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Této ankety se zúčastnilo celkem 126 občanů.
Uvádíme, jak občané odpovídali na jednotlivé otázky.

Myslíte si, že v obci Dětmarovice je dostatečně zajištěno ubytování pro 
seniory?
Ano 15 Ne 109 Neuvedeno 2

Myslíte si, že by mělo být vybudováno nové zařízení (dům s pečovatelskou 
služnou - dále DPS, dům pro seniory)?
DPS 41 Dům pro seniory 108 Obě zařízení  23

Myslíte si, že byste v budoucnosti využili prostory těchto zařízení?
DPS 52 Dům pro seniory  107 Obě zařízení  33

V Dětmarovickém okénku č. 144 byl uveřejněn článek k 
zjišťování zájmu o možnosti umístění kolumbária na zdejším 
místním hřbitově. Občané mohli své stanovisko či připomínky k 
této záležitosti sdělit osobně na matrice OÚ, písemně nebo 
emailem na matrika@detmarovice.cz. Také na internetových 
stránkách obce Dětmarovice www.detmarovice.cz byla 
zřízena dotazníková rubrika k této problematice.

Po vyhodnocení výsledků hlasování bylo zjištěno, že pouze 1 

občan se vyjádřil písemně, zbylých 25 své odpovědi zasílali 

Celkem Průměrný Den narození 
věk nejstaršího   nejmladšího

Osoby 4202 41,86 07.09.1919 23.09.2015
Muži 2070 40,98 07.09.1919 17.09.2015.
Ženy 2132 42,72 15.11.1920 23.09.2015
Děti do 15 let 562 7,02 24.10.2000 23.09.2015
Děti do 18 let 675 8,53 03.10.1997 23.09.2015
Starší 60 let 1006 70,11 07.09.1919 08.09.1955
Možní voliči 3527 48,24 07.09.1919 22.09.1997

Datum narození 

Na semináři k tomuto tématu, který se uskutečnil 
19.10.2015 na Krajském úřadě MSK, měli možnost zástupci 
obcí se seznámit úvodně s podmínkami tzv. kotlíkových dotací. 
V zásadě jde o podporu výměn kotlů na tuhá paliva, tj. starých 
kotlů především za kotle automatické, tj. s řízeným podáváním 
granulovaného paliva (biomasy a uhlí) na spalovací rošt kotle. 
Kvalita spalování musí být dle EN na úrovni třídy 5 plus, tj. na 
nejvyšší úrovni, kterou lze při dnešní úrovni techniky docílit. 
Původně diskutované kotle na tuhá paliva (dřevo a uhlí) s 
ručním přikládáním z preferenčního okruhu zřejmě nevypadly, 
jejich instalace však bude vyžadovat například zařazení 
zásobníku přebytečné horké vody a systém mísení topné vody 
na optimum. Míra podpory u těchto kotlů bude nižší než u 
automatů.  Tyto ručně přikládané kotle mají speciální 
požadavek například na vlhkost dřeva pod 25%. Nové 
automatické a obecně vyhovující kotle připadají nejlépe v 
úvahu tam, kde není plynofikace a tam, kde se například při 
současné existenci plynového kotle majitel domku rozhodne si 
automatický kotel instalovat jako výměnu starého vytápěcího 
kotle na tuhá paliva, potom už ale s tím, že tento nový automat 
bude v energetickém systému rodinného domku jako hlavní. 
Plynový kotel zůstane jako záložní zdroj.

Systém podpory je nastaven vcelku velkoryse až do úrovně 
nákladů 150 tis. Kč za instalaci. Na finanční podpoře se bude 
podílet vlastní dotace, příspěvek MSK ve výši 5%, dále 
příspěvek na oblast s nadlimitním znečištěním ovzduší (naše 

STATISTIKA DAT OBYVATEL KE DNI 30.9.2015

Podmínky pro přiznání státní dotace na vytápěcí kotle

obec tam spadá) 5%, a možný příspěvek obce, po schválení 
zastupitelstvem. V ideálních případech se peníze „poskládají“ 
tak, že majitel domku zaplatí například do 10 tis. Kč za celou 
rekonstrukci topení. Musí však absolvovat požadovanou 
administrativu dotace, a pokud nemá rodinný domek alespoň v 
energetické třídě C, bude mít povinnost si kromě nového kotle 
například realizovat zateplení stropu, vyměnit okna, apod., 
provést na stavbě další tzv. mikroenergetické technické 
opatření. Investice vyžaduje předfinancování z vlastních 
zdrojů.

