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Zamyšlení k sedmdesátému výročí ukončení 2. světové války
Očitých svědků událostí v roce 1945 zákonitě ubývá a
již ani například moje starší generace naštěstí válku
nemusela prožít. Sedmdesát následujících let života v
míru na tomto kontinentu je docela úctyhodný čas,
vezmeme-li v úvahu, v jakém antagonisticky rozpolceném
světě žily generace lidí v Evropě celých 44 let po druhé
světové válce.
Odchod Němců z Dětmarovic v roce 1945

Podstatu onoho antagonismu dnešní mladí znají jen
z dokumentů a knih, případně
z vyprávění. Proto nemohou
dost bezprostředně ani celou
tu dobu zhodnotit, stejně jako
my, a dnes podobně většina
lidí v Evropě, nemůžeme mít
bezprostředně zažitou dobu
2. světové války a jejího
konce. Mimo jiné je ale těch
44 bezválečných let v Evropě
důkazem vítězství úctyhodného objektivního rozumu představitelů zemí
výrazně bipolárního světa až
do roku 1989, a to na obou
stranách pomyslné „bariká-

dy“, bez hodnocení „správnosti“ ideologií.
Období 2. světové války
bylo kruté co do reálného
průběhu a kruté byly celkové
záměry nacistů, i ty, které
dnes mladá generace často
nechápavě a naivně přehlíží,
například když slyšíme hodnocení ve smyslu „no a co,
kdyby Hitler vyhrál, mluvili
bychom tady německy a měli
bychom se líp…“ Těmto lidem
zřejmě nedochází, že
součástí Hitlerovy propagandy byl zcela prokazatelný
záměr fyzické likvidace
slovanského obyvatelstva ve

středu a na východě Evropy a
nejen tam. Probíhající a dále
plánovaná genocida se přece
netýkala „jen“ židů, ale všech
slovanských národů a nejen
jich. Poněmčeni měli být jen ti

vybraní a nejlepší z pohledu
fašistické propagandy, tj. především loajální k německému nacismu a fašismu. Na
ostatní měli fašisté na plno
jedoucí továrny na smrt. To by
se odehrálo v případě
vítězství Hitlera ve druhé
světové válce!
Smyslem této úvahy není
rekapitulace postupu války,
ani prezentace detailních
historických faktů, nicméně
rád bych zdůraznil, že zásadní obrat ve druhé světové
válce ve smyslu porážky
fašistů nastal na území
Sovětského svazu, dnešního
Ruska. Byl to obrat po
předchozích nelidských útrapách obyvatelstva při cestě
německých vojsk směrem na
východ s cílem dobýt Moskvu
a porazit Sovětský svaz.
Dnešní tendenční zlehčování
těchto skutečností považuji
za nebezpečné stejně jako
posilování nacionalismu
kdekoliv v Evropě. Dnešní
Rusko je hrdé na historii
čtyřicátých let dvacátého
století a i například počáteční
postoj Stalina v této věci je,
(pokračování na str. 2)

Zamyšlení k sedmdesátému výročí ukončení 2. světové války
(dokončení ze str.1)
tak říkajíc, zapomenut. Domnívám se, že i v dnešní době
tragického střetu Ruska a Ukrajiny by státníci v Evropě
významné výročí ukončení druhé světové války neměli jakkoliv
zlehčovat, nebo je dokonce bojkotovat. Je asi potřeba
pochopit, že pozice USA je v tom zákonitě trochu odlišná. Je
potřeba si dnes samozřejmě uvědomit rovněž zásluhy
amerických vojáků postupujících v r. 1945 ze západu až k Plzni.
I zde bylo, v poslední fázi války, mnoho padlých, kteří neměli to
štěstí se dočkat míru, a jejich rodiny se jich nedočkaly. Reakce
lidí na vítězství v Praze, v Plzni a kdekoliv jinde u nás a v Evropě
byla tehdy spontánní a plná vděku za konec války. Vděku
Rusům i Američanům, tedy OSVOBODITELŮM.
Dnes, především po poválečné čtyřicetileté etapě, je
smýšlení lidí zákonitě jiné a leckteré momenty setřel čas. Věci
se hodnotí podle současnosti a je určitě potřeba v
komplikované mezinárodní situaci kladně hodnotit mj. uvážlivé
postoje západních politiků, ale i představitelů naší vlády.
Historie je i současným vývoje světa důkladně zamotaná a
smyslem této stručné úvahy k období konce války není určitě
návod na pochopení všech souvislostí historického vývoje.
Smyslem počínání těchto dnů mimo jiné je, abychom si dle
svých vědomostí a znalostí uvedené nedávné historie
připomněli význam konce druhé světové války, připomněli si
miliony mrtvých, především mladých lidí a připomněli si hrůzy
válečného dění, jehož vážnost si někdy už příliš ani
neuvědomujeme, pokud se netýká nás. Zároveň je potřeba
vzdát tiše poklonu a dík těm, kteří se tehdy obětovali při
osvobozování území od fašismu. A každý v rámci svých
možností udělat vše pro to, abychom my a naše děti nemuseli
nikdy válečné hrůzy zažívat.
Ing. Ladislav Rosman
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POTVRZENÍ PLÁNU ROZVOJE OBCE
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015 byl předložen novému
zastupitelstvu již v prosinci pro důkladné prostudování a
seznámení v časovém předstihu před jeho březnovým
schválením.
V oblasti stavby kanalizace lze
Po dobu prakticky tří
spoléhat na pomoc ze státních
měsíců mohli zastupitelé věci
fondů a nových dotačních
připomínkovat a doplňovat,
výzev, které se čekají bohužel
což bylo v některých případech
až po pololetí. Jak již bylo dříve
konstruktivním způsobem i
podrobně popsáno, pro realivyužito. Proto byl předložen
zaci připravujeme celkem zarozpočet ve své věcné a
tím tři projekty a spoléháme
finanční podobě tak, jak byl
především na odkanalizování
důkladně projednán v radě
husté
aglomerační části středu
obce, ve finančním výboru a ve
obce. U komunikací na dotace
specifických oblastech i v
spoléhat ale nelze a koncepci
okruhu komise pro ŽP. Tento
oprav a staveb cest v nározpočet byl 18.3.2015 zastukladovém rozsahu min. 8 mil.
pitelstvem obce schválen.
Kč ročně bychom měli udržet
V zásadě zůstává návrh
tak dlouho, až se kvalita našich
rozpočtu velmi podobný půcest vyrovná západovodnímu prosincovému návrevropskému standardu. Minulé
hu. Hlavní investiční položky
dva roky se potvrdilo, že postup
jsou zde dle naší strategie do
je nákladově reálný.
roku 2020 v oblasti výstavby
Rok 2015 je rokem
kanalizační sítě a v oblasti
projektů. Jejich realizace
potřeb výrazného zkvalitnění
vyplývá rovněž z koncepce
místních komunikací, jejichž
plánování do roku 2020, a to
celková délka je kolem 100 km.

