a ideální. Ve svátečních dnech
bychom se měli přece jen zastavit a ohlédnout se, například,
jestli jsme někomu, třeba
nechtěně, neublížili, jestli
jsme nezvolili příliš rychlé
tempo, jestli náhodou nemáme nereálné cíle, apod.
Nadcházejícím svátečním
dnům sluší pokora a vstřícnost k ostatním lidem. Rodiny by se měly sejít u štědrovečerního stolu a poslední den v roce by neměl
být určen jen pro nereálná
předsevzetí za hodinového půlnočního randálu z petard.
Jsem přesvědčen i o tom, že je potřeba velmi slevit i z „uctívání božstva konzumu“, neboť to kromě zisků obchodníků
vede nedobrým směrem například naše děti a nám to
obvykle nepřidá na lednové zdravotní kondici. Ale vše je
v rukou každého z nás.
Rád bych Vás, vážení spoluobčané, pozval na tradiční
Vánoční koncert 14.12.2014 a nově i na koncert Novoroční
1.1.2015. Dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití
Vánoc a hodně zdraví, sil a celkové pohody v roce 2015.
Ing. Ladislav Rosman
Dětmarovický vánoční strom

Vážení
spoluobčané,
přejeme Vám klidné
a krásné prožití vánočního období, které
by nás mělo alespoň
dočasně odpoutat od
onoho každodenního
ruchu a shonu, kterým procházíme v nejrůznějších
oblastech našeho života. Přejeme rovněž, aby Vám nadcházející nový rok přinesl co nejvíce toho pozitivního v životě
osobním, pracovním i společenském, mimo jiné tedy lásku,
přátelství i zdraví.
Kolektiv zaměstnanců obecního úřadu

Zkušební projekt
„Autobusem
na hory“

Zasedání
zastupitelstva
obce
Ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva
obce se konalo ve středu dne
5. listopadu 2014 v sále
Dělnického domu.
Všichni zastupitelé složili
dle zákona slib. Byl zvolen
starosta obce, dva místostarostové a další dva
členové rady. Hlasování proběhlo veřejně zdvižením
ruky.
Starostou obce se stal
Ing. Ladislav Rosman (PRO),
prvním místostarostou Mgr.
Libor Stáňa (Nezávislí) a
druhým místostarostou Ing.
Marek Svrčina (PRO). V
pětičlenné radě obce dále
zasednou Dagmar Šnapková
(KSČM) a Ing. Leonard
Mynář (ODS).
Dále byl zřízen finanční
výbor, jehož předsedou se
stal Ing. Miroslav Kozel a
výbor kontrolní, jehož
předsedkyní byla zvolena
Mgr. Michaela Kaděrová.
Bližší informace o průběhu jednání naleznete v
zápise na
www.detmarovice.cz.
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná ve
středu dne 17. prosince
2014 v 17 hodin v Dělnickém domě.

OBEC DĚTMAROVICE
nabízí k pronájmu
nebytové prostory v objektu čp. 320 v Dětmarovicích,
(v 1. patře budovy pošty, současné kadeřnictví)
o výměře 36,8 m2
Termín podání žádostí s podnikatelským záměrem
je nejpozději do 31.1.2015.
O přidělení rozhodne na základě písemných žádostí
rada obce.
Bližší informace poskytne
Obecní úřad Dětmarovice,
tel. 596 540 147

Rozšíření služby Senior taxi v Dětmarovicích
od 1.1.2015
Obec Dětmarovice nabízí občanům trvale bydlícím na
území obce Dětmarovice službu Senior taxi, a to v pracovních
dnech v době od 700 do 1500 hodin. Senior taxi je určeno pro
občany starší 65 let, případně mladší, kteří jsou držiteli průkazu
„ZTP“ a „ZTP/P“, a to na čtyřech základních trasách včetně
dopravy zpět.
Dětmarovice – Dětmarovice
jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
Dětmarovice – Orlová
jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
n
Zdravotnické zařízení
n
Zařízení sociálních služeb
Dětmarovice – Karviná
jedna jízda v jednom směru 30,- Kč
n
Zdravotnické zařízení
n
Zařízení sociálních služeb
n
Úřady - úřad práce
- Magistrát města Karviná
- Finanční úřad
Dětmarovice – Bohumín
jedna jízda v jednom směru 30,- Kč
n
Zdravotnické zařízení
n
Zařízení sociálních služeb
Pokud jízdu (jízdy) absolvuje více občanů najednou, platí
příslušnou částku každý občan samostatně. Jízda nutného
doprovodu občana bude poskytnuta bezplatně.
V případě, že máte zájem využít službu Senior taxi, musíte
si tuto telefonicky objednat nejméně jeden den předem na
telefonním čísle 774 424 547. Pokud bude služba objednána v
daný den, budou upřednostněny dřívější objednávky.
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V rámci zkušebního projektu, pracovně nazvaného
„Autobusem na hory“, bude
v sobotu 31.1.2015 přistaven autobus v 8.00 u
Dělnického domu a v 8.20 u
motorestu v Koukolné.
Tento odveze zájemce (občany s trvalým pobytem v
obci Dětmarovice), zdarma
na sjezdovku do Bukovce u
Jablunkova a v 15.00 bude
odjíždět z předem dohodnutého místa zpět do Dětmarovic.
Této nabídky mohou
využít lyžaři, běžkaři i
turisté. Děti do 15 let mohou
jet pouze v doprovodu
dospělé osoby. Autobus má
50 míst. Zápis zájemců
bude probíhat pouze osobně v týdnu od 26.-30.1.2015
na Obecním úřadu Dětmarovice, kontaktní osoba
Taťána Čempelová. Bude
jim vystavena karta na
konkrétní jméno a adresu,
kterou odevzdají při vstupu
řidiči v autobuse. Bez této
identifikační karty nebude
vstup do autobusu umožněn. Podle toho pak bude
probíhat kontrola pasažérů
při odjezdu.
Autobus bude odjíždět v
15.00 z Bukovce, na
opozdilce nelze čekat, proto
prosíme o dochvilnost. Za
bezpečnost v rámci pobytu
či při pohybu na sjezdovce si
odpovídá každý sám a za
případné úrazy nenese
obec žádnou zodpovědnost. Jedná se pouze o
zprostředkování přepravní
služby. Pojištění cestujících
je v rámci pojištění autodopravce. Jde pouze o zkušební projekt, po vyhodnocení, pokud občané
projeví zájem, bude obecní
radou rozhodnuto, zda v
této akci pokračovat.
OÚ Dětmarovice

