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ZPRAVODAJ OBCE DĚTMAROVICE

Prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
opět je tady čas předvánoční a s ním blížící se závěr
roku 2015. Z pohledu obce lze uplynulý rok hodnotit
pozitivně. Podařilo se realizovat téměř všechny záměry a
zároveň vytvořit hodnotný plán rozpočtu na rok 2016,
přičemž plánovaná hodnota díla je kolem 30 mil. Kč.

Obec nemá ani korunu
dluhu a má velmi slušné
finanční zázemí. Rada a

zastupitelstvo fungují slušně
a konstruktivně, určitě méně
konfliktně než v předchozím
volebním období.
V osobním životě jednotlivých občanů se přirozeně střídají dobré a horší
momenty a nikdo nemá
ideální životní dráhu. V těchto
dnech bychom se měli za
sebou ohlédnout a zpomalit
tempo. Nadcházejícím
svátečním dnům sluší pokora
a vstřícný přístup k okolí.
Sousedé by měli zakopat
případné „válečné sekery“ a

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám
všem po celoročním
řešení běžných záležitostí,
ale i potýkáním se s nejrůznějšími problémy či
naopak prožíváním klidných a radostných chvilek
popřáli zasloužené klidné
a spokojené prožití vánočních svátků. V tomto
období budete jistě nejen hodnotit události končícího
roku, ale rovněž se zamýšlet nad tím, co by každý z
nás měl a mohl udělat v tom příštím roce pro to, aby v
něm převládalo, co činí
život radostnějším, tedy
zdraví, láska i přátelství a z
toho plynoucí spokojenost v životě osobním i
pracovním. Přejeme proto,
aby v nastávajícím novém
roce těchto pěkných
okamžiků bylo co nejvíce.
Kolektiv zaměstnanců
obecního úřadu

podobné nářadí. Rodiny se
určitě sejdou u štědrovečerního stolu nebo alespoň
ve vánočním čase.
Uvědomíme si mj., jak
nám porostly za rok děti a
vnuci, jak nám zmoudřela
naše mládež a … jak nám
zase přibyl křížek „na
zádech“. Takový je ale život.
Slova o zbytečně nadměrné spotřebě všeho v
nadcházejícím období jsou
asi zbytečná. Božstvo
konzumu je u nás v Evropě
uctíváno bez jakékoliv
pochyby, …a bude to tak i

letos. Jen je si třeba přát, aby
naše prostředí, které zdaleka
svou vysokou kvalitou není
všude na světě samozřejmostí, bylo zachováno i
pro další generace našich
následovníků.
Rád bych Vás, vážení
spoluobčané, pozval na
tradiční Adventní koncert
20.12.2015 a na koncert
Novoroční.
Dovolte mi, abych Vám
popřál prožití krásných
Vánoc a hodně zdraví, sil i
optimismu do roku 2016.
Ing. Ladislav Rosman

SLUŽBY PRO OBČANY V NAŠÍ OBCI

PŘÍSPĚVEK (DAR)
NA OZDRAVNÝ POBYT
pro seniory v Dětmarovicích

NOVĚ

BABY TAXI - od 1.1.2016
Obec Dětmarovice nabízí občanům trvale bydlícím na území
obce Dětmarovice službu Baby taxi na cestu k lékařům, a to v
pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Jízda je
určena vždy pro jednoho dospělého a dítě, případně dětí od 0
až 15 let.
Cílová místa:
- dětský lékař
- ostatní zdravotnická zařízení
Trasy:
Dětmarovice - Dolní Lutyně
- jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
Dětmarovice - Orlová
- jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
Dětmarovice - Petrovice u Karviné
- jedna jízda v jednom směru 30,- Kč
Dětmarovice - Karviná
- jedna jízda v jednom směru 30,- Kč
Dětmarovice - Bohumín
- jedna jízda v jednom směru 30,- Kč

Občanům obce, starším 65 let, může být poskytnut jednou
ročně příspěvek na tuzemský ozdravný pobyt ve výši 3.000,Kč. O příspěvek občané požádají na příslušném tiskopise se
současným předložením dokladu o zaplacení pobytu.
Příspěvek bude proplacen v hotovosti na pokladně
obecního úřadu na základě darovací smlouvy, jejíž uzavření
schválí Rada obce Dětmarovice. Příspěvky budou
poskytovány do vyčerpání rozpočtované částky na daný rok,
která je pro rok 2016 plánována ve výši 99.000,-Kč.
Bližší informace poskytne Obecní úřad Dětmarovice
tel.: 596 540 143, 596 540 140
e-mail: socialni@detmarovice.cz

V případě, že máte zájem využít službu Baby taxi, musíte si tuto
telefonicky objednat nejméně jeden den předem, a to v
pracovní den v době od 7.00 do 14.30 na telefonním čísle 774
181 081. Pokud bude služba objednána v daný den, budou
upřednostněny dřívější objednávky.

DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SENIOR TAXI
Pro občany s trvalým pobytem v obci, starší 65 let případně
mladší, kteří jsou držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ nebo mladší
65 let na základě doporučení lékaře nebo sociálního
pracovníka obecního úřadu. Pouze v pracovních dnech v době
od 7.00 do 15.00 hodin, objednávky telefonicky den předem, a
to v pracovní den v době od 7.00 do 14.30 hod. Tato služba je za
úhradu. Kontakt: 774 181 081

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pro občany s trvalým pobytem v obci, od 65 let nebo osoby
mladší z důvodu zhoršeného zdravotního stavu na doporučení
lékaře. Pomoc s úklidem domácnosti, nákupy, stravováním,
osobní hygienou, kontakt se společenským prostředím
(doprovod k lékaři, na úřady apod.), dohled nad občanem v
jeho domácím prostředí. Každý pracovní den v době od 7.30 do
14.30 hod.
Služba poskytovaná na základě žádosti a uzavřené smlouvy za
úhradu.
Kontakt: Drahomíra Nogová, tel.: 596 540 143, 596 540 140

SLUŽBY V OBLASTI ODPADŮ
SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ
Bezplatné odevzdání odpadů pro občany s trvalým pobytem v
obci.

POMOC S ODVOZEM ODPADŮ NA SBĚRNÝ
DVŮR
Bezplatný odvoz odpadu pro občany starší 63 let, kteří žijí
osamoceně a nevlastní ani nemají k dispozici osobní automobil
nebo občanům se zdravotním omezením.
Kontakt: Taťána Čempelová, tel.: 596 540 147
PODROBNÉ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj realizuje v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020 projekt „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“. Cílem Projektu je zlepšení
kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících
látek z lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím
náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za
nové environmentálně šetrné způsoby s prioritní podporou
obnovitelných a bezemisních zdrojů s přihlédnutím k
regionálnímu specifiku spočívajícím v tradičním zaměření
lokálních topenišť na uhlí. Vzhledem ke skutečnosti, že obec
Dětmarovice patří dlouhodobě mezi obce se zhoršenou
kvalitou ovzduší, chceme touto cestou oslovit občany, kteří
vytápějí své rodinné domy právě starými kotly na tuhá paliva,
aby využili možnosti
dotace k pořízení nové
technologie vytápění.
V ideálním případě
může dotace pokrýt až
100% celkových
nákladů na výměnu
kotle. Podrobné
informace o dotačním
titulu a otázky týkající
se podávání žádostí o
dotaci vám zodpoví
přímo pracovníci
Krajského úřadu
Moravskoslezského
kraje, a to na tzv.
konzultačním dni v pondělí 18.1.2016 na Obecním úřadu
Dětmarovice, v době od 10.00 do 16.00 hod. přímo v obřadní
síni.
Zvažte, prosím, tuto dotační šanci, každý vyměněný
zastaralý kotel je krok ke zlepšení ovzduší a životního prostředí
nás všech nejen v naší obci. Obecné kontakty na pracovníky
„kotlíkových dotací“ z KÚ MSK:
Kontaktní telefon - „kotlíková linka“ 595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz
OÚ ŽP
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ODPADY V ROCE 2016
(všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáři)
Svoz popelnic - každý lichý týden, úterý až pátek (začíná
1.1.2016).
Svoz 1100 l kontejnerů – každý týden, úterý – pátek.
Tříděný odpad (sklo, textil, papír) – pytlový svoz - pouze od
domů vždy v pondělí – 7.3., 13.6., 5.9., 28.11.2016.
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada
poplatku za psy - pondělí 18.1., úterý 19.1., středa 20.1.2016
v přízemí obecního úřadu v době od 8.00 do 16.00 hod.,
známku lze zakoupit již od 4.1.vždy v úřední dny do konce
ledna.
POZOR! HNĚDÉ BIOPOPELNICE
Od 1.3 do 30.11.2016 oět nabízíme občanům službu likvidace
bioodpadu přistavení 240 l plastové speciální popelnice na
bioodpad, přímo k rodinnému domu s odvozem 1 x 14 dnů. Tato
služba stojí 500,-Kč a popelnici si opět bude možno objednat a
zaplatit v rámci prodeje známek na popelnice v lednu 2016,
nejpozději do konce února 2016. Tyto popelnice se objednávají
přesně na určený počet a dooobjednání během roku již není
možné.
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, železo, 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.