Tato úvodní informace bude zpřesněna Výzvou MSK v 
prosinci 2015, kde budou podmínky pro přiznání dotace v 
jednotlivých možných případech přesně uvedeny. Doporučuji 
našim občanům – zájemcům o dotaci – situaci sledovat.  Je 
propracován dobrý informační systém pro zájemce o dotaci a 
obec se tohoto systému aktivně zúčastní konzultacemi s 
odborníky, prezentacemi občanům apod. Pro individuální 
možnost dotazů uvádím následující kontakty na KÚ MSK: 
kotliky@msk.cz, a telefonní kontakt 595622355, tzv. kotlíková 
linka. Zároveň uvádíme, že plný seznam vyhovujících výrobků 
– vytápěcích kotlů splňujících technické parametry pro přiznání 
dotace ke dni 19.10.2015 najdete na stránkách www. mzp.cz, 
seznam registrovaných výrobků ke dni 16.10.2015. Tento 
seznam bude postupně aktualizován.

                                                           Ing. Ladislav Rosman

VÝSLEDEK ANKETY K ZAMÝŠLENÉ STAVBĚ DOMU PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ  ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O UMÍSTĚNÍ KOLUMBÁRIA

prostřednictvím interneto-

vých stránek obce www. 

detmarovice.cz - odkaz  do-

tazníkové rubriky - kolum-

bárium.
Celkem hlasovalo: 26 občanů
Odpověď ANO:   21 občanů
Odpověď NE:   3 občané
Odpověď žádná:   2 občané
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Na tuto oblíbenou, ale náročnou akci, se připravujeme již 
během prázdnin a týden předem pracujeme na Stezce zdraví, 
kde připravujeme vhodný terén lesem. Letos bylo na trase 
několik převrácených stromů a cesta od nádraží byla 
„ozdobena“ spoustou odpadků. Také rozcestník u domu s 
pečovatelskou službou potřeboval opravu.  Kontrolujeme a 
doplňujeme masky, rekvizity,… Snažíme se něčím překvapit. 
Doufáme, že nová pařezová chaloupka se líbila. Vše 
organizujeme tak, aby to byla aktivní hra, relaxace a místo 
setkávání pro děti, rodiče i příbuzné. Pro zajímavost přehled 
letošních stanovišť:

1 - Večerníček , 2 - Amálka a vodník Rákosníček, 3 - Pat a 
Mat, 4 - Krakonoš, 5 - Ferda mravenec, 6 - Maková panenka a 
motýl Emanuel, 7 - Rumcajs a Manka, 8 - Perníková chaloupka, 
9 - Křemílek a Vochomůrka,  10 - Sokolské hřiště - poslední 
razítko u Šebestové, atrakce, hry, poník, občerstvení. Na 
začátku účastníky tradičně přivítali Večerníčci a předali jim 
mapku s rozmístěním jednotlivých stanovišť. Na stanovištích 
byly připraveny úkoly, za které děti obdržely razítko a drobnou 
odměnu, nakonec získaly od Křemílka a Vochomůrky u 
pařezové chaloupky diplom.

Na Sokolském hřišti si dospělí odpočinuli a „poklábosili“ při 
občerstvení a děti si pohrály a zasoutěžily.  Čekaly je tam 
pamětní mince s Večerníčkem, projížďka na poníkovi, oblíbené 
chůdy, hod kroužky na čápa, soutěž v lukostřelbě, balancování 
na popruhu, bludiště.

Celkový počet účastníků byl okolo 550 lidí, z toho bylo přes 
200 soutěžících dětí. Dle reakcí dětí a dospělých se akce i letos 
vydařila, a to nás velmi těší. Fotografie z akce najdete na 
adrese: www.facebook.com/csop.detmarovice.