www.detmarovice.cz

Z bloku starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2014 se za pár dnů stane minulostí. Všechny
plánované investiční i neinvestiční akce se nám v roce
2014 povedlo realizovat.
Poslední stavba - parkoviště v Koukolné - se potýkala s problémy nízké
únosnosti základního terénu
pro plochu parkoviště a
muselo být přistoupeno k
zapravení výztuhy, na kterou
teprve přišlo základní kamenivo a dlažba. Část již položeného základu musela být
kvůli slabé únosnosti stržena
a musel být znovu obnažen
původní terén, který zde trpí
spodní vodou. Doufám, že až
budete číst tyto řádky, bude
už stavba z nejhoršího
„venku“. Na rok 2015 jsou ke
schválení zastupitelstvem
obce připraveny náročné
akce, jako je stavba splaškové kanalizace v aglomeraci
a další sada místních komunikací s potřebou nového
povrchu. Tyto stavby vážou
nejvíce financí. Kromě toho je
v plánu zateplení budovy
Rumcajs včetně obnovy
zahrady, včetně mobiliáře.
Poměrně výrazná bude i
investice do objektu Hájenky,
včetně zateplení stropu a
instalace nové žumpy místo
dnešního nevyhovujícího
septiku. Podobně je v plánu
nová žumpa i u malé budovy
DPS a další investice
menšího rozsahu.
V zásobníku jsou další
akce, ale ty jsou zatím „pod
čarou“ vzhledem k tomu, že
priorita splaškové kanalizace

s vysokou nákladovostí
stavby nám v rozpočtu váže
značné prostředky. Bohužel
ani v závěru roku 2014 nebyl
vypsán dotační titul na
kanalizace, a tak stále
nevíme, kdy nám stát na tuto
stavbu dotaci poskytne.
V souvislosti s ostře
sledovaným obchvatem obce
jsem slíbil informaci dle dnes
již čerstvě hotové studie
ekonomické efektivity stavby.
Propočet ze ŘSD, jak
jsme čekali, ukazuje na
ekonomickou nevýhodnost
stavby. Tato zpráva pro nás
samozřejmě není dobrá, ale
spolu s Bohumínem a Dolní
Lutyní jsme písemně na
Ministerstvu dopravy výsledek ihned rozporovali. Nyní
ještě chceme požadavek
obchvatu podpořit stavem
zdraví občanů bydlících v
sousedství komunikace I/67.
Občanům si dovolíme zaslat
anonymní dotazník k nemocem respiračním, oběhovým, nádorovým a psychického rázu. Míru výskytu
chceme porovnat s celostátním průměrem a výsledek
máme v záměru předložit
Ministerstvu dopravy na
podporu obchvatu.
Ing. Ladislav Rosman

Jak po volbách
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám ještě jednou za podporu dobrých volebních
programů v komunálních volbách 2014. Byl jsem sice poměrně
dlouho
tu volební sobotu rozčarován nízkou účastí
obyvatelstva ve volbách, ale výsledek mne nakonec velmi
potěšil. Je z toho zřejmé, že v lidech obecně je zakódována
jakási „selská“ moudrost, která si nakonec vždy najde svou
cestu. Je z toho mimo jiné zřejmé i to, že lidem není jedno, jak
to bude v obci dále. Jsem si zároveň jist, že i těm, kdo volit
nebyli, to jedno není. Žijí tady, i jejich děti tady budou žít. Jen jim
asi něco nedovolilo přijít a vyjádřit se. Určitě si ale všichni
uvědomujeme, že téměř nic samočinně nefunguje, ani vývoj
obce směrem, který vyhovuje většině lidí v obci. Podpora lidí je
v úsilí vždy potřebná. Těší mne zájem mladých lidí,
představoval bych si ale jejich větší účast.
Složení nového obecního zastupitelstva považuji za velmi
dobré, s předpokladem konstruktivních názorů a s
předpokladem inteligentní dohody v obtížnějších případech
rozhodování. Rád bych spolupracoval v radě se všemi
stranami, i když počet radních je pět a stran máme šest. Na
všechny se tak zákonitě nedostalo. Je však reálný předpoklad,
že konfliktně založené osoby nebudou mít zbytečně nadměrný
prostor k účelovému stavění překážek. Pozor, to není potírání
kritických, ale přitom konstruktivních názorů. Těch si naopak
cením, protože ty nutí k přemýšlení a brání cestě „do škarpy“.
Velmi si cením ve vedení obce mimo nových členů strany PRO
především lidí z KSČM, Nezávislých, ale i zástupce ODS a
KDU-ČSL. Tito lidé se dříve velmi osvědčili svými zásadními
projevy součinnosti a jsem přesvědčen, že spolupráce s nimi
bude ku prospěchu obce. Zvolení do zastupitelstva obce
považuji za silně zavazující. Sliby naší široké koalice jsou pro
realizaci náročné, ale reálné. A uvidíte, že se opět povede
udělat mnohem více než je ve volebních programech. Dnes
nejsme v situaci, kdy starosta musí vymýšlet, jaké investice
dělat dál a jiné lidi přesvědčovat. Mí spolupracovníci na OÚ a
zvolení zastupitelé jsou lidé aktivní v nápadech a sami
realisticky tvoří koncepci plánu a rozpočtu, nejen pro r. 2015.
Pro zlepšení života v obci jsou od těchto lidí „na stole“ velmi
pěkné věci. A nejsou to rozhodně žádné aquaparky, ani
„omílaný a strašácky komentovaný“ nový seniorský dům.
Dokonce ani Něbrojovu kapli nebudeme bourat, což jsem ke
svému údivu nedávno zaslechl, ani se nestahují mračna nad
našimi seniory - jak jsem se v nějakém přitroublém plátku
nedávno dočetl.
Za naši širokou koalici nových zastupitelů a za pracovníky OÚ
Vám, vážení spoluobčané, mohu slíbit, že se v obci „kola budou
dále točit vyváženě“ dále co nejlépe ve prospěch nás všech.
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Obec máme mnohem hezčí
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se snahou „mít obec pěknou“, bych ještě rád
poděkoval i občanům a podnikatelům sídlícím podél hlavní
komunikace, jejichž objekty dnes zkrášlují obec již nejen ve
„středu“, ale i po delší trase jízdy po hlavní silnici. Jen uvažte,
že naší obcí projede denně cca 10 tisíc aut a lidé si dnes velmi
všímají, jak obce a města vypadají. Podle vzhledu „baráků“
hodnotí zastupitelstvo a starostu dané obce, ale i kulturní
úroveň všech občanů. Samotná úroveň prestiže obce je dnes
na jejím vzhledu závislá významným způsobem. Zasloužilo by
si jmenovitě uvést ty rodinné domy a ta sídla firem, které jako
velmi viditelné objekty v posledním období pomohly v tomto
ohledu prestiž obce podpořit. Zasloužilo by si majitelům
jmenovitě poděkovat. Najdou se jistě škarohlídi, kteří vyjmenují
několik neudržovaných soukromých objektů v obci, ale o těch
přece víme, známe problémy obyvatel, a ty zmiňovat v tomto
článku nechci. Je to jiná kategorie případů a staveb…
Též mi je líto, že bylo některými farníky zabráněno v uplynulém
volebním období v celkové adaptaci budovy fary. V záměru
bylo mít budovu zateplenou, s návrhem bledě zelené fasády…,
s bytem pana faráře v patře, v přízemí s památkářskou expozicí
regionu. A bylo to realizovatelné dokonce zčásti za peníze z
dotace. Věřím ale, že společně s KDU-ČSL a novým panem
farářem nyní najdeme optimální způsob, jak zde v reálu
pokročit. Úvodní rozmluvy tomu nasvědčují a věřím, že i v
novém zastupitelstvu obce nalezneme konsensus pro
výraznější finanční podporu oprav z prostředků obce.
Jen z toho důvodu, abych se někoho nechtěně nedotknul, třeba
někoho nechtěně neuvedl ve výčtu majitelů obnovených a
pěkných objektů podél hlavní silnice, nebudu jednotlivé firmy a
občany jmenovat. Doufám, že mi to lidé prominou. Všichni
denně můžeme sledovat, jak naše obec jejich přičiněním
zkrásněla a vůbec to není samozřejmé a samočinně fungující.
Za sebe a za obec velmi všem, kdo se v posledních čtyřech
letech pro zkrášlení obce přičinili, srdečně děkuji.
Ing. Ladislav Rosman