Kam se spadaným listím?
Přece do kompostu, biopopelnice
nebo sběrného dvora!
To už je skutečnost obecně známá. A přesto, když se na
podzim dostaví u nás již tradiční inverzní počasí - bezvětří,
mlžno, vlhko a citelně se zhorší kvalita dýchaného
ovzduší, stále se najdou takoví občané, kteří hromadu
vlhkého listí nejlépe v podvečer zapálí.
Dým se pak líně převaluje
v nejnižších oblastech obce a
sedí jako těžká peřina u
země, bez možnosti se rozptýlit. Trápíme tak sami sebe,
ale některým to asi stále
nedochází. Nicméně opakování je matka moudrosti a tak
mnohokrát opakovaným apelem na likvidaci listí svozem
jsme docílili oproti loňskému
roku výrazného zlepšení.
V období loňského podzimu (září - listopad) se ze
sběrného dvora odvezlo 20
kontejnerů s bioodpadem, letos jich za stejné období bylo
42. Podle hlášení obsluhy

sběrného dvora jsme pro
zvýšený zájem přistavili další
kontejnery a zvýšili četnost
odvozu. Jsou to sice náklady
navíc, ale za zlepšení
ovzduší v obci určitě stojí.
Takže Vám všem, kteří
jste listí poctivě shrabovali,
kompostovali nebo odváželi
do sběrného dvora, děkujeme, a doufáme, že svým
dobrým příkladem přesvědčíte i své sousedy, aby se v
příštím roce přidali k Vám a
venku na ohništi pálili jen
dřevo při opékání klobásek.
OÚ ŽP

Ceny za odvoz odpadu pro rok 2016
Četnost odvozu, typ nádoby
1 x 4 týdny (max. pro 2 občany v domě)
Popelnice 110 l
1 x 2 týdny
Popelnice 110 l
1x 2 týdny
2 ks popelnice 110 l nebo 1 ks 240 l
1 x 2 týdny
Popelnice na bioodpad 240 l
Dle potřeby
Kontejner velkoobjemový/10 rod. domů
1 x týden
Kontejner 1100 l /10 rod. domů
1x týden
3x kontejner 1100 l (bytovky čp. 1049-1052 )
1x 2 týdny
Kontejner 1100 l (bytovka čp. 6, čp.1033)

Rok 2016
0
500,1.500,500,0
0
12.000,2.000,-

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, bio), možnost přistavení kontejneru (přistavení a
zapůjčení zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a
uložení odpadu), svoz bioodpadu.

Sběrný dvůr, odpady, a jak dál
Sběrný dvůr v obci letos svou frekvencí střídání klientů
překonává rekordy. Například v sobotu 7.11.2015 přijelo 104
návštěvníků, převážně s bioodpadem, tedy hlavně se
spadaným listím. Minulý týden to bylo jenom o deset méně…
Je zcela zřejmé, že drtivá část spoluobčanů si uvědomila, že
žijeme „na společné lodi“, kde bychom se neměli navzájem
vykuřovat například pálením spadaného listí. Je zde ještě část
obyvatelstva, kterým jejich bezohlednost k ostatním dovoluje
pálit i docela čerstvý, zelený bioodpad mezi zástavbou, ale
dlouho to už tak provozovat nebudou!
Bioodpad zatím po podrcení větví u sběrného dvora spolu s
tím sebraným listím končí smluvně na kompostárně - skládce
firmy Depos. Takový je u nás správný postup.
Sběr bioodpadu v obci násobně zmohutněl, což je
samozřejmě účelem funkce sběrného dvora a plně v souladu
se zlepšováním našeho společného životního prostředí. Sběr
nejen tohoto odpadu v nebývalých objemech samozřejmě není
ani u nás v obci zadarmo. Rok od roku se navyšuje míra financí
obce na sběr a třídění odpadu. Platby pro občany, jak je máme,
zatím ale udržíme. Naše děti se ve škole učí, že veškerý odpad
se jednou bude důsledně třídit a po separaci důsledně i zpětně
využívat v různých oborech činností. Na spálení by mělo pak jít
jen řízené minimum vyčleněného odpadu. Zatím to je cílový
stav a záleží jen na nás, jak dlouho k cíli půjdeme.
V naší obci jsme měli záměr rovněž vybudovat
kompostárnu, abychom měli užitek pro občany i v podobě
možnosti odběru kvalitního kompostu. Vzhledem i ke složitosti
dodržení všech podmínek pro zařízení kompostárny jsme ale
nakonec uvítali projekt podnikatele pana Kondziolky z Petrovic,
který pracuje na zřízení kompostárny většího objemu pro
město Karviná a obce Petrovice i Dětmarovice. Záměr jsme
uvítali, protože zařízení kompostárny bude nedaleko v
Petrovicích. Obec Dětmarovice bude na realizaci projektu
spolupracovat dle připraveného smluvního vztahu s uvedeným
panem podnikatelem. Jsem přesvědčen, že zařízení přinese
očekávaný užitek i našemu obyvatelstvu.
Ing. Ladislav Rosman
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Obchvat obce
Dne 9.11. letošního roku se na obecním úřadu v
Dětmarovicích sešel „Vstupní výrobní výbor
Dětmarovice“, zabývající se auditem záměru projektu
stavby I/67 Bohumín – Karviná. Tedy jednoduše řečeno
auditem záměru projektu obchvatu obce.
Kromě starosty naší obce
se akce zúčastnili také další
tři členové rady obce,
náměstek primátora Města
Karviná, místostarosta Města
Bohumín společně se dvěma
dalšími z odboru dopravy,
starosta Obce Dolní Lutyně,
zástupci vedení Ředitelství
silnic a dálnic Brno a Ostrava,
projektant obchvatu a zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje,