Předsedkyně děkuje všem „pohádkovým postavám“ a 
členům ZO za perfektně odvedenou práci.  ZO ČSOP 
Dětmarovice má málo členů, proto bychom rádi uvítali nové 
aktivní lidi, kteří mají vztah k přírodě, chtějí pro naši obec něco 
dobrého udělat a podílet se nejen na Pohádkovém lese, ale i na 
ochraně a  rozvo j i  ž ivo tn ího  pros t řed í  v  obc i .                                                                                                                       
Hledáme nové členy do ZO ČSOP, prosím kontaktujte nás na 
uvedeném e-mailu, obdržíte přihlášku a další informace o naší 
činnosti. Kontakt na předsedkyni: elen.kijonkova@seznam.cz                                                                                                                       

                                   
                                     Předsedkyně Mgr. Elena Kijonková

Pohádkový les 12. 9. 2015 
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1. Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus. Buď vnímavý ke každému 
– je to tvůj bratr a sestra.

2. O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle. I v nejhorším člověku 
se pokus najít něco dobrého.

3. O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy nehovoř zle. 
Naprav křivdu způsobenou slovem. Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi. 

4. S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. 
Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu. 

5. Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke smíření první. 

6. Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě. 
Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat 
ro někoho.

7. Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem. 

8. Pracuj poctivě, protože plody tvé práce požívají druzí, 
jako i ty požíváš plody jejich práce.

9. Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným. 
Poděl se o hmotná i duchovní dobra. Snaž se vidět potřebné kolem sebe. 

10. Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.

Konec listopadu se nese 
ve znamení začátku ad-
ventu – času přípravy na Vá-
noce, času očekávání 
Božího narození. K této čtyř-
týdenní cestě neodmy-
slitelně patří zelený kruh z 
voňavého chvo-jí, jemuž 
dominují barevné svíce. 
Ano, řeč je o adventním 
věnci. Ty letošní budou 
požehnány v katolickém 
kostele při mši svaté v neděli 
29. listopadu v 7:30 hodin. 
Srdečně zveme! 

 P. Dr. Marcel Puvák, farář

Všechny cesty vedou do Říma – toto staré přísloví jsme si 
mohli říkat, když jsme navečer 27. září ujížděli autokarem v linii 
prastaré Via Appia cestou z letiště do místa ubytování, do 
kláštera řádových sester klarisek v samém centru města. Naši 
výpravu, která byla vlastně i poutí, naplánoval i vedl otec 
Marcel. Tak říkáme my farníci našemu dětmarovickému 
duchovnímu správci, P. Dr. Marcelu Puvákovi. Ten, třebaže 
vyhledal zmíněné místo ubytování jen tak na internetu a všichni 
jsme se tedy s osazenstvem malého klášterního hotelu viděli 
poprvé, ihned jsme se tam, díky jeho perfektní italštině, cítili 
jako doma. Pro nás, 24 účastníků zájezdu, bylo příjemné 
poznávat po pět dní klášterní pohostinnost a výbornou italskou 
kuchyni.

A jaký byl průběh naší „italské pouti“? První římské ráno 
jsme prožili neobyčejně slavnostně. Bylo pondělí 28. září - sv. 
Václava, náš státní svátek. Ve vatikánské bazilice sv. Petra 
celebroval slavnostní mši sám kardinál Vlk (účastnili jsme se). 
Překvapilo nás, že sv. Václav má v této velkolepé stavbě, která 
by se dala považovat za jeden ze sedmi divů světa, svoji kapli. 
To, že se mše konala už brzy ráno, mělo svoji výhodu: zažili 
jsme proslulou Berniniho kolonádu kolem náměstí před 
bazilikou ještě bez turistů a mohli nerušeně obdivovat její 
dokonalou harmonii. Když jsme po mši a po prohlídce 
velechrámu vyšli ven, bylo už svatopetrské náměstí přeplněno 
turisty jako Karlův most v létě.

Úterní dopoledne bylo věnováno Vatikánským zahradám. 
Dokonalé propojení antických soch, renesanční architektury, 

pohádkových vodopádů a nádherné přírody se nedá popsat, 
stejně jako se nedají popsat Niagárské vodopády nebo let 
balonem nad vltavskými mosty za východu slunce. To se prostě 
musí prožít. Přístup veřejnosti do soukromých zahrad papežů 
zařídil až Jan Pavel II., náš nezapomenutelný slovanský 
pontifik. Na procházku zahradami plynule navázala prohlídka 
uměleckých pokladů Vatikánského muzea.