Odpady v roce 2015
(Všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáři)
Svoz popelnic - každý lichý týden, úterý až pátek (1. týden
začíná 1.1.2015)
Svoz 1100 l kontejnerů - každý týden, úterý - pátek
Tříděný odpad (sklo, textil, papír) - svoz pytlů vždy v pondělí 9.3., 15.6., 7.9., 30.11.2015
Prodej známek na popelnice a úhrada poplatku za psy pondělí 12.1., úterý 13.1., středa 14.1.2015 v přízemí
obecního úřadu v době od 8.00 do 16.00, následně vždy v
úřední dny do konce ledna.
POZOR! Od 1.3 do 30.11.2015 nabízíme občanům novou
službu v likvidaci bioodpadu, a to přistavení 240 l plastové
speciální popelnice na bioodpad, přímo k rodinnému domu s
odvozem 1x 14 dnů. Tato služba bude stát 500,- Kč a popelnici
si bude možno objednat a zaplatit v rámci prodeje známek na
popelnice v lednu 2015.
Provozní doba sběrného dvora odpadu:
Letní provoz (od 1.4. do 31.10.)
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
středa od 8.00 do 18.00 hodin
sobota od 8.00 do 16.00 hodin
Zimní provoz (od 1.11. do 31.3.)
Středa od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin
Můžete odevzdat bezplatně - papír a lepenku, sklo, plasty,
biologicky rozložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, stavební suť
(jeden přívěsný vozík), objemný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu (oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich
obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební
kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky,
apod.) Zároveň se jedná o místo zpětného odběru
elektroodpadu - TV a PC technika, lednice, mikrovlné trouby,
drobná elektronika, mobily, apod. Tyto spotřebiče musí být
odevzdávány kompletní! Neodebírá se střešní krytina (eternit,
lepenka, asfaltové šindele, apod.) Likvidaci si musí každý
stavebník zajišťovat na vlastní náklady.

Cena je stejná jako v letošním roce a zahrnuje jako obvykle
pronájem nádoby, sběr, odvoz, zneškodnění komunálního
odpadu, 4x ročně svoz pytlového tříděného odpadu od domu,
možnost používání všech separačních kontejnerů (plasty, sklo,
papír), možnost přistavení kontejneru (přistavení a zapůjčení
zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a uložení
odpadu), svoz bioodpadu.
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Ohlédnutí za Medovými dny

Medové dny 2014
Letošní 11. ročník oblíbených Medových dnů se nesl v
duchu prvního adventního týdne a blížících se Vánoc.
Přilákal rekordní počet návštěvníků. Během soboty,
neděle a pondělního dopoledne výstavu navštívilo více
než 2500 účastníků.
Mohli se nejen potěšit
pestrou expozicí a voňavými
výpěstky zahrádkářů, ale
mohli se letos poučit o
ekologii a dovědět se
zajímavosti z činnosti Místní
organizace Českého svazu
ochránců přírody Dětmarovice. Naši včelaři opět
zaručeně pokryli poptávku po
kvalitním medu i příbuzných
výrobcích a vhod přišla v
sychravém počasí i horká
medovina. Ostatní prodejci a
vystavovatelé nabídli bohatou inspiraci pro vánoční

skutkem, hlasovalo přes
1400 návštěvníků.
Soutěž dopadla takto:
1. Eva Szyroká - betlém
na jevišti, 266 hlasů
2. Miloslav Uher pohyblivý betlém, 248 hlasů
3. Richard Górecki betlém V dřevěné vesničce,
212 hlasů
4. Školní družina figurální betlém, 142 hlasy
Zdislava Menšíková perníkový betlém, 142 hlasy
5. Kateřina Burková keramický betlém, 78 hlasů