např. v oblasti ochrany před
následky povodní, v oblasti
odvodnění některých oblastí v
obci, dalšího zvelebení našeho
obecního majetku a životního
prostředí včetně odpočinkověsportovních zařízení. Výčet
investic do roku 2020, v plánu
po jednotlivých letech má zcela
reálnou podobu a lze jej
k d y k o l i v, p o d o h o d ě v
zastupitelstvu obce, korigovat.
Existence projektů je důležitá
jednak pro plynulý postup jejich
realizace, ale i pro připravenost
na dotační výzvy. V radě obce
nejsme názoru, že je potřeba
dělat věci dle nabídky dotací
bez ohledu na pozdější
využitelnost realizovaných
zařízení, například dříve
zmiňovaného aquaparku. Za
správné považujeme mít připravené projekty pro realistický
rozvoj obce proporcionálně pro
všechny zájmové skupiny
obyvatelstva, a tyto projekty
uplatnit na „pasující“ vyhla-

Jednání k problematice výhledové přeložky silnice I/67
Bohumín – Karviná

(Obchvat obce)

Jednání, které svolal starosta naší obce, se uskutečnilo na
obecním úřadu v Dětmarovicích dne 2.4.2015. Zúčastnili se
jej: Ing. Šebek (Ředitelství silnic a dálnic - dále ŘSD - Brno),
Ing. Hýbl (ŘSD Ostrava), Ing. Vilč (Dopravoprojekt Ostrava),
Ing. Vícha, Ing. Macura a p. Vavrečka (Město Bohumín), Ing.
Raszyk (Město Karviná), Mgr. Buzek (Obec Dolní Lutyně), Ing.
Rosman, Mgr. Stáňa a p. Šnapková (Obec Dětmarovice).
Úvodem bylo konstatováno:
řešení komunikace po
n
Předmětem řešení
přemostění řeky Olše. I zde je
obchvatu v Dětmarovicích je již
dle původního projektu nutno
výhradně severní varianta
vést trasu mimoúrovňově nad
(koridor mezi železniční tratí a
benzínovou čerpací stanicí a
elektrárnou) dle nově
nad stávající komunikací I/67.
schváleného územního plánu.
n
Úseky Bohumín –
n
Jednání bylo motiSkřečoň - Dolní Lutyně nejsou
vováno rozhodnutím Censtavebně nadstandardní a
trální komise Ministerstva
nejsou zásadními položkami,
dopravy (dále MD) vrátit
které navozují nevyhovující
projekt obchvatu k přepraekonomiku projektu stavby.
cování s cílem nalezení
realizačních úspor.
Na jednání byly přijaty
n
Zástupci obce Dětnásledující závěry:
marovice mj. konstatovali, že
n
ŘSD ČR OTP Mohustota provozu vedeného na
rava zajistí zpracování studie
silnici I/67 středem obce je dle
úspor, která bude hledat
analýzy z roku 2014 v běžném
úspornější technické řešení na
pracovním dni 10.600 vozidel
trase, zejména ve způsobu
za 24 hodin.
přemostění nevyhnutelných
n
Předmětná stavba
bariér vedení trasy. Možnost
nové silniční spojky je dle
zadání této studie je podprojektu nákladná především v
míněna zahrnutím této akce do
úseku Dětmarovic z důvodu
rozpočtu ŘSD ČR a schvánutnosti přemostění dolením potřebného objemu
pravního uzlu u závodu Coal
finančních prostředků MD.
Mill, přemostění dvou
n
ŘSD ČR zváží výodbočujících železničních tras
hodnost navrhované případné
na EDĚ
a do Petrovic a
etapizace stavby trasy s tím, že
přemostění potoku Mlýnka.
přítomní představitelé měst a
Stavebně náročné se jeví také
obcí doporučili v první etapě
realizovat stavbu trasy

přeložky silnice I/67 v úseku
Bohumín – Koukolná.
n
V rámci výše uvedené studie bude projektantem technicky a finančně posouzena i možnost
etapového připojení přeložky
silnice I/67 (s využitím části
trasy stávající silnice III/46810
do Závady a jejího stávajícího
přemostění železniční trati) k
původní trase silnice I/67 v
oblasti Koukolné.
n
Termín zadání studie
úspor je plně vázán na rozhodnutí MD a termín přidělení
potřebných finančních prostředků. Zahájení prací na nové
studii se zatím předpokládá na
přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku
2015, tj. po rozhodnutí o
finančních prostředcích a po
dokončení výběrového řízení
na zpracovatele této studie.
n
V roce 2015 a 2016
má být provedeno nové
celostátní sčítání dopravy dle
platné metodiky, po jehož
vyhodnocení budou jeho
výsledky zapracovány do
nového ekonomického vyhodnocení této stavby a
následně bude ŘSD ČR
Správou Ostrava zadána
aktualizace záměru projektu na
tuto stavbu. Aktualizovaný
záměr projektu bude znovu
předložen k projednání na
centrální komisi MD.
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D. Šnapková

šované dotační výzvy. V oblasti
neinvestiční se chceme účinně
zaměřit například na oblast
sociální, kde již pracujeme na
zavedení tzv. terénní služby
potřebným, zejména seniorům.
Od 1.4.2015
jsme začali
úvodním způsobem s terénní
službou v praxi a máme úvodní
okruh míst, která chceme
službou zajišťovat. Začali jsme
úvodním způsobem spolupracovat s Charitou Bohumína,
ale i s naší farní obcí například i
v souvislosti s využitím přízemních prostor budovy fary.
Úvodní schůzka zainteresovaných mne naplnila optimismem v tom, že se nám může
povést vybudovat velmi pěkný
a účinný systém pomoci
potřebným občanům tak, aby to
mimo jiné pro ně bylo i
ekonomicky akceptovatelné.
Druhý směr činnosti v
sociální oblasti je realizace
další moderní ubytovací
kapacity pro vhodné případy
potřebných seniorů v obci. K
dispozici máme již předprojekt
krásného pobytového domu
pro seniory v obci. Tento
předprojekt se dále snažíme
optimalizovat pro naše podmínky a chystáme se jej
předložit v zastupitelstvu s tím,
že ale napřed musí být
sjednocen názor k jeho potřebnosti a ke způsobu financování
i organizaci provozování
objektu. Rovněž zde se rýsuje
možnost dobré součinnosti s
organizací Charity. Zastupitelstvo obce rovněž schválilo
finanční dar farní obci ve výši
300 tis. Kč s cílem využití této
částky na opravu fary.
V oblasti podpory diskutovaného ekologického vytápění rodinných domků v obci
byl v zastupitelstvu schválen
návrh, který měl předtím
podporu rady, ale například i
komise pro ŽP, i dalších.
Smyslem je pomoci zrychlení
rekonstrukcí topení na tuhá
paliva v obci s tím, že základem
je skutečnost, že tento způsob
vytápění je dnes podporován
státem. Nikdo lidi nemůže nutit
vytápět dům výhradně drahým
plynem a o případné dotaci
státu na plyn k topení se ještě
nikdo nikde nezmínil.
Domníváme se, že lidi v
obci nelze nutit, aby se fyzicky
zbavovali kotlů na tuhá paliva a
uplatnění případné navrhované „ekologické“ daně v
obci jsme i proto v radě obce
rozhodně nedoporučili.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Finanční dar občanům na výměnu kotlů
Zastupitelstvo obce Dětmarovice schválilo dne
18.3.2015 finanční dar občanům na výměnu stávajících
kotlů na tuhá paliva. Jedná se výhradně o oblasti, kde není
možné napojení na rozvod zemního plynu. Předmětem
daru je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva za nové
účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Cílem programu na
podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z
malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW,
tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva.
Pravidla poskytnutí finančního daru občanům obce Dětmarovice na výměnu
kotlů
1. Finanční dar bude
poskytován pouze na záměnu stávajících funkčních
vytápěcích kotlů na tuhá
paliva nesplňujících platné
emisní limity pro ČR, za kotle
na tuhá paliva splňující
minimálně 4. třídu spalování
dle ČSN-EN 303-5.
2. Finanční dar bude
poskytnut na výměnu
vytápěcích kotlů pouze v
oblastech, kde není možné
napojení na zemní plyn (není
vybudován rozvod plynu).
Výměna kotle musí být s
účelem uplatnění dotace
realizována nej-později do
30.10.2015.
3. Kotel musí být vyměněn pouze za kotel na
tuhá paliva minimálně 4.
emisní třídy. Toto musí být
dokladováno certifikátem
výrobce. Kotel může být i s