odboru dopravy. Toto jednání
navázalo na to předcházející,
které se konalo začátkem
dubna letošního roku.
V minulosti existovala
organizace Sdružení za
vybudování silniční spojky
Bohumín – Karviná. Ta však
byla pro nefunkčnost zrušena
a byla vytvořena skupina čtyř
zájmových obcí, a to Bohumín, Lutyně, Dětmarovice a
Karviná s vedením v Dětmarovicích.
V roce v roce 2009 byla
zpracována Dopravoprojektem Ostrava s.r.o. technická
studie na tzv. variantu „A“
(červenou), která vede
severní částí obce mezi
elektrárnou a železniční tratí.
Z této technické studie pak
následně vycházel záměr
projektu této stavby, který byl
zpracován v roce 2014 firmou
SHB s.r.o. V nedávné době
zadalo Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Odbor koncepce a
technické přípravy, zastoupený Oddělením technické
přípravy Morava zpracování
auditu záměru projektu. Jako
zpracovatel byla vybrána

firma Valbek s.r.o., středisko
Liberec. Cílem auditu je
prověření technického řešení
stavby zakotvené v záměru
projektu. Audit se bude
věnovat dopravnímu a
technickému řešení stavby s
cílem nalézt možnosti snížení
investičních nákladů ve
smyslu závěrů Centrální
komise Ministerstva dopravy
ČR z února 2015.
Posuzovaná varianta je
velice náročná. Pro příklad
uvádím několik technických
údajů:
n
délka 14,4 km,
výkopy 120 tis m3, násypy
1 484 tis. m3
n
3 x meziúrovňová
křižovatka, 4 x průsečná
křižovatka, 1 x okružní
křižovatka
n
23 mostů o celkové
délce 1746 m, z toho 7 mostů
delších než 100 m
n
demolice 2 obytných
domů, několik hal EDě
n
investiční náklady
dle Záměru projektu 2
834,901 mil. Kč bez DPH v
cenové úrovni 2014, z toho
stavební náklady 2 765,490
mil. Kč bez DPH
Na auditu pracuje celá
řada odborníků. Kromě
nalezení úspor na projektu
budou posuzovány i další
oblasti – možnost etapizace
výstavby, možnost zkrácení
přeložky s výběhem za
mostem přes Olši a napojením na stávající I/67, zúžení
nově navrhované komunikace, prověření technického
a ekonomického řešení
mostních objektů a další.
Koncept zprávy jednotlivých expertů má být
vyhotoven do 18.12. 2015,
návrh závěrečné zprávy k
projednání pak 8.1.2016.
Další výrobní výbor se má
sejít ve dnech 18. – 22.1.
2016 opět v Dětmarovicích.

V myslivecké hájence byl zateplen strop, nainstalován
alarm, do kuchyně umístěna nová digestoř a opraven
příjezd.