11. Řezbářský kroužek 26 hlasů, atd.
Abychom se mohli pochválit úspěšností akce, je
zapotřebí mravenčí práce,
obrovského elánu a chuti do
organizace všech zainteresovaných. Nebudeme je
jednotlivě jmenovat, protože
už by nám nestačil papír. A
tak dovolte vyslovit obrovský
společný dík všem, kteří se
na Medových dnech podíleli
jakýmkoliv způsobem. Věřte,
že si Vaší práce a ochoty
velmi vážíme a slibujeme, že
Vám všem budeme pomáhat
tak, aby se nám další ročník
opět společně podařil alespoň jako ty předchozí.
Taťána Čempelová
OÚ Dětmarovice

Poděkování sponzorům
MO ČZS Dětmarovice
děkuje sponzorům za příspěvky do tomboly na
Medových dnech. Byli to: Falko
nábytek, Cukrárna Ája p.
Sznapková, COOP, Obec
Dětmarovice, Kadeřnictví u
Dělnického domu, Restaurace
Dělnický dům, Universalshop
Prudel, Prodejna Niko,
Restaurace Na statku, Akuma,
Podlahové studio Mazurek,
Napos, Brenston, Truhlářství
Kiša, Elektro Volák, Pizzerie U
Jurčáků, Restaurace Na růžku,
Baby land Burdková, Potraviny
Jašková, Elmot, Zelenina
Koukolná, Dětmarovická lékárna, Restaurace Motorest,
Restaurace U Mnicha, Restaurace Na obecnině, Smíšenka, Sajto, Solná jeskyně.

Milé pohlazení na MEDOVÝCH DNECH

dárky nebo jejich výrobu. Nepřehlédnutelnou část výstavy
letos tvořily betlémy. Sešlo se
jich rovných 30 a byly z
perníku, ze dřeva, vosku,
papíru, modelíny a všechny
naprosto uchvátily svou
rozmanitostí, ale i manuální
zručností autorů. Vybrat ten
nejhezčí bylo nadlidským

6. Mateřská škola
Koukolná - 73 hlasy
7. Společné dílo 4. třídy
ZŠ Dětmarovice - 36 hlasů
8. Keramický kroužek
paní E. Kryskové - 34 hlasy
9. Keramický kroužek
paní E. Szyroké - 32 hlasy
10. Mateřská škola střed 28 hlasů
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V Dětmarovicích se stalo milou tradicí, že Zahrádkáři (ČZS) a
Český svaz včelařů již tradičně (po jedenácté) organizují v závěru
listopadu takto pojmenovanou výstavu pod patronací a za
podpory Obecního úřadu. Předseda ČZS pan Tomáš Stáňa by
zcela jistě toto tvrzení doplnil. Přidal by, že zde vystavují také
místní školy (jak mateřské tak i ZŠ) a velká řada dětmarovických
občanů a ostatní organizace obce. A nebylo by úplné, kdybychom
nevzpomněli účast i ČSOP – tedy ochránců přírody. Na výstavě
se bylo skutečně na co dívat! Musíme uvést, že tradiční název
expozice MEDOVÉ DNY spojené s rozsáhlým prodejem je dávno
překonán. I když výrobků z medu zde najdeme a nakoupíme
skutečně hodně.
Výstava jako taková vytváří milou předvánoční atmosféru.
Vždyť jen vystavených betlémů jsme zde napočítali snad na
třicet. A všechny byly něčím zajímavé! Od těch, které vytvořily
děti z mateřinek až po technicky naprosto dokonalou pohyblivou
scenérii rozměrů 3,5 x 1,5 m (i včetně „rozpohybované“
dětmarovické elektrárny) pana Miloslava Uhra. I u exponátů
zahrádkářů se bylo na co dívat! Dodejme, že jenom vystavených
jablek bylo možná na sedmdesát. Ovocnářské produkty
doplňovala celá řada krásných s velkým umem a tvůrčí fantazií
zhotovených výtvorů. Například velice vkusná díla ze dřeva, dýní
nebo i z obyčejného papíru. A světe div se - jak jinak vypadá
„obyčejné“ pometlo, když je jeho tvůrce dokáže esteticky
přizdobit.
Doplňme, že ne jako laciná rekvizita působil také rozsáhlý
soubor budek pro různé ptactvo, které řemeslně zhotovil a
věnoval p. Kafka. Podnětem pro všechny, kteří máme rádi
přírodu, byly působivé ukázky „hotelu pro hmyz“. A jsme u další
organizace, která pod vedením Mgr. Eleny Kijonkové také
přispěla ke zdaru letošních Medových dnů. Jsou to již
vzpomenutí Ochránci přírody! Působí v relativně malých
Dětmarovicích (cca 4000 obyvatel) již 30 let a je za nimi vidět kus
práce. To by jim naše Orlová s 31000 obyvateli, kde tato
organizace není, možná mohla i závidět. Kromě 18 dospělých si
vychovávají i 20 dětí. A doplňme, že předsedkyně má svého
nástupce ve svém synovi, jinak báňském inženýru.
Ale vraťme se k vlastní výstavě! Celá vskutku působí velice
sladěně a dokládá, že dětmarovičtí občané jsou velice tvůrčí a že
jim skutečně záleží na pospolitosti. Tedy vážení zahrádkáři a
dětmarovičtí občané, kteří jste k výstavě jakkoli přispěli - velké
díky za krásnou akci! Přejeme si řadu dalších ročníků
MEDOVÝCH DNŮ! Zcela jistě to bude, protože elán, který jsme
viděli u Tomáše Stáni a Otakara Popka v jejich 78 letech, jim
může závidět i hodně mladších lidí. Velkou zásluhu na precizním
zabezpečení a organizaci Medových dnů mají především
pracovnice Obecního úřadu paní Táňa Čempelová, aranžérka
výstavy paní Eva Szyroká a přítel zahrádkářů pan Petr Jančar.
Děkujeme všem za zdárný průběh a krásný zážitek z této výstavy.
Ludmila a Václav Kafkovi z Orlové
www.detmarovice.cz

Dětmarovičtí deváťáci hodně vědí a dovedou
V úterý 18. listopadu 2014 se osmičlenný tým složený
výhradně ze žáků deváté třídy vydal do jim neznámých
končin – na Gymnázium a Obchodní akademii Orlová. Tam
se konala již tradiční soutěž s názvem „Co vím a co
dovedu“. Této soutěže se dětmarovické týmy účastní
každý rok a pokaždé získají skvělé umístění, naposledy to
bylo 4. místo. Letos soutěžilo mezi sebou 9 základních
škol z Orlové a okolních obcí, kromě nás např. Dolní
Lutyně nebo Petřvald.
Na celkem 10 stanovištích v obou budovách
školy museli žáci plnit různé
úkoly, nejen vědomostní, ale i
dovednostní. V učebně
přírodních věd tak museli

neposlední řadě programovali malé roboty. Zde se
ukázalo, že náš tým byl
skvěle složen, neboť každý
se svými znalostmi vždy
někde zapojil.