Středa byla ve znamení generální audience u současného 
papeže. Prožili jsme ono setkání, které známe z velikonočního 
televizního přímého přenosu, s papežem Františkem, v pořadí 
papežů dvě stě šedesátým pátým. Byl to pro nás všechny 
přímo historický okamžik, když skupinka z Dětmarovic stála 
pospolu s početnými zástupy věřících ze všech možných koutů 
zeměkoule a „papamobil“ projížděl v naší bezprostřední 
blízkosti.

Naše pouť pak odpoledne pokračovala návštěvou 
nejvýznamnějších římských kostelů, slavných fontán a 
Španělských schodů. Zažili jsme cestu metrem, tramvajemi i 
autobusy a mohli tak pozorovat až příliš živý, z našeho pohledu 
přímo chaotický dopravní ruch na silnicích i dění v pěší zóně 
Věčného města. Plně jsme se mohli spolehnout na otce 
Marcela, který v pohodě řešil každý případný problém a zhostil 
se výborně i úlohy průvodce římskými památkami. 
Zorganizoval také zajímavou návštěvu v české redakci Rádia 
Vatikán, kde byla speciálně pro nás sloužena mše v moderní 
kapli rozhlasové stanice. Pouť pokračovala. Počasí nám přálo, 
viděli jsme koloseum, prošli pět hlavních římských bazilik, 
Sixtinskou kapli, shlédli hrob našeho věrozvěsta sv. Cyrila v 
překrásném chrámu sv. Klementa, i pompézní monument k 
poctě krále Viktora Emanuela II. Po prohlídkách kostelů (vstupy 
tam jsou zdarma!) zůstal čas i na nákup suvenýrů a na odeslání 
pohlednic známým. Den před odletem jsme po večeři završili 
naši pouť noční procházkou kolem mramorových fontán na 
Piazza Navonna a dali si naposled pravou italskou zmrzlinu. 
Následujícího dne v poledne nás už unášelo letadlo zpět do 
vlasti.

Závěrem bych chtěl jménem všech účastníků vyjádřit velký 
dík otci Marcelu Puvákovi za naplánování akce i neúnavné 
obětavé zajišťování celého jejího průběhu. Naše pouť splnila 
svůj účel a myslím, že vyšla na jedničku.                   Petr Karas

Z farnosti 

Desatero dobrého člověka Žehnání adventních věnců

Farníci z Dětmarovic u papeže
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Hned první večer nebyl 

tématikou zrovna veselý, 

jelikož se věnoval rozpoznání 

velmi zákeřné nemoci - 

karcinomu tlustého střeva.  

Příznaky, zjištění nemoci a 

Dovolte mi podělit se o dojmy z přednášky o zdraví, která se 
konala v restauraci Na statku 19.10. v 17.00 hodin.

Během nedělní procházky do oblíbené pizzerie mne 
zaujala upoutávka na zdravotní přednášku na obecní vývěsce 
u Dělnického domu. Nebylo na ni sděleno téma přednášky, což 
u mne podnítilo zvědavost. Podvědomí mi druhý den sdělilo, že 
to nebude až tak „medové“, ale že se mám zúčastnit.

V hospůdce jsem byl mile uvítán, posazen vedle krásných 
dam a čekal jsem, co bude (někdy do 17.20 hod.). Bylo nám 
sděleno, že se přednáška týká převážně problematiky 
karcinomu tlustého střeva a jeho odstranění. Pan doktor mluvil 
velice hezky, promítal obrázky, zdůvodňoval potřebu 
jednoduchého vyšetření na přítomnost krve ve stolici, postup 
při odběru vzorku stolice na zjištění přítomnosti krve ve stolici, 
postupy při kolonoskopických vyšetřeních a další zajímavosti. 
Přišel čas na dotazy. No, já se zeptal na prevenci ohledně 
rakoviny tlustého střeva. Jelikož mne tato problematika zajímá, 
zeptal jsem se, zdali je známá souvislost rakoviny tlustého 
střeva s hromaděním materiálních statků (mamonu), jaký má 
vliv stres při této nemoci, jaký má vliv skladba potravin – měl 
jsem na mysli tu velice nekvalitní stravu s množstvím éček 
(konzervantů – některé přímo podporují rakovinné bujení) a 
prevenci ze strany přírodních prostředků jako např. Gladiola, 
javorový sirup, CDS2 a jiné podstatně šetrnější záležitosti 
přírodních produktů, běžně dostupných na internetu.