ručním přikládáním, rozhodující je záruka výrobce k
dosažené emisní třídě dle
ČSN-EN 303-5.
4. Žadatelem musí být
majitel nebo spolumajitelé
nemovitosti s trvalým pobytem v obci Dětmarovice.
Kotel musí být používán pro
vytápění pouze trvale
užívaného rodinného domu.
Žadatel musí k tiskopisu
žádosti doložit vlastnictví
nemovitosti a doložit fotodokumentaci, že se jedná
skutečně o používaný kotel.
Dále musí v žádosti uvést již
přesný typ nového kotle s
doložením certifikátu od
výrobce, že se jedná o kotel
minimálně 4. emisní třídy.
5. Obecní úřad bude
určenými pracovníky provádět fyzickou kontrolu
žádosti přímo na místě, a to i
před výměnou kotle, tj. v
době, kdy ještě bude starý
kotel v provozu. Z kontroly
bude učiněn zápis a přiložena

Právní služba
Od května 2015 bude JUDr. Nedbalec poskytovat právní
pomoc pro občany v oblasti škod způsobených hornickou
činností (netýká se jiné problematiky).
Poradna bude vždy první pondělí v měsíci v době od 15.00
do 17.00 hodin, v zasedací místnosti v přízemí Obecního
úřadu Dětmarovice.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
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
OZNAMUJEME OBČANŮM,
ŽE OD 1.4.2015 LZE VE SBĚRNÉM DVOŘE ODPADŮ
ODEVZDAT BEZÚPLATNĚ KOVY.
PLECHOVKY OD NÁPOJŮ NEBO OBALY TETRAPAK
LZE VHODIT DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ NA PLASTY.

fotodokumentace. Takto prověřená žádost bude předložena k projednání v radě
obce a po jejím schválení
bude žadateli oznámena
akceptace žádosti.
6. Napojení nového kotle
musí být provedeno od-

bornou osobou s oprávněním
pro provádění těchto prací.
Po ukončení prací bude na

obecní úřad předložen
protokol o odborném napojení kotle, certifikát výrobce o
splnění 4. emisní třídy a
revize komínu. Následně
proběhne opět pracovníky
OÚ kontrola stávajícího stavu
po výměně kotle - kontrola
nového kotle, kde bude opět
pořízena fotodokumentace a
sepsán protokol.
7. Pokud žadatel dodrží
všechny podmínky získání
finančního daru, bude s ním
sepsána darovací smlouva a
do 14 dnů od podpisu
smlouvy bude zaslána částka
15.000,- Kč na účet žadatele.
Tiskopis žádosti si mohu
občané vyzvednout přímo na
obecním úřadu, kancelář č.
303, T. Čempelová nebo
stáhnout z webových stránek
obce - www.detmarovice.cz.

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce dne 11. března 2015 se zabývalo
především problematikou územního plánování. Vydalo nový
územní plán obce Dětmarovice a zároveň schválilo pořízení
změny č. 1 územního plánu, jejímž předmětem bude prověření
změn funkčního využití území na základě aktualizovaných
územně analytických podkladů, stavu v území a žádosti
vlastníků na změny ÚP.
Dále na tomto jednání byly schváleny plány práce
finančního a kontrolního výboru a výboru pro hornickou činnost
pro letošní rok.
Obsahem jednání zastupitelstva obce dne 18. března
2015 byla především problematika hospodaření obce. Bylo
schváleno celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2014, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce,
a to bez výhrad. Rovněž byla schválena účetní závěrku obce ke
dni 31.12.2014.
Pro rok 2015 byl schválen schodkový rozpočet obce na
straně příjmů ve výši 56,884.000 Kč, na straně výdajů ve výši
85,857.000 Kč s tím, že rozdíl příjmů a výdajů bude pokryt
přebytkem hospodaření z roku 2014 ve výši 28,973.000 Kč.
Dále byl schválen příspěvek z rozpočtu obce pro Základní a
Mateřskou školu Dětmarovice ve výši 6,080.000 Kč, program
rozvoje obce v oblasti investic pro letošní rok. Poskytnutí
dotace Římskokatolické farnosti na opravu farní budovy ve výši
300.000 Kč, dotace Sportovnímu klubu ve výši 600.000 Kč, TJ
Sokol ve výši 200.000 Kč a Českému zahrádkářskému svazu
ve výši 70.000 Kč. Rovněž byla schválena Pravidla poskytnutí
finančního daru občanům obce na výměnu kotlů (viz
samostatný článek).
Více informací k dané problematice naleznete na našich
webových stránkách www.detmarovice.cz.
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Vzkaz pro milovníky zvířat
Postavit dům, vychovávat dítě, zasadit strom a pořídit
si psa - to je hezká vize, která se spoustě mladých lidí daří
plnit i v naší obci. Ze všeho ale vyplývají povinnosti - z
údržby domu, zahrady, z výchovy dětí a z péče o psa.
Většinou se u nás v obci
vyskytují střední a velká
plemena psů. Je to současný
trend, takoví psi potřebují
dobrou péči a pravidelný

pohyb. Majitelé se jim věnují
a chodí s nimi na procházky. A
tady máme kámen úrazu.
Nejčastější a nejoblíbenější
trasy „pejskařů“ bezpečně

poznáte, a to bohužel
značením výkaly pejsků. Asi
nejnepříjemnější je to v zimě,
kdy na bílém sněhu se tato
„výzdoba“ skutečně vyjímá,
ale o nic lepší to není teď, v
brzkém jaru, kdy ještě milosrdná tráva nezakrývá psí
nadělení.
Oblíbená lokalita je i u

kaple. Mnozí se divili, proč
majitelé nedávno pole rozorali i s chodníkem. Jedním
z důvodů bylo silné znečištění
psími exkrementy. Seno,
které sušili pro své krávy a
měli jako krmivo na zimu, v
podstatě nemohli po shrabání
vůbec použít. Co s tím?
Naprosto jednoduché řešení,
když jdu na procházku se
psem, vezmu si nejen
vodítko, ale i pytlík na psí
výkaly (nebo lopatku, pokud
je to možné třeba v lese
zahrabat). A když jdu kolem
kontejneru na bioodpad,
můžu to rovnou vyhodit. Nic
víc...