složit ne zrovna jednoduchý
elektrický obvod nebo pracovat s mikroskopy, v tělocvičně ukázali, jak umí skákat
přes švihadlo nebo chodit na
chůdách, také poznávali
významné památky a místa
Moravskoslezského kraje a v

Výkony všech týmů byly
velmi vyrovnané, o čemž také
svědčil fakt, že rozdíl mezi 1.
a 2. místem byl pouze jediný
bod a mezi druhým a třetím
místem dokonce jen půlbod.
Nicméně náš tým s přehledem opanoval většinu

soutěžních kategorií, a tak
jsme si odvezli zlato!
Chtěla bych tímto moc
poděkovat všem zástupcům
dětmarovického týmu:
Vítkovi Brannému, Kateřině
Bušové, Richardu Góreckému, Richardu Jelenovi,
Lucii Krůlové, Dominiku

Kryskovi, Matěji Nawratovi a
Kristýně Venclové. Neméně
mé díky patří i organizátorům
soutěže, všem pedagogům
naší základní školy a hlavně
rodičům žáků, kteří své
ratolesti vedou jen k samým
úspěchům.
Markéta Branná

Tanec na ledě
V rámci besed se sportovcem regionu se uskutečnila na ZŠ
v Dětmarovicích již druhá beseda.
31.10. zavítala do naší školy mistryně sportu,
několikanásobná mistryně republiky v tancích na ledě,
účastnice olympiády v Calgary paní Viera Řeháková. V
poutavé besedě se žáci 5., 6. a 7. ročníků dozvěděli o všech
úskalích tohoto krásného, ale velice náročného sportu, o
časném vstávání, o různých zraněních, o častém pobytu mimo
domov, cestování, ale v závěru i úspěších a spoustě
nádherných zážitků. Na konci besedy měli žáci připravené
dotazy a mohli si rovněž prohlédnout poháry, medaile i odznak
mistryně sportu.
Beseda byla jistě příjemným zpestřením výuky a doufám,
že mnohé inspirovala ke sportu, byť jen rekreačnímu.
Mgr. Dana Reliová

Přírodovědný
klokan
15. října se žáci 8. a 9. třídy jako každoročně zúčastnili
okresního kola soutěže Přírodovědný klokan. Soutěže
se celkem zúčastnilo 996
žáků základních škol a odpovídajících tříd gymnázií
okresu Karviná. Žáci soutěžili
mezi sebou ve vědomostních
znalostech ze zeměpisu,
chemie, fyziky, přírodopisu a
matematiky. Naši školu
nejlépe reprezentoval Richard Jelen, žák 9. třídy, který
se umístil na nádherném 10.
místě. K tomuto úspěchu mu
všichni blahopřejeme.
Mgr. Martina Šebková
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Sváteční
mše
Štědrý den 24.12.
půlnoční mše svatá
ve 24:00 hodin.
Hod Boží vánoční 25.12.
mše svatá v 10:00 hodin
svátek sv. Štěpána 26.12.
mše svatá v 7:30 hodin
Silvestr 31.12.
mše svatá v 15:00 hodin
Nový rok 1.1.
mše svatá v 15:00 hodin,
po ní Novoroční koncert
svátek Tří králů (6.1.)
mše svatá v 17:00 hodin

Vánoce s Ježíškem nebo bez Ježíška?
Koledy, dárky, třpytivé ozdoby – člověk si málem připadá jako v
pohádce. I když, jistě, Vánoce nejsou žádná idylka, je to
skutečnost. Skutečnost zrození Boží lásky a Božího Slova v
malém Dítěti. To Dítě nemělo velké nároky. Chtělo jen trochu
prostoru a prostředků, aby mohlo růst. Chtělo trochu tepla a lásky.
Teď pozvedá své ruce ke mně, aby mě v tom kouzelném objetí
zahrnulo bohatstvím svých darů.
Mnozí velmi dobře pamatujeme otázku z dětství: „A co ti přinesl
Ježíšek?“ Protože vždy jsme něco nalezli pod stromečkem. Od
Ježíška. Avšak postupně se to jaksi ztratilo z našeho života a začali
jsme se snad i stydět za to, že nám něco donesl zrovna Ježíšek.
Vždyť to byli přece rodiče, přátelé, známí, kteří něco napřed koupí
a pak nám to dají. A že Ježíšek patří spíše dětem, než nám,
dospělým. Ale je tomu skutečně tak? Rok opět pomalu končí, shon
narůstá, koledy v obchodech vyhrávají a reklamy tvrdí, že štěstí
spočívá v koupi nějaké věci. Je to neklamný znak toho, že si znovu
připomeneme narození Boha, který přichází spasit svět. Z věcí,
které se na Vánoce nabalují, si z roka na rok častěji musíme vybírat
ty, které k nim skutečně patří. Právě konzum nám totiž podsouvá
deformovaný obraz toho, o čem vlastně Vánoce jsou. A vyznat se v
tom je čím dál těžší. Letos máme další šanci zamyslet se nad
velkým Božím darem. Nad tím, že vše, co máme, je od Ježíška –
ovšem nikoli toho pohádkového, ale toho, který dává pravý smysl
našemu životu. A o jeho lásce chceme vyprávět našim dětem i
našim dospělým. Vždyť život a svět bez Boha by byli jako Vánoce
bez Ježíška.
P. Dr. Marcel Puvák, farář