Bylo mi zodpovězeno tak trochu napůl, trklo mne, zdali ta 
přednáška není tak trochu (dost) směřována k tomu, abychom 
jako stádečko oveček (bylo nás tam asi 15 hostů odhadem) si 
nechali udělat vyšetření stolice a minimálně polovina z nás pak 
kolonoskopické vyšetření s následným odstraněním polypů. 
Pan doktor je jistě jako chirurg velmi odborně zdatný. Ví, o čem 
mluví, dokáže mnohým z nás velmi účinně pomoci, možná i 
věří tomu, že chce upřímně pomoci tomu, kdo jeho pomoc 
potřebuje a provede to v rámci možnosti velmi šetrně vzhledem 
ke zdravotnímu stavu pacienta.

Když jsem se zúčastnil zahájení, čekal jsem v první řadě 
prevenci – čeho se vyvarovat, kde najít pomoc z hlediska 
šetrnějších zákroků, něco o podstatě rakoviny a příznaků (další 
následné testy bez kolonoskopie – přístroj Oberon, test na 
přítomnost homocysteinu v krvi,

test kyselosti – pH organismu a mnohé další dostupné 
způsoby, které doprovází rakovinu).

Bohužel nic takového jsem tam neslyšel.
Závěr pro mne i poučení, proč mne tam mé podvědomí 

poslalo, je ten, že v tomto systému, ve kterém nyní žijeme, jde 
zdaleka nejdřív o profinancování různých vyšetření a realizaci 
drahých zdravotních zákroků a že zdraví obyvatel je vlastně 
druhořadé a pro farmaloby velmi nežádoucí. Vlastně nic 
nového pod sluncem.                         

                                                                         Jiří Mencner

postup léčby nám představil 

lékař MUDr. Radek Sušil, 

který se touto problematikou 

zabývá již řadu let. Shlédli 

jsme karcinom v počátečním, 

ale také v pokročilém stádiu, 

a o to více se v nás umocnilo 

poznání důležitosti prevence.

Říká se, že kdo není 

přítomen, ten se nejlépe 

pomlouvá a na prvním 

„Večeru o zdraví“ se také 

„pomlouvalo“! A to všechny, 

jež mezi námi nebyli – z 

jakého důvodu jsou si jisti, že 

se jich toto téma netýká… 

Proč lidé často považují  

informace z internetu za 

dostačující a nechtějí se 

setkat s lidmi, kteří tuto 

neblahou zkušenost již mají 

za sebou a chtějí se podělit o 

své zkušenosti? Domnívám 

se, že by setkání napomohlo 

ke zmírnění strachu a 

nejistoty, jež je po vypuknutí 

nemoci přirozená. Jelikož 

všichni přítomní účastníci 

prvního „Večera o zdraví“ 

projevili na setkání zájem o 

další  přednášku,  další  

setkání – tentokrát snad i s 

Vámi – je naplánováno na 

16.11.2015, opět v Hospůdce 

na statku, kde bude od 17,00 

hodin přednášet Doc. MUDr. 

Bohuslav Chwajol, CSc. 

Věnovat se bude urologickým 

onemocněním, problematice 

spojené s inkontinencí, 

onemocněním prostaty,  

zánětům, karc inomu a 

možnostem jejich léčby.  Na 

dalším „Večeru o zdraví“, 

jehož termín konání bude 

upřesněn, bude tématem 

ortopedie – výměna umělých 

kloubů, onemocnění kolen, 

zlomeniny krčku, operace a 

následná rekonvalescence 

spojená s rehabilitací a opět 

prevence. Nezůstávejte tedy 

doma a navštivte „Večer o 

zdraví“. Nechtějte patřit k 

těm, kteří si pouze stěžují, že 

s nimi lékař nedostatečně 

komunikuje a přijďte rozšířit 

řadu těch, kteří se na nemoc 

umí připravit alespoň v té 

míře, aby, tam kde je to 

možné, včas rozpoznali 

varovné příznaky a poté tak 

dokázal i  s  ošet řu j íc ím 

lékařem vést věcný rozhovor 

o průběhu léčby a jejím 

postupu. Srdečně všechny 

zvu.                        