Trošku složitější problém
je s koňským trusem, který
se nám taktéž objevuje po
obci na chodnících a na
cestách. Zahrádkáři „kobližky“ určitě přivítají jako
výborné hnojivo, ale u ostatních uživatelů komunikací,
třeba cyklistů nebo řidičů aut,
to moc radosti nevyvolává. I
tady je na místě odstranění
trusu jezdcem ihned po
zjištění.
Řešení, jak vidno, není
složité a je to jen o naší
pohodlnosti, či spíše bezohlednosti. Převezměme,
prosím, zodpovědnost za své
zvíře se vším všudy a
chovejme se jako lidé v
civilizovaném světě, kde je
toto již běžnou zvyklostí.
OÚ
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Ohlédnutí za 1. dětmarovickým velikonočním jarmarkem
O posledním předvelikonočním víkendu uspořádal v
motorestu v Koukolné a přilehlém okolí místní svaz
zahrádkářů ve spolupráci s obecním úřadem a Klubem
občanů Koukolná historicky 1. dětmarovický velikonoční
jarmark. Všichni jsme z toho měli trošku mražení, jestli
návštěvníky neodradí vzdálenost motorestu od centra
obce, jestli se příliš nepokazí počasí, jestli přijedou všichni
prodejci, kteří slíbili...
Ale obavy se nepotvrdily.
Všichni zainteresovaní
dorazili a návštěvníci, kterých

bylo cca 1000, tak mohli po
oba dny nakoupit např.
voňavé uzeniny, česnekové
placky, domácí koláče,
výborné zákusky, ochutnat
sýry z kozí farmy, dát si

dobrou medovinu, či vybrat
pěkný stromek na zahradu. V
sobotu zahrádkáři zajistili

ozdoby - kraslice, pomlázky,
košíčky či pletené nebo
keramické zajíčky a slepičky,
ale především se mohli
inspirovat krásnými jarními
dekoracemi, které připravily
na výstavní expozici naše
z a h r á d k á ř k y. S v ý m i
velikonočními výrobky se
představili i naši nejmenší děti z obou mateřských škol,
keramického kroužku, ale
hlavně školní družiny. Je
radost, když vidíte jaká péče
je našim dětem věnovaná a
co pak jejich šikovné ruce,
pod vedením obětavých
učitelů, dokážou vytvořit.
Výtvarný koutek pak vytvořila
svými vystavenými pracemi
paní výtvarnice Molinová,
která připravila pro děti
malování na tvář.
Za
všechny zúčastněné si
troufnu říct, že jsme prožili
dny příprav i samotného
jarmarku v báječně tvořivé a
přátelské atmosféře, která
voněla jarem, novým
začátkem a očekáváním.
Poděkování patří určitě

ovocnářskou poradnu, kde
mohli zájemci získat cenné
rady týkající se ošetřování a
pěstování ovocných stromků.
V sále motorestu pak mohli
nejen nakoupit velikonoční
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všem, kteří pomohli s touto
velmi příjemnou akcí
jakýmkoliv způsobem. Za
všechny poděkujme alespoň
nesmírně obětavému
předsedovi zahrádkářů panu
Tomáši Stáňovi a jeho
nezdolnému příteli Otovi
Popkovi a za všechny ostatní
naší milé a neúnavně tvořivé
Evě Szyroké. Moc si takových
lidí vážíme, bez nich a jejich
nezištné obětavosti se totiž
takové akce nedají vytvářet.
Táňa Čempelová, OÚ

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
V rámci oslav 70. výročí ukončení II. světové války pořádá
Obec Dětmarovice v sobotu 2.5.2015 zájezd do Národního
památníku II. světové války v Hrabyni.
Odjezd z autobusových zastávek je v 10.00 hodin
(začínáme u motorestu v Koukolné, končíme na nadjezdu).
Začátek komentované prohlídky je v 11.00 hodin, trvá cca 90 120 minut.
Cena vstupenky je pro dospělého 60,- Kč, pro dítě 30,- Kč.
Kapacita je 50 míst.
Přihlášky na Obecním úřadu Dětmarovice, kancelář č. 303,
Táňa Čempelová (vstupné se vybírá předem).
Srdečně zveme.
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Úspěch žáků
naší školy
v matematice

Masopust
V pátek 20. února prošel
od základní školy přes
centrum obce barevný a rozverný masopustní průvod
tvořený dětmi a vychovatelkami školní družiny, za
doprovodu rodičů a prarodičů. Zastávku měli u
obecního úřadu, kde děti
předvedly pestré pásmo lidových písní a říkadel doprovázených housličkami a
dokonce i vystoupení vzácné
orientální tanečnice. Za své
úsilí dostali všichni zaslouženou výslužku.
Lidové tradice z našeho
života postupně mizí a je moc
dobře, když se najde parta
nadšenců a znovu alespoň
trošku připomene, jakými
různými a krásnými zvyky
naše kultura oplývá.
Masopustem a pochováním basy tak končívalo
období povánoční radosti a
započalo 40 denní období
ztišení a půstu, které skončilo
Velikonoční nedělí.
Vychovatelkám a dětem
ze školní družiny moc děkujeme a těšíme se na příští
rok.