Diskuse kolem Domu
pro seniory v obci
Uvažovaný projekt výstavby nového Domu pro seniory v
obci má své zastánce, ale i kritiky. Je to správné, že se o věci
dlouhodoběji diskutuje, protože je to projekt významný jak
svým obsahem, tak i objemem finančních nákladů obce.
Protože se znovu setkávám se zkreslenými údaji i u
zkušených lidí v obci, rozhodl jsem se záležitost zopakovat.
Studie k projektu počítá s novou budovou v základu pro 16
ubytovaných osob s potřebou 24 hodinové péče, z toho 10
jednolůžkových a 3 po například manželských dvojicích.
Plošná dispozice pokojů je volena tak, aby v případě potřeby
byla celková kapacita ubytovaných na počtu 26 lidí maximálně.
V obci někdo pouští mezi lidi zřejmě záměrně bláboly, že to
bude dům pro 200 osob a každý bude platit 18 tis. Kč měsíčně,
tedy je to jen pro „bohaté“. Obojí je nesmysl. Náš nový dům pro
16-26 osob bude přednostně pro naše občany, základ sazby
platby občana bude cca 10 tis. Kč. Ale pozor, nejsou vyloučeni
ani lidé s nízkými příjmy, jen se hledá ke každému individuální
systém finančních podpor. Lidé, kteří budou zaměstnaní v
nových sociálních službách v obci, budeme přednostně vybírat
z řad obyvatel naší obce.
V prosinci 2015 bude zastupitelstvo obce schvalovat zatím
jen záměr zpracování projektu včetně stavebního povolení.
Teprve následně bude rozhodnuto o stavbě, a to dle stavu
disponibilních finančních prostředků obce. Vzhledem k prioritě
kanalizace v obci připouštím osobně i překlenovací úvěr na
nákladné stavby v letech 2016-2018 ve výši do 20 mil. Kč u
spolehlivého bankovního ústavu.
Tento úvěr je naprosto přijatelný s tím, že na kanalizaci v
obci bude uplatněn značný podíl státního příspěvku. Rovněž
vlastní stavba nového seniorského domu je uvažována se
státní dotací, obec by však zvládla stavbu i bez ní. Vše je
promyšleno tak, aby se obec zadlužila přiměřeně, bez omezení
jejího dalšího rozvoje.
Ing. Ladislav Rosman

D. Šnapková
-4-
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Adaptační kurz

Projekty ve škole
V tomto školním roce se škola aktivně zapojila do dvou
projektů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK), a sice do tzv. výzvy č. 56 –
„Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a
čtenářské gramotnosti“ a do výzvy č. 57 – „Rozvoj technických
dovedností žáků na II. stupni ZŠ“ a Individuální rozvoj ústních
komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce s využitím
ITC formou blended-learningu.
V oblasti „Čtenářských dílen“ škola obdržela finanční dotaci
227.000 Kč, ze které pokryla nákup literatury pro četbu dětí v
hodinách jazyka českého a literatury i mimo ně. Pedagogové
vytvořili tematické plány Čtenářských dílen. Škola
modernizovala tímto svůj knižní fond.
V oblasti „Rozvoje technických dovedností“ škola získala
finanční dotaci 253.000 Kč, ze které nakoupila nové vybavení
školní dílny a zlepšila tak podmínky pro výuku technických
dovedností. Investovala do programu ICT – blended-learning,
který umožňuje individualizované vzdělávání s důrazem na
aktuální úroveň jejich jazykových znalostí a dovedností a
individuální možnosti rozvoje osobnosti žáků prostřednictvím
elektronického výukového systému většinou v on-line či off-line
prostředí, a to v kombinaci s osobními konzultacemi s učitelem
naší školy a lektorem blended-learningu.
Mgr. Robert Lindert, ředitel školy

Ve dnech 14. – 16. 9. 2015 se žáci 6. třídy zúčastnili
adaptačního kurzu na Čeladné. V pondělí ráno jsme se
společně s paní učitelkou vydali na nádraží směr Čeladná.
Čekala nás asi hodinová cesta vlakem a následně
procházka k ubytování.
Těsně před obědem jsme
se dostali k našemu hotelu
Dejmon, který se nám moc
líbil. Po krátkém rozkoukání
nás čekal výborný oběd. Moc
jsme si pochutnali a těšili se,

co nás čeká odpoledne.
Odpoledne pro nás měla paní
učitelka připravené hry v lese
a večer po večeři jsme si
zahráli společenské hry ve
společenské místnosti. V