           Jana Formandlová

Reakce na přednášku o zdraví v restauraci na statku  19.10.2015

 Večery o zdraví
Tak máme za sebou první přednášku, kterou jsme 

zahájili pásmo zimních večerů, v nichž jsme si vytyčili za 
cíl naučit se vše, co nevíme o nemocech. Tím by se nám 
mohlo podařit zařadit se mezi občany znalé všeho, co nás 
kdy může, co se zdraví týče, potkat.                                                 
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Jsi žákem, žákyní 5. nebo 
9. třídy základní školy? Máš 
chuť se vzdělávat v moderní 
škole? Baví Tě matematika, 
angličtina a další všeobecné 
předměty, nebo se chceš 
více zaměřit na ekonomické 
vědy, veřejnou správu, či 
informatiku a robotiku?

Gymnázium a Obchodní 
akademie v Orlové (GOA) 
pořádá ve čtvrtek 19. 11. 
2015 od 8 do 17:30 hodin 
Den otevřených dveří. V 
průběhu celého dne zájem-
cům o studium a jejich 
rodičům, ale i široké veřej-
nosti nabízíme prohlídku 
našich nových jazykových 
laboratoří, přírodovědných 
odborných učeben, sportov-
ních komplexů (sportovní 
hala s horolezeckou stěnou, 
gymnastický sál, posilovna, 
spinning), počítačových 
učeben zaměřených na 
robotiku. Dále vysvětlíme 
specifika studia jednotlivých 
studijních oborů, poinfor-
mujeme rodiče o přijímacím 
řízení, přípravných kurzech 
atd.

Na Vaši návštěvu v hlavní 
budově školy se těší za-
městnanci a žáci Gymnázia 
a Obchodní akademie v 
Orlové.

Hlavní příčinou požáru 
komína bývá zanedbaná 
údržba komínového tělesa. 
Pravidelné čištění komínů a 
vybírání sazí z komínových 
sběračů by se mělo stát 
samozřejmostí, stejně jako 
kontrola technického stavu 
komínů odborníky, kominíky. 
Je nutné mít na paměti, že i 
malé nečistoty v komíně 

mohou snadno způsobit ať už 
dlouhodobé žnutí s násled-
ným otevřeným požárem, 
nebo otravu obyvatel domu 
jedovatým oxidem uhel-
natým.

Předcházení příčinám 
požárů komína je spojené s 
dodržováním Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv, 
které nabylo účinnosti 1. 
ledna 2011. Z tohoto nařízení 
plyne povinnost nechat si 
pravidelně komín vyčistit a 
zkontrolovat jeho technický 
stav. Povinností majitele 
nemovitosti je zajistit vy-
čištění spalinové cesty při 
celoročním provozu spotře-
bičů na pevná paliva o 
výkonu do 50 kW třikrát 
ročně, při sezónním provozu 
dvakrát ročně (nejlépe před 
začátkem a po skončení 
topné sezóny). Lhůty kontrol 
a čištění spalinových cest 
uvádí následující tabulka.

Kontrola spalinové cesty 
u spotřebičů na pevná paliva 
o výkonu do 50 kW se provádí 
jedenkrát ročně. I když čištění 
komínů u spotřebičů do 
zmíněných 50 kW je možné 
p r o v á d ě t  s v é p o m o c í ,  
vhodnější je využit práce 
odborníků – kominíků, neboť 
o  p rovedeném č iš těn í  
kominík vydá doklad nebo 

revizní zprávu, která se může 
stát důležitým dokladem pro 
up la tněn í  nároků  vůč i  
po j išťovně v  důs ledku 
případného požáru komína. 
Revize komínů by měla být 

navíc provedena i v případě, 
že se domácnost chystá 
připojit nový spotřebič nebo 
hodlá změnit druh paliva.

Případný požár komínu je 
nutné co nejdříve oznámit 
hasičskému záchrannému 
sboru na tísňovou linku 150 
nebo na linku 112. Je nutné 
jednat s rozvahou a bez 
paniky. Navíc je nutné mít na 
paměti, že požár sazí v 
komíně se nikdy nehasí 
vodou (komín by popraskal), 
nebo by dokonce mohlo dojít 
k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů se doporučuje zkrotit 
plameny pomocí vhazování 
suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do 

komína. Nakonec je však 
nutné dodat, že nejdůležitější 
je život a zdraví, teprve pak 
majetek.