V dubnu se konalo v Karviné
okresní kolo matematické
olympiády kategorie Z6 a Z7.
Soutěžící řešili tři úlohy s
bodovým hodnocením
6+6+6=18 bodů.
Úspěšným řešitelem se stal
ten soutěžící, který dosáhl
alespoň 9 bodů.
Za naši školu soutěžili
Barbora Littnerová, Benedikt Rusek (oba 6. třída),
Pavel Juroško, Petra
Kúdelová (oba 7. tř.)
Velmi úspěšní byli Pavel
Juroško - získal 5. místo (13
bodů) a Barbora Littnerová 11 . m í s t o ( 1 2 b o d ů ) .
Blahopřejeme.
Mgr. Jana Čepeláková

Výměnný pobyt se žáky z Francie
Aktuálním trendem pro zdokonalení jazykových
dovedností žáků jsou výměnné pobyty, na nichž studenti
musí využívat především znalosti cizího jazyka. Na
Základní škole Dětmarovice proběhl takový výměnný
pobyt od 10. do 17. března 2015 ve spolupráci se Základní
školou K. H. Borovského v Karviné a Gymnáziem Orlová.
Světa techniky, výšlap na
Dne 10.3.2015 žáci z
Hrádek či návštěvu Prahy. Za
francouzského městečka
zmínku také stojí zorgaBourg-en-Bresse dorazili k
nizování diskotéky, která se
nám, aby poznali život v
konala v tělocvičně ZŠ DětČeské republice. Program,
marovice. Žáci se zde dobře
který byl pro ně připraven,
bavili a tančili od začátku až
umožnil Francouzům, podo konce.
dívat se do míst, která nikdy
Žáci si spolu velmi dobře
neviděli a s jejich kulturou
rozuměli a nedělalo jim
nemají mnoho společného.
problém dohodnout se i na
Zúčastnili se různých akcí
aktivitách mimo program. V
jako například návštěvy Dolní
den odjezdu Francouzů se
oblasti Vítkovic a návštěvy
přišli všichni rozloučit na
vlakové nádraží do Karviné.
Loučení bylo plné objímání a
slz. Jaké bude jejich
opětovné setkání v květnu,
kdy naši žáci navštíví
francouzské korespondenty
ve Francii, se necháme
překvapit…
Mgr. Leona Veřtat

Zde je pár názorů našich
žáků:
„Myslím, že pobyt s
Francouzi byl úspěšný. S
Mathilde jsme se spřátelily a
užili si hezký týden. Jsou v
pohodě, ale na církevní školu
jsou trochu divocí.
Lucie Krůlová (9. třída)
Francouzi byli fajn. Léa
byla zamklá. Strašně se
těším do Francie, že je zase
všechny uvidím.
Veronika Macurová
(8. třída)
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Byl to úžasný pobyt.
Francouzi byli fajn. Našli jsme
si hodně nových kamarádů.
Strašně se těším, až je znovu
uvidím.
Veronika Gilarová
(8. třída)
Úžasný pobyt s Francouzi
se mi velmi líbil. Ze začátku
se Thomas styděl, ale později
jsme se skamarádili a bylo to
fajn. Těším se až pojedeme
do Francie.
Vítek Branny
(9. třída)

www.detmarovice.cz

Úspěch žáků dětmarovické pobočky ZUŠ Rychvald
Každý začátek roku je v Základní umělecké škole
Rychvald poznamenán soutěžemi, které vyhlašuje v
tříletých intervalech pro jednotlivé nástroje nebo různá
komorní uskupení ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
Pro letošní školní rok byly
mimo jiné vyhlášeny soutěže
v sólovém a komorním zpěvu
a ve hře na dechové nástroje,
kterých se naše škola
zúčastnila. V úterý 20. ledna
proběhla školní kola soutěží,
ze kterých do okresních kol,
probíhajících v týdnu od 16. –
20. února, postoupilo 10
žáků. Soutěžící a jejich
učitelé a korepetitoři přípravu
nepodcenili a výsledky, na
kterých mají zásluhu i žáci
dětmarovické pobočky naší
ZUŠ, jsou pro naši malou
školu vynikající: čtyři první a
šest druhých míst.
Sólový zpěv:
0. kategorie
Veronika Ostrowková ze
třídy Mgr. L. ČerníkovéVjaclovské (pob. Dětmarovice) 1. místo
Veronika Ostrowková

Emma Pilařová ze třídy
M. Monczkové (Rychvald) 1.
místo
Sabina Trnková ze třídy
Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pob. Dětmarovice) 1.
místo

II. kategorie
Jiří Targosz ze třídy Mgr.
L. Černíkové-Vjaclovské
(pob. Dětmarovice) 2. místo
Jiří Targosz

Hra na dechové žesťové
nástroje:
II.kategorie
Kamil Hvolka ze třídy Bc.
R. Plška (Rychvald) zlaté
pásmo
Nesmírně si vážím práce
žáků i jejich učitelů. Za
krásným umístěním a možností reprezentovat školu
stojí nejen nezbytná míra
talentu, ale především

cílevědomá a soustavná
příprava, zaujetí pro umění, v
tomto případě pro hudbu a v
neposlední řadě vysoká
úroveň pedagogické práce
učitelů. Děkuji všem za
profesionální interpretaci a
vysokou kultivovanost projevu, s jakou reprezentovali
naši školu, a přeji jim mnoho
radosti z hudby.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

Noc byla krátká, ale krásná!
Všichni jsme si to náramně užili...

Zuzana Nešporková ze
třídy Mgr. L. ČerníkovéVjaclovské (pob. D. Lutyně)
2. místo
V. a kategorie
Lucie Krůlová ze třídy
Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pob. Dětmarovice) 2.
místo
Monika Večeřová ze třídy
Mgr. L. Černíkové-Vjaclovské (pob. Dětmarovice) 2.
místo

Patnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem je
za námi... nezbývá než bilancovat. Hned na začátku uvádím,
že se zapojilo 619 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších institucí,
235 slovenských knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve
Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno
dává 1.522 míst celého světa, kde více než 93.526 dětí a
dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s
pohádkou. K letošnímu pohádkovému nocování přišla tato
slova: „Děvčata a kluci, Andersenovi vnuci! Na začátku je jen
nepopsaný list papíru. Pak přijde pan spisovatel a začne psát
příběh. A list papíru se promění v list knihy. V ten nejtajuplnější
poklad na světě! Nedočkavě ho otáčíme, zvědaví, jaké
dobrodružství a kolik rozumbradů a smíchu a slziček nás čeká
na druhé straně! Na počátku jsme i my nepopsaným listem a
čím víc listů knih otočíme a přečteme, tím lépe poznáme a
pochopíme sebe i svět. A stáváme se stejně vzácnými, jako
každý jeden list v naší knihovně. A to je úžasné štěstí – ne?
Báječné listování a zmoudření Vám přeje Pavel Cmíral,
básník, textař a scenárista.“
Oslavy 210. výročí narození dánského pohádkáře byly
velkým zážitkem i pro naše malé noční spáče. Nudu děti v
knihovně nezažily, a to ani na jednu jedinou minutu – plnily
různé úkoly, luštily křížovky, kvízy, četly a tvořily. Díky našim
hostům tak mohly prožít nezapomenutelnou a úžasnou noc, na
kterou budou jistě dlouho a moc rády vzpomínat.
Chválím je všechny za výborné znalosti, vzorné chování při
plnění všech aktivit a úkolů Noci s Andersenem. Děkuji
maminkám za dobroty, které nám napekly k snídani. A jestli se
letošní spaní v knihovně líbilo? Zeptejte se našich spáčů.
Alžběta Jendryščíková
knihovnice

Monika Večeřová
Hra na zobcovou flétnu:
I. kategorie
Matyáš Kudláček ze třídy
Bc. R. Plška (Rychvald)
stříbrné pásmo

Sabina Trnková

IV. kategorie
Zuzana Nešporková ze
třídy H. Indruchové (pob. D.
Lutyně) stříbrné pásmo
-9-
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32. ročník Dětmarovických groblí trhal dlouhodobé rekordy
Tentokrát se pochod konal v sobotu 11.4.2015. Po
studených a nevlídných Velikonocích ukázalo počasí svou
příjemnou jarní tvář v tu správnou dobu. A počasí je vždy
základem úspěchu u všech venkovních akcí. Svou
premiérovou roli sehrála i nově zavedená trasa na 6
kilometrů. Tradičně se ještě pochodovalo na trasách na 12
kilometrů a 25 kilometrů.
Nejdelší trať ovšem dlouhodobě ztrácí na oblibě.
To h l e v š e c h n o z ř e j m ě
přispělo k tomu, že na
průběžném startu se objevil
rekordní počet účastníků.