Tříkrálová sbírka již po patnácté
V lednu 2015 to bude již patnáct let, co v
rámci celorepublikové charitativní akce
zaklepou koledníčci Tříkrálové sbírky na Vaše
dveře. Chtěli bychom využít této možnosti a
podat o naší sbírce více informací. Tříkrálová
sbírka je od svého začátku zaměřena na
pomoc lidem, kteří si sami poradit nedovedou.
Jedná se o seniory, osoby bez domova,
maminky s dětmi v nouzi, sociálně slabší
rodiny, zdravotně znevýhodněné občany či
osoby v krizových situacích.
Z loňské Tříkrálové sbírky byly uhrazeny
náklady spojené s provozem Denního centra
pro osoby bez přístřeší v Bohumíně a
částečně financovány náklady na opravu
koupelny pro uživatele. Stejně tak sbírka
pomohla při rekonstrukci nevyhovující
koupelny pro uživatele v Noclehárně sv.
Martina. V Charitním domě pokojného stáří sv.
Františka byla za část peněz ze sbírky
pořízena nová telefonní ústředna, protože ta
předešlá již dosloužila. Zbývajících 35 procent
sbírky jde, jako každý rok, na podporu
celorepublikových projektů Charity České
republiky a na mezinárodní humanitární
pomoc. V rámci humanitární činnosti Diecézní
charity ostravsko-opavské podporujeme
sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině,
která daleko zaostává nad minimálním
standardem evropských zemí. V roce 2014
jsme v rámci Diecézní charity ostravsko–

opavské rozšířili humanitární pomoc také do
Moldávie.
A malé připomenutí, jak poznáte ty pravé
koledníčky.
Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré
vůle mohl zneužít nějaký „nepravý koledník“.
Lze je totiž velmi jednoduše poznat. Jen praví
koledníčci budou mít ve svých „třech darech“
cukr, jehož celý obal je potištěn logem a
informacemi o Tříkrálové sbírce. Tyto cukry
jsou vyrobeny speciálně na objednávku pro
potřebu sbírky, může je tedy od koledníčků
získat pouze dárce příspěvku do Tříkrálové
sbírky 2015. Vedoucí koledující skupinky pak
má průkaz koledníka vydaný a podepsaný
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem a
pokladnička je zapečetěná a podepsaná
pracovníkem městského či obvodního úřadu
oblasti, ve které je koledováno.
Na návštěvu koledníků se v Dětmarovicích
můžete těšit první nebo druhou lednovou
sobotu. Od 1. do 14. ledna bude rovněž
možnost přispět i do pokladničky, označené
logem Charity ČR, a to buď v kostele, nebo ve
Večerce vedle fary.
Děkujeme Vám občanům, za to, že nejste
lhostejní k potřebám dalších lidí, soucítíte s
komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte
této sbírce i pro rok 2015 nakloněni.
S úctou Charita Bohumín

Z předvánoční
knihovny

Copak nám
asi nadělí…
Psali jste jako děti dopis
Ježíškovi? Přemýšleli jste
ale, co byste si přáli splnit teď,
když jste starší? Zkuste
zapřemýšlet... které by to asi
bylo?
... „Milý Ježíšku, za
několik dní jsou Vánoce a já v
neustálém shonu přemýšlím,

co Ti napsat, o co Tě požádat
pro sebe a o co pro své blízké.
Přeji si víc chvil s těmi, co
mám ráda, přeji si umět
vyjádřit lásku, přeji si hlavně
zdraví...“
No, takhle nějak by
vypadal asi náš dopis dnes.
Jenže my už jsme dospělí a
většinu přání si musíme splnit
sami. Dovolte mi dát vám
jeden typ na netradiční dárek:
Dejme si pod stromeček
úsměv, ať slzy stírá a bolest
hojí…
Dejme si pod stromeček
klid, lásku, pohodu a štěstí,
vždyť to opravdu nikoho z nás
nic nestojí…
Přeji vám, milí spoluobčané, krásné Vánoce a
šťastný nový rok 2015.
Alžběta Jendryščíková
knihovnice

Oznamuji
návštěvníkům knihovny, že tato bude v tomto
roce naposledy otevřena
ve čtvrtek 18.12.
S půjčováním knih
začneme v novém roce v
úterý 6.1.2015.
Těším se na další
setkání s vámi.
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Vydařený rok 2014

NOVÝ KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ U NÁS

Měsíce listopad a prosinec se nesou ve znamení ukončení
fotbalové „půlsezony“ a bilancování uplynulého roku. S tím jsou
neodmyslitelně u nás spojeny i večírky jednotlivých družstev a
vyhlašování nejlepších hráčů u týmů žáků a přípravek.
Družstvo mladších přípravek se v okrese Karviná umístilo
na 5. místě z 18 týmů se 100 vstřelenými góly do sítí soupeřů.
Nejlepšími střelci byli David Šimon Šimeček a Petr Hvojník,
nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Alex Mlátilík a brankářem
Matyáš Heinz. Trenérem mladších přípravek je Karel Lariš.
Družstvo starších přípravek se pohybuje po podzimu ve
středu tabulky. Nejlepším střelcem starších přípravek byl
Ondra Drobek a nejlepším hráčem Vojta Hok. Trenérem
starších přípravek je Miroslav Čempel.
Starší žáci přezimují na třetí příčce tabulky se ziskem 16
bodů. Jelikož za starší žáky hrají věkově fotbalisté z kategorie
mladších žáků i starších žáků, byli nejlepšími hráči vyhlášeni
Matěj Křižák - za ty mladší a Lukáš Kretek - za starší, který se
stal i nejlepším střelcem. Trenérem je Jan Czyž. Odměnou pro
všechny byla tepláková souprava s logem SK Dětmarovice,
které zajistila paní Mgr. Simona Kiselová. Tímto ji děkujeme.
Družstvo dorostu obsadilo po půlce sezony 4. místo z 9
celků. Trenérem je Lukáš Frisch.
A mužstvo odehrálo po dvou letech opět velice vydařenou
sezonu. V silné konkurenci 16 celků Krajského přeboru se po
podzimu dostalo na třetí příčku se ziskem 30 bodů s bilancí 9
výher, 3 remíz a 4 proher. Nutno podotknout, že v domácím
prostředí jsme na podzim pouze jednou remizovali a zbytek
zápasů vyhráli. Trenérem mužstva je Martin Špička.
Závěrem bych rád všem hráčům, trenérům, pracovníkům,
rodičům dětí, kteří spolupracují s trenéry, sponzorům, přátelům
našeho oddílu a v neposlední řadě i všem obyvatelům obce
Dětmarovice popřál klidné prožití svátků, hodně zdraví,
životních úspěchů a správné vykročení do nového roku 2015.
Ing. Martin Pasz