        Ing. Lukáš Rylko

Topná sezóna začíná 
České republice opět začne vládnout sychravé a zimní 

počasí a přinese sebou topnou sezónu. K topné sezóně 
neodmyslitelně patří starost o to, jak své domovy 
dostatečně vyhřát. Špatně udržované komíny s dehtovými 
usazeninami budou opět příčinou výjezdů hasičů k 
požárům komínů nejen v rámci Moravskoslezského kraje. 
Jen pro zajímavost, v roce 2014 od komínů vzniklo 60 
požárů v rámci Moravskoslezského kraje.

 GYMNÁZIUM 
A OBCHODNÍ AKADEMIE 

ORLOVÁ POŘÁDÁ 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemřelé

Na společnou cestu životem vykročili

23.10.2015   Leontina a Edvin Sydorovi

Zlatou svatbu oslavili 

Září 2015
80 let

Alžběta Džurinová 
82 let

Gerhard Kawulok
Michal Bartko

Jarmila Kolková
Ilona Rduchová

83 let
Jaroslav Katolický

84 let
Bedřich Hanusek

86 let
Jaromír Kolek

96 let
František Ferfecki

Říjen 2015
81 let

Karel Grabiec
82 let

Jan Sabela

Olga Sobalová
Věra Lapišová
Jana Kudlová

Ludmila Poláčková
83 let

Ladislav Kyša
Růžena Lincerová

84 let
Miroslav Janíček

85 let
Jiřina Prudlová

86 let
Božena Madecká
Liduše Svrčinová

87 let
Teresa Střelcová

88 let
Alois Kolondra

89 let
Magdaléna Škodáková

91 let
Hedvika Hánlová

12.09.2015
Jaromír Blažek  -  Kunčice 

pod Ondřejníkem
Andrea Follnerová  - 

Rychvald

12.09.2015
Lukáš Sikora - Orlová-

Lutyně
Gabriela Kolková - Orlová-

Lutyně

19.09.2015
Jan Pulicar - Orlová-Lutyně

Dagmar Michalíková - 
Orlová-Lutyně

19.09.2015
Robin Popiolek - Rychvald

Tereza Kaděrová - 
Dětmarovice

Vandu Zgubišovou, Valtera Tomčíka, Annu Szczygielovou, 
Ottu Hanuska, Josefa Malého a Josefa Ivánka

22.10.2015   Danuše a Drahoslav Švedovi 

Diamantová svatba  - 60 společných let 

19.09.2015
Pavel Šveda - Dětmarovice

Lucie Tartainiová - 
Dětmarovice

26.09.2015
Martin Hurta - Karviná

Alena Kubinová - Orlová-
Lutyně

03.10.2015
David Woznica - 

Dětmarovice
Dominika Vijová - 

Dětmarovice

03.10.2015
Jiří Kabašta - Ostrava

Petra Foltynová- 
Dětmarovice

Podzimní středeční odpoledne 14. října patřilo našim dříve 
narozeným jubilantům. V Dělnickém domě se setkali na 
tradiční společenské akci, kterou každoročně již po mnoho let 
připravuje komise pro občanské záležitosti, občané stáří 70, 
75, 80, 85 a 90 let. Účast byla velmi příjemná, pozvání přijaly 
104 osoby. Oslavenci zaplnili při tanci celý sál. Kdo tančit 
nechtěl, mohl si popovídat se svými spolužáky či známými 
nebo si zazpívat při hezké hudbě a dobrém vínu. Pro účastníky 
byl připraven i drobný dárek a občerstvení. Odpoledne se 
protáhlo do příjemného večera, zapomnělo se na nemoci a 
trápení a krásné vzpomínky vířily vzduchem. Rozcházeli jsme 
se s pocitem příjemně stráveného času i bez televizní 
obrazovky. Vždyť společenské večery nebo čaje o páté byly 
právě o tomto spolubytí, které dnešní době tak moc schází.

Děkujeme všem, kdo přijali naše pozvání a ještě jednou 
srdečně gratulujeme a přejeme zejména pevné zdraví.

                                                                                       OÚ 

Dominika Gregora, Tobiáše Strýčka, Anitu Sečkařovou, Lauru 
Jurgovou, Nelu Papalovou, Daniela Doležala, Tomáše Lukáče, 
Jakuba Mžika, Jakuba Foltyna, Samuela Spratka, Nelu 
Jamniczovou, Emu Kouřilovou, Sofii Matysovou a Elišku 
Škodákovou

Setkání jubilantů

V září a říjnu jsme přivítali nové občánky naší obce
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