Nejstarší účastník p. Káňa
(ročník 1931)

Bylo jich celkem 260! O
takových počtech jsme
slýchali od „starých sokolů“,
kteří pochody v Dětmarovicích organizovali ve zlaté
éře dálkových pochodů v 70.
a 80. letech minulého století.
U prezence v sokolovně jsme
poznávali řadu „skalních
dálkoplazů“, ale i mnoho
borců, kteří se pěšky vydají
na trasu až za několik let a
zatím využívají vozidla
poháněna rodiči. Páníčkové
vzali na procházku i své
čtyřnohé kamarády.
A jak vypadal letošní
ročník v řeči čísel? Trasy na 6
km se zúčastnilo 90 pochodníků a na delší, 12 km
dlouhou trať, se vydalo 168
odvážlivců. Pouze 2 účastníci
si troufli na 25 km. Velmi nás

potěšilo, že pochodovat
přišlo mnoho mladých lidí i s
malými dětmi. Celkem 97 dětí
dostalo na konci trasy odměnu. Tradičně se pochodu
zúčastnily i skupiny turistů z
okolních obcí.
V cíli dostali všichni
diplom. Většina unavených
sportovců si dopřála výbornou gulášovou polévku a čaj.
Obsluha v kuchyni po mnoha
letech zahlédla dno obrovského hrnce, ve kterém

byla polévka uvařena. A na
samé dno svých sil si sáhli i
všichni organizátoři, kteří
tento nápor lidí museli
zvládnout. Ale na konci jsme
měli radost z vydařené akce.
Všem organizátorům
děkujeme za vynaložené
úsilí, pochodníkům za účast a
širokou veřejnost zveme na
další ročník.
Za TJ Sokol Dětmarovice
Jana Bochenková

Dětmarovičtí myslivci hodnotili
V sobotu 4. dubna slavnostním obědem zahájili myslivci
svou výroční schůzi. Zúčastnili se jí nejen myslivci, ale i
pozvaní zástupci za Českomoravskou mysliveckou jednotu,
obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů,
Honební společenství Rovina a pozvaní hosté. Organizačně
dobře připravený program zahrnoval vše, co má výroční
schůze mít. Předsedovu obsáhlou zprávu o celoroční činnosti,
zprávu o finančním hospodaření, výčet ulovené zvěře všech
lovných druhů a jiné. Hodnotil se „myslivecký rok“, který je od 1.
dubna od 31. března. V programu bylo i něco slavnostnějšího.
Předseda Okresní myslivecké rady ČMMJ p. Václav Přeček
předal p. Boženě Sikorové a p. Josefu Videnkovi Věrnostní
medaile za 30-leté členství a práci pro blaho myslivosti.
Gratulujeme jim.
V loňském roce ulovil p. Miroslav Stronček svého prvního
divočáka. Předseda sdružení využil této slavnostní chvíle a
vyzval jmenovaného, aby předstoupil a poklekl na pravé
koleno. Třemi údery slavnostním mysliveckým tesákem s
přednesem předepsaných formulí v duchu mysliveckých tradic
jej pasoval na Lovce černé zvěře. To bylo stvrzeno glejtem
pečetí opatřeným s podpisy zkušených lovců černé.
Závěr schůze patřil předsedovi sdružení, který poděkoval

myslivcům za práci, pozvaným za účast, manželkám za
trpělivost s myslivci a oficiálně ukončil schůzi slavnostním
přípitkem. Podle tradic levou rukou k poctě Hubertově, k poctě
české myslivosti.
Několik určitě zajímavých čísel z roční zprávy: Bylo uloveno
24 kusů srnčí zvěře, 5 divočáků. Rovněž bylo uloveno 21 lišek.
Nejvíce za celou 66-letou historii místního sdružení.
Dosavadní rekord z roku 1997 byl 18 kusů. Protikladem bylo
ulovení jen 3 kusů bažantů. Také rekord, ale bohužel ten
nejnižší. Kdyby každá liška sežrala jen jednoho bažanta, tak
kolik by jich bylo? Zajíce se neloví již od roku 2008. Ještě se loví
kachny na Olze. Celkem bylo uloveno 394,30 kg zvěřiny. Při
přepočtu to činí 0,52 kg na 1 ha honební plochy, které je 758 ha.
V měsíci březnu byla pro žáky základní školy vyhlášena
soutěž v kresbě a malbě na myslivecké téma. Bylo odevzdáno
19 prací (v roce 2013 to bylo na stejné téma 47 prací), které byly
všechny vystaveny na výroční schůzi, jejíž účastníci vybrali 3,
které se jim nejvíce líbily. Na věcnou cenu se mohou těšit
Vendula Gasiorková (2. tř.), Terezka Burová (3. tř.) a Denisa
Kiselová (3. tř.). Myslivci děkují všem dětem za jejich krásné
obrázky.
Josef Grobelný
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Náš bažant obecný
(Rádoby fejeton z myslivecké teorie i praxe)
Vzhledem k tomu, že je bažant kohout i jeho družka na
našem honebním pozemku již dle zákona od 1.1.2015 opět
mimo ohrožení života uplatněním práva mysliveckého,
dovolím si oddechové téma na podporu tohoto krásného a
honosného ptáka, který je zároveň lovnou zvěří. Ještě
honosnější bažant královský se u nás, pokud vím, na
honebním pozemku nevyskytuje, jinak je to ale „stejná
nátura“.
Prostě jakási „divoká
slepice“, řekli byste. Někdo
řekne jedním dechem
„hloupá“. Toto označení však
už i chovatelé slepic s přehledem odmítnou, protože z
chování svých užitečných
opeřenců vědí své… Slepice
není žádný blbec, je jen
někdy velká panikářka. U
bažanta konstatování
chytrosti platí trojnásobně.