Na začátku letošního roku začal znovu po několika
letech svou činnost kroužek mladých hasičů Sboru
dobrovolných hasičů v Dětmarovicích. K dnešnímu dni má
kolektiv 18 členů (chlapci i dívky ve věku od 6 let).
Děti mají pravidelné
schůzky každý čtvrtek od 16
do 17:30 v klubovně hasičské
zbrojnice v Dětmarovicích, v
zimním období a při nepřízni
počasí se scházejí v tělocvičně TJ Sokol Dětmarovice.
Mladí hasiči se seznamují

se směrnicemi hry Plamen.
Posláním této hry je soutěžní
formou rozvíjet dětské znalosti, vytvářet dovednosti
požární ochrany a podporovat celoroční mimoškolní
činnost dětí. Na schůzkách
děti trénují požární útok,
štafetu požárních dvojic, uzly
a v neposlední řadě znalost
topografických a hasičských
značek. Zařazovány jsou i
zábavné činnosti a hry na
rozvíjení paměti a myšlení.
Pokaždé, když nám přeje
počasí, opustíme klubovnu a
vyrazíme ven, kde se věnujeme sportu a praktickému
osvojování zkušeností, při
kterém nám mnohdy asistuje
hasičská technika a výstroj
našeho sboru.
Letošní letní prázdniny
byly pro děti obdobím volna, a
proto jsme se s některými
rozloučili táborovým
posezením s možností
opékání párků. Děti si
vyzkoušely vše, co se za
uplynulého půl roku naučily.
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PRVNÍ SOUTĚŽ
MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu dne 15.11.2014
se mladí hasiči zúčastnili
pohárové soutěže v Petrovicích u Karviné v disciplínách uzlová štafeta a
štafeta požárních dvojic, ve
které soutěží čtyřčlenná
družstva s velitelem. Trať je
dlouhá 35 m a děti na ní plní
několik úkolů. Jako první
obíhal metu velitel Adam
Pryczek, když doběhl zpět na
start, vyběhla první dvojice
David Vija spolu s Danielem
Suchánkem, kteří rozvinuli

hadici C s proudnicí, oběhli
metu a vrátili se ke startu. Po
ní vyběhla druhá dvojice
Petra Jurošková a Patrik
Perutka. Jejich úkolem bylo
hadici opět smotat do kotouče
a donést ji za startovní čáru.
Družstvo mělo také v záloze
náhradníka Šimona Šťasného. V kategorii mladších
žáků se naše družstvo
umístilo na celkovém 1.
místě… S tímto umístěním
jsme velice spokojeni a
doufáme, že se nám bude
takto dařit i nadále. Velké
poděkování patří panu Jiřímu
Gruščíkovi, který děti na tuto
soutěž usilovně připravoval, a
především šikovným dětem,
které to bez trémy bravurně
zvládly!
Kateřina Rusková
SDH Dětmarovice
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XVIII. ročník Orlovské piruety
Již od pátku se do Orlové sjížděli krasobruslaři z celé
republiky, aby se zúčastnili XVIII. ročníku Orlovské piruety.
Je to závod Českého poháru v kategoriích nejmladší žáci a
žačky, mladší žáci a žačky, žáci a žačky, junioři a juniorky,
senioři a seniorky.
Od pátku rodiče orlovských krasobruslařů připravovali a zdobili prostory, ve
kterých probíhala prezentace, losování, vyhlášení
výsledků, prostory pro
rozhodčí, pro které se musely
vyklidit šatny od domácích
závodníků, a místnost, ve
které probíhal on-line přenos,
pro ty, kteří nechtěli mrznout
u ledu.
Celý závod se vydařil.
Hosté chválili perfektní
organizaci a příjemné organizátory. Velkým potěšením
Petra Kúdelová

byl děkovný dopis od rozhodčích.
Velké poděkování patří
rodičům dětí KK Orlová, kteří
pro to, ať je závod co
nejkvalitnější, obětovali
spoustu času a sil.
Rozzářené oči závodníků
při předávání cen nebo, když
si po závodě mohli počkat na
body na pohovce a zamávat
do kamery jako na Mistrovství světa, stálo za to vše
takto přichystat. Výsledky

závodníků také udělaly
radost jak jim samým, tak
trenérům a rodičům.
V juniorské kategorii se
poprvé v sezóně předvedl
Martin Krhovják a získal 1.
místo. Martin poprvé také
předvedl svou novou volnou
jízdu. Také byl odměněn za
nejlepší piruetu krásným
dortem.
Naše juniorky: Terezie
Šostá zajela krásný krátký
program, po kterém byla na
skvělém 3. místě. Tereza
nastoupila s velkými ambicemi si své
místo ještě
vylepšit a nestalo
se. Dvě chyby jí
stály medaili a
celkově se umístila na 5. místě.
Kubošová Hana
se umístila celkově na 8. místě.
Hanka je v našem
klubu první, která
využila možnost
vokálního doprovodu.
Žačky: Kúdelová Petra 11.
místo, Sobotíková Markéta 17.
místo, Zemková
Martina 18. místo.
Žáci: Marmorovič Ondřej 3.
místo.
Mladší žačky:
Večeřová Sabina
12. místo, Hanusková Kateřina
17. místo, Marmorovičová Klára
29. místo.
Nejmladší žáci: Vágner
Lukáš 1. místo. Lukáš jel
velice dobrou volnou jízdu, ve
které poprvé překonal hranici
30 bodů a ve své kategorii
získal také dost za nejlepší
piruetu. Slovik Ondřej 4.
místo.
Nejmladší žačky: Andlová
Daniela 14. místo.
Všem závodníkům gratulujeme.

Poděkování sponzorům
Ridera Bohemia, a. s.; Město Orlová; Uhlík Autobazar;
Revírní Bratrská Pokladna; Všeobecná zdravotní pojišťovna,
Orlová; Gabzdylová Pavla, TOP MÓDA a FOTO STUDIO
Orlová; Květinářství Šeda Petřvald; Dům dětí a mládeže
Orlová; Salón KM STYL Orlová – Marcel Adamčík; ČSOB; KB;
TURPRRESS spol. s.r.o.; p. Toulová; TINT; BONATRANS;
Aromka Dětmarovice, Šel; p. Šimčíková; Monika Mališová,
Rychvald; ing. Petr Krayzel, Tísek; Reviservis CZ, spol. s.r.o.,
Bohumín; Avon, Renáta Buglová; Šárka Chrobáková,
cukrářská výroba, Dětmarovice; Cukrárna Ája; Cukrárna
Magnólie.