úterý dopoledne jsme sehráli
mezi sebou důležitý turnaj v
přehazované a ruských
kuželkách, odpoledne nás
čekala menší túra po okolí a
večer jsme od paní učitelky
dostali odměny a diplomy za
hry, které jsme po celý kurz
hráli. Ráno, ač neradi, jsme
se po snídani vydali opět
směrem domů. Pobyt se nám
velmi líbil a těšíme se na
podobné akce.
Mgr. Martina Šebková
třídní učitelka
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DALŠÍ ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ

Letošní rok jsme se již po druhé zúčastnili pohárové
soutěže v Petrovicích u Karviné v disciplínách uzlová štafeta a
štafeta požárních dvojic. V kategorii mladších žáků se naše
družstvo umístilo na celkovém 3. místě. Děti jsou pyšnými
držiteli dvou medailí (1. místo v r. 2014), a proto doufám, že
svou sbírku rozšíří i příští rok. Dále bych poděkovala za
sponzorský dar firmě DRAKKNET, který nám umožnil nákup
teplákových souprav pro děti, čímž nám zajistil reprezentativní
vzhled na různých soutěžích. Na závěr bych dětem, trenérům,
rodičům dětí popřála klidné a příjemné prožití Vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.
Kateřina Rusková
vedoucí MH Dětmarovice
-6-
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Z předvánoční knihovny
Šlápněte na brzdu…
„Čas radosti veselosti,
světu nastal nyní…“ zpíváme v
jedné známé české koledě.
Naše současná jistota je, že v
období, o kterém se zpívá v
koledě, nastane čas nákupního šílení a stresu, který skončí
až na Štědrý den.
A tak jsem si letos řekla, že
aspoň pro vás, kteří rádi čtete,
zkusím letošní předvánoční
čas trochu zbrzdit. Připravila
jsem pro vás pohodové čtení,
které vás třeba aspoň na chvíli
přenese do časů, kdy předvánoční období neznamenalo
nákupní horečku, ale čas
rozjímání, bilancování, očekávání a radostné přípravy na
narození Ježíška.
Vánoce na Moravě –
knížka přináší nejen milé
vzpomínky na staré zvyky
dodržované našimi předky od
adventu až do masopustu, ale
také spoustu zapomenutých
rad a kuchařských receptů
moravských babiček. Zajímavé nápady, chutné a hlavně
levné dobroty pro vánoční stůl i
zdravé hodování ve svátečních
dnech nám mohou pomoci při
přípravách na celé období
Vánoc a ozvláštnit sváteční
stůl i náladu.
Pro vánoční pohodu –
povídky, básně i recepty autorů
známých i pozapomenutých
nám přibližují Vánoce za časů
našich prababiček….až
uzavřete tuto knihu, bude vám
moc hezky. Tak hezky, že se
možná budete těšit na další
hezké staré čtení…slibuje
autorka Jana Pechová.
Na Vánoce dlouhý noce –
knížka vánočního čtení napsaná více než dvěma tucty
autorů, kteří žili v dobách
Vánoc doprovázených mnoha
zvyky a pověrami, koledou,
průvody pastýřů ženoucích
ovce a beránky přes dědiny i
chvílemi ztišení, zamyšlení
nad životem. Knížka úsměvná i
vážná, zobrazující těžkosti
života. A přitom o naději.
Václav Kosmák – Pokoj
lidem dobré vůle - Vánoce nejkrásnější svátky roku - kdo
by je neměl rád. A Štědrý den?
Úplně jiný než všechny ostatní
d n y v r o c e . Te n m i l u j í
především děti. Ale i dospělí se
těší na ono jedinečné kouzlo,
které o Vánocích spojí všechny
lidi dobré vůle. Z pera Václava
Kosmáka a Vlasty Javořické se
v patnácti prózách ocitnete v
jímavé atmosféře vánoční
doby, začtete se do příběhů
smutných, ale i veselých a

Tříkrálová sbírka 2016

dojímavých.
Táňa Keleeová – Vasilková
– Modrý dům - příběh se odehrává na samotě, v modrém
domě, kde se na Vánoce
setkává velká rodina. Postupně se před námi odvíjejí nejen
osudy, ale i charaktery lidí,
které spojuje charismatická a
silná osobnost - jejich matka.
Staré paní je sedmasedmdesát
let, oplývá moudrostí a láskou,
a protože svoje děti miluje, vidí i
jejich nedostatky a slabosti.
Hana Marie Körnerová –
Tři vánoční dárky - ať chceme
nebo nechceme, naše srdce o
Vánocích zjihnou a lásku i
zklamání prožíváme mnohem