Uznáte, že bažant
obecný, například obojkový,
zase není v naší přírodě tak
výjimečný. Jedeme autem, u
příkopu zahlédneme bezstarostně vyhlížejícího bažanta, obvykle pestrého
kohouta, ten je mnohem
nápadnější. Obyvatelé
bydlící v blízkosti lesa vám
potvrdí, že jim bažant chodí
zobat se slepicemi a vypadá

Vypalování trávy
Blíží se jaro, a právě v této době opět nejčastěji budou
hrozit požáry trav a dalších porostů. Vypalování trav způsobí
každoročně mnoho zbytečných požárů. Je nutné uvést, že
pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, zakázáno. Navíc při této činnosti hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace.
Oheň může být rovněž zanesen větrem nebo proudy horkých
spalin s jiskrami do lesů nebo na plochy, kde je silnější vrstva
lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizované zbytky
organických látek z dřívější vegetace, přitom oheň může
„doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se jinde až
po několika dnech. Fyzická osoba, která vypaluje porosty, se
dopouští přestupku, za který může být pokutována až do výše
25.000 Kč příslušným orgánem hasičského záchranného
sboru. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby rovněž
nesmí provádět spalování dřevního odpadu a spadeného listí
plošně, při případném spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a
šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému
sboru. Hasičský záchranný sbor může stanovit další
podmínky pro spalování nebo může takovouto aktivitu
zakázat. Pokud tuto povinnost právnická nebo podnikající
fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního deliktu a může
jí být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč, tato pokuta platí
také při nenahlášení požáru při plošném vypalování. Také je
nutné pamatovat, že při pálení odpadu se musí vždy
postupovat v souladu se zákony jako je například zákon o
ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích jsou
někteří lidé stále neponaučitelní a trávu vypalují. Je nutné si
uvědomit, že při vypalování (plošné vypalování trávy,
vypalování strnišť) a spalování staré trávy (zapálení shrabané
trávy na hromadě) mohou lidé zavdat příčinu nejen ke vzniku
požáru, ale navíc mohou ohrozit životy a zdraví osob, zvířata
a majetek. Na závěr je nutné dodat, že vypalování staré suché
trávy je sice nejrychlejší způsob likvidace, ale není bezpečný
a ekologický, a hlavně je zakázaný.
HZSMSK

tam na dvorku, jako by tam
patřil. Rozhodně tady s námi
v obci bažanti po generace
našli své místo a zřejmě i
znají myslivecké tabulky
doby lovu. Ta doba se u nás
scvrkla na 2 a půl měsíce v

roku, a to ještě jen u kohouta.
Takže se bažanti lidí nebojí,
ale zase naopak přesně vědí,
kdy v roce začínají společné
hony „na kohouta“. Ze svých
stanovišť umějí totiž dobře
zahlédnout zkušené myslivce
pohybující se v terénu s
promazanou dvojkou nebo
kozlicí, a s oranžovou
bezpečnostní čepičkou na
hlavách…Jestli bažant vidí
ale barevně, to nevím.
Tehdy musí kohouti využít
svých vědomostí, zapojit své
bystré malé mozky, aby jejich
družky nezůstaly na zimu
osamoceny. Vědomosti si ti
ptáci asi předávají velmi
účinně z generace na
generaci, protože ulovit je na
našem honebním pozemku je
opravdu záležitost nelehká.
Na druhou stranu jim určitě
převážná část obyvatelstva v
této situaci fandí, čemuž se
nelze divit.
Postup leče při honu asi
lidé znají. Pročesává se
krajina řadou střelců nebo
honců a vpředu hledají, slídí a
vyhánějí zvěř lovečtí psi s
výbornými rodokmeny
minimálně do čtvrtého kolena
předků. Pročesávají se i
houštiny a remízky. Bažanti
vědí své a mají na to skvělé
ověřené postupy. První z nich
je, pokud možno zalézt a
schovat se tak, aby ani psí
profesor na ně nekápl. Chce
to pevné nervy, ale funguje to.
Druhým fíglem, je případný
nízký let vhodným směrem,
kdy bažant zřejmě dobře vidí,
že nízká střelba ohrožuje
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samotné myslivce a honce,
takže je zakázána. Broky v
„gatích“ je strašná představa
pro každého. Bažant sice
vzlétne, ale střílet nikdo
nebude… Třetí fígl je rychlý
let do hustého stromoví, to je
pro zvlášť zkušené a rychlé
kohouty, no, a čtvrtým fíglem
je volba směru letu před
méně zkušené střelce. Ono
totiž trefit letící terč je těžší
než by se zdálo. I zkušení
borci velmi lehce minou…
Výsledky honů na kohouta bývají pak ve své sumě
dost bídné, určitě k radosti
našich ochránců přírody. O
takzvané výloži a výřadu v
tomto případě radši nemluvit… Ale ani myslivci
nejsou žádní krvežíznivci. Na
honu se zdravě prošli, psi se
proběhli, utužil se kolektiv. O
to jde. Pozor, neplést si
utužování kolektivu s
alkoholem během honu. To
hlídá policie stejně jako u
řidičů. A s důsledky pro
přestupkáře katastrofálními…
Takže vzdejme čest našim
bažantům a držme jim palce.
Jejich život kromě člověka

ohrožují predátoři žijící v naší
přírodě. Chytrá liška Bystrouška, ale i přistěhovaný
psík mývalovitý, prohnaná
kuna, chránění draví ptáci,
atd. A to jsou dle mého názoru
lovci o dvě kategorie
úspěšnější než našinec
myslivec. Proto je bažantí
populace u nás decimována a
například i účastníci mysliveckého bálu by si měli v
tombole vyhraného bažanta
velmi považovat. A doma si
ho se vzdáním pocty udělat
například na víně.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Pomozte zachránit dětmarovické varhany
Vážení přátelé, jménem Římskokatolické farnosti
Dětmarovice se na Vás obracím s odvážnou, ale zato
upřímnou a pokornou prosbou. Týká se podpory při
záchraně vzácných varhan, jež jsou součástí kostela sv.
Maří Magdalény, významné kulturní památky v obci
Dětmarovice na Karvinsku. Pro nás pro všechny je to
nabídka k účasti na vytvoření čehosi nevšedního, co se
svým významem vymyká mnoha staletým zvyklostem
našeho kraje. A zároveň je to výzva ke společnému pokusu
přiblížit se k duchovnímu a kulturnímu významu, jaký od
nepaměti měly naše chrámy nejen pro společenství
věřících, ale i pro společenství občanské. Podílet se na
takovém díle je velkou šancí současné generace.
Dětmarovické varhany
jsou reprezentativním dílem
novojičínského varhanáře
Karla Neussera. Svou konstrukcí se řadí k pozoruhod-

samostatných etap s celkovými náklady 2,23 mil. Kč,
z toho první etapa v roce
2015 činí 379.940,- Kč.
Podrobný přehled pláno-

ným památkám v Ostravskoopavské diecézi. I když od
svého vzniku v roce 1871
znatelně zchátraly, lze je
ještě zachránit. Aby po další
léta mohly plnit svou
nezaměnitelnou funkci, vyžadují komplexní odbornou
restaurátorskou obnovu. Ta
je rozdělena do několika

vaných prací, včetně obsáhlé
organologické zprávy a
restaurátorského záměru,
najdete na webových stránk á c h f a r n o s t i w w w.
farnostdetmarovice.cz v
sekci Záchrana varhan.
Cílem první etapy je
kompletní restaurování
hracího stolu a technické

ovládání positivu v zábradlí,
které vykazuje velké
nedostatky. Vzhledem k
havarijnímu stavu varhan je
nevyhnutelná generální
oprava a kvalitní konzervace
odbornou firmou s dlouholetou zkušeností. Jednotlivé
části se musí opatrně

různých památek bez
povšimnutí a přitom nám
kolikrát nedochází, že tyto
památky, které oni postavili,
se vždy pojily k důležitým
událostem jejich života. Byly
projevem vděčnosti, výrazem
úcty či prosby k Bohu, jehož
působení si ve svém životě

rozebrat a převést do dílny
varhanářů, a tam kvalitně
provést očištění, konzervaci
a u neopravitelných částí
vyrobit nové. Následně
budou tyto části přivezeny
zpět do kostela a opětovně
sestaveny do skříní varhan.
Z toho, co nám zanechali
předkové a na základě jejich
v í r y, j e j i c h v z t a h ů k e
kořenům, vlasti, můžeme
čerpat i dnes. Často procházíme či projíždíme kolem

hodně uvědomovali. Kéž
bychom i my v našem chrámě, při tónech královského
nástroje, pociťovali jednotu
lásky a milosrdenství.
Na všechny dobrodince
pamatujeme pravidelně v
modlitbách a svěřujeme
budoucnost naší obce,
farnosti, našich rodin a vůbec
celého Božího díla Nejvyšší
Prozřetelnosti.
P. Dr. Marcel Puvák
správce farnosti

Dar na záchranu vzácných
dětmarovických varhan
číslo účtu: 107-1721390349/0800
V případě zájmu lze vystavit potvrzení o poskytnutí daru.
Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu
přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na „Záchranu
vzácných dětmarovických varhan“ podle § 4 zákona č.
117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského
kraje dne 23. 1. 2015 s č. j. MSK 11759/2015.
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Zveme na jedinečnou slavnost
Něbrojova kaple, jedna z dominant Dětmarovic, ukrývala ve
svém interiéru vzácný dřevěný oltář. Ten, po silném poničení
vandaly, prošel v posledním roce významnou rekonstrukcí. V
restaurátorské dílně manželů Bezchlebových ve Zbuzanech u
Prahy bylo dřevo oltáře očištěno,
zpevněno, byly doplněny chybějící
části reliéfů, na povrchu bylo
obnoveno původní mramorování. Po
zdárné opravě, financované Nadací
OKD a obcí, bude opět oltář ve své
zcela původní podobě tam, kam patří – v kapli sv. Izidora,
patrona rolníků, na kopci nad vesnicí. V sobotu 30. května ve
14 hodin bude slavnostně požehnán ostravským biskupem
Mons. Františkem V. Lobkowiczem. Na tuto milou slavnost zve
farnost a Obecní úřad Dětmarovice všechny občany.
P. Dr. Marcel Puvák, farář

Noc kostelů
Farnost Dětmarovice se
letos opět zapojuje do
celostátní akce „Noc kostelů“
– tentokrát v pátek 29. května.
V celé zemi budou otevřeny
tisíce chrámů a modliteben, a
při té příležitosti bude
možnost seznámit se s
krásnými dominantami
našich měst a obcí poněkud
jinak, možná i tajemně.
Program v dětmarovickém kostele začne od 16
hodin, a to zvláště pro děti,
které budou soutěžní formou

příležitost zapálit svíci a
vzpomenout na někoho ze
svých blízkých. Nebude
chybět výtvarná dílna, ani
výstava uměleckých výtvorů
našich dětí. A pozor –
opravdové překvapení bude
na kůru u varhan – středověký mnich vás u světla
svící zasvětí do tajů
gotického písma. Před
kostelem bude možnost chvíli
posedět a ochutnat dobroty
našich hospodyněk, a
milovníci zlatého moku budou
moci letos ochutnat
opravdová klášterní piva. Na
vaši návštěvu se těší p. farář s
celou farností.

Pod ochranou
svatého Floriána
poznávat interiér i okolí
kostela. Pro ostatní program
potrvá od 17.45 do 23 hodin.
Každou celou hodinu bude
přibližně 20minutový koncert
– ve 20.00 zahraje na
varhany dokonce pan farář!
Ve 22 hodin bude hudební
vystoupení nejslavnostnější.
V průběhu večera budou k
vidění Bible v nejrůznějších
světových jazycích, výstava
starých fotografií kostela,

V neděli 17. května v 10
hodin bude v místním
kostele slavena mše svatá
za účasti dobrovolných
hasičů z Dětmarovic, Godówa a Kónczyc Wielkich.
Při bohoslužbě, kterou bude
celebrovat Mons. Adam
Rucki, biskupský vikář,
budou českým i polským
hasičům požehnány jejich
prapory i soška nebeského
patrona sv. Floriána, která
pak najde místo ve fasádě
naší požární zbrojnice.

V neděli 12. dubna 2015 vystoupilo v místním kostele v rámci cyklu koncertů „Čtvero ročních dob“ Stadlerovo
klarinetové kvarteto. Zpíval Martin Gurbaľ, sólista Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Na programu byly
mj. Dvořákovy Biblické písně.
D.Š.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Březen 2015
80 let
Vladimír Šeliga
Božena Stošková
81 let
Josef Zajonc
84 let
Jaroslav Lapiš
88 let
Marie Rzuhovská
90 let
Josef Nerychel
Duben 2015
80 let
Věra Ivánková
Hermína Švedová

Jindřiška Bauerová
81 let
Věra Vlčková
Dagmar Jendryščíková
82 let
Antonie Szwedová
Vlastimila Krejčíková
83 let
Anna Šimanská
84 let
Rudolf Hanusek
85 let
Marie Třaskalíková
87 let
Valerie Kijonková
Blažena Konvičná
Věra Křemenová
88 let
Marie Jendryščíková
89 let
Jan Elšík
91 let
Miroslav Kněžík
92 let
Anna Chorovská

Přivítali jsme nové občánky naší obce
18.4.2015
Matyáše Krůla, Mikuláše Piláta, Elišku Bočkovou

Na společnou cestu životem vykročili
4.4.2015
Radoslav Dembický – Orlová - Lutyně
Markéta Prudlová – Orlová - Lutyně

Omluva
V minulém čísle zpravodaje Dětmarovické okénko ve
společenské kronice byla mezi jubilanty chybně uvedena
paní Františka Nakovová, která v loňském roce zemřela.
Velmi se za tuto chybu omlouváme. OÚ Dětmarovice

Vzpomínáme na naše zemřelé
Marii Čempelovou, Antonii Strončkovou, Zdeňka Šotka, Ericha
Macuru, Leontinu Mžikovou, Oldřicha Koláčka

Všem oslavencům
blahopřejeme

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 1. 7. 2015.
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INZERTNÍ PLOCHA
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