Medaile z Havířova
Orlovským krasobruslařům se v Havířově dařilo. Soutěže
pod názvem Havířovská růže se zúčastnily i sestry Motykové,
které bydlí v Dětmarovicích a navštěvují ZŠ Dětmarovice.
Dojíždějí na Orlovský zimní stadion, kde se zúčastňují
tréninku na ledě, v tělocvičně (balet, tanec, gymnastika,
atletika…). Oběma holkám se dařilo.
Lucie Motyková soutěžila v kategorii mladší žačky B.
Předvedla hezkou volnou jízdu a tuto kategorii vyhrála. Ve
stejné kategorii soutěžila kamarádka z klubu Ester Poprocká
a ta se umístila na 3. místě.
Natálie Motyková soutěžila v kategorii nejmladší žačky B.
V této kategorii se umístila na 7. místě.
Náš klub v kategorii žačky A reprezentovala Sobotíková
Markéta a zvítězila. Markéta převedla dobrou volnou jízdu.
Další medaili z kategorie mladší žačky A získala za druhé
místo Sabina Večeřová.
Také naši nejmenší se krásně předvedli, a to v kategorii
přípravka, kde předváděli prvky. Všichni čtyři závodnici
Sklarčík Kryštof, Sklarčíková Karolína, Jaanetová Michaela i
Šochová Elen se umístili na 1. místě.
Vedení klubu KK Orlová závodníkům gratuluje.

Lucie Motyková – 1. místo
-9-
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ZÁBAVNÝ MYSLIVECKÝ TEST
Vážení spoluobčané, v listopadovém Okénku jsme psali o
aktivních myslivcích v naší obci. Dali jsme tam i příslib
vytisknutí části testu z oblasti myslivecké teorie i praxe, jen tak
pro zábavu a poučení, hlavně pro ty lidi, které tato oblast
zajímá. Níže tedy uvádíme několik testových otázek. Správné
odpovědi na otázky naleznete uceleně pod otázkami v jejich
shodném číslování.
1/ Kdy probíhá jelení říje?
odpovědi:
a/ červenec b/ říjen c/ březen
2/ Kdy probíhá srnčí říje?
odpovědi:
a/ červenec b/ říjen c/ březen
3/ Kdy shazuje paroží jelen?
odpovědi:
a/ listopad b/ únor c/ červen
4/ Kdy shazuje paroží srnec?
odpovědi:
a/ listopad b/únor c/červen
5/ Kachna plovavá není:
odpovědi
a/ kopřivka ob. b/ březňačka c/polák malý
6/ Kachna potápivá není:
odpovědi:
a/ polák velký b/ lžičák pestrý c/ ostralka štíhlá
7/ Kachna není:
odpovědi:
a/ zrzohlávka rudozobá b/lyska černá c/čírka modrá
8/ Výr velký latinsky je:
odpovědi:
a/ bubo bubo b/ bufo bufo c/ buteo buteo

9/ Mláďata zajíce se rodí:
odpovědi:
a/ slepá b/ vidící c/ hluchá
10/ Kolik dní je březí fena?
odpovědi:
a/63 b/52 c/42
11/ Kolik dní je březí zaječice?
odpovědi:
a/ 31 b/ 42 c/ 51
12/ Kolik zubů má dospělý pes?
odpovědi:
a/ 32 b/ 36 c/ 42 d/44
13/ Shazuje muflon na zimu?
odpovědi:
a/ano b/od 4 let c/ne d/jen někdy
14/ „Pírko“ má:
odpovědi:
a/ kachna b/ jestřáb c/ zajíc d/ divočák
15/ Rybami se živí:
odpovědi:
a/ ondatra b/ vydra c/ bobr
16/ Kdo má čabraku?
odpovědi:
a/ jezevec b/ liška c/ mýval d/ muflon

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b,c, 7b, 8a, 9b, 10a,
11b, 12c, 13c, 14c,d, 15b, 16d
Zpracovala Ing. Jana Střelcová
Spoluautor: Ing. L. Rosman

- 10 -

www.detmarovice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zlatou svatbu oslavili

Životní jubileum oslavili
Listopad 2014
82 let
Anna Stempná
Světluše Pěčková
83 let
Irena Galmusová
84 let
Božena Mencnerová
Věra Sikorová
Marta Chlebková
Alžběta Dudová
85 let
Vlasta Staníčková
89 let
Rudolf Halama
91 let
Anna Šimašková
94 let
Alžběta Plevová

21.11.2014 Soňa a Daniel Obořilovi

Prosinec 2014
80 let
František Bonček

Přivítali jsme nové občánky naší obce

82 let
Veronika Jungbauerová
Bedřich Ligocký

1.11.2014
Elišku Cieslarovou, Kryštofa Severína, Michala
Maschtowskeho, Nikol Brachtlovou a Bereniku Kabaštovou

83 let
Libuše Kýjonková
Jan Kalivoda
85 let
Vanda Michalská
86 let
Josef Mencner
Leontýna Mžíková

Výzva k nalezení majitele
Dne 12.11.2014 bylo na hranici katastru obce
Dětmarovice a Dolní Lutyně, ul. Odlehlá nalezeno elektrické
výčepní zařízení, které bylo dne 28.11.2014 OO PČR
Dětmarovice předáno do ztrát a nálezů na OÚ Dětmarovice,
kde si jej právoplatný majitel může vyzvednout.

87 let
Emílie Popková
90 let
Miloslav Olšovský
Leontína Soukeníková
92 let
Vlasta Pazdiorová
Všem jubilantům
blahopřejeme

Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2015
Vám přeje MO ČSSD Dětmarovice
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha
794 pořádá v sobotu dne 17. ledna 2015 od 9:00 do 12:00
hodin Den otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, jejich
rodiče a širokou veřejnost. Zpřístupněny
budou veškeré prostory školy, nově
vybudované odborné učebny, laboratoře,
posilovny, multimediální přednáškový sál,
tělocvična a zázemí, relaxační zóny pro
žáky apod. Zájemcům o studium budou
zodpovězeny případné dotazy, zejména
ohledně přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám z matematiky a českého jazyka,
které škola v letošním školním roce pořádá
jak pro žáky pátých, tak pro žáky devátých tříd. Na Vaši
návštěvu se těší pracovníci gymnázia.
PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel
Neperiodický zpravodaj Obce Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Michael Branny,
Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: 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 2. 3. 2015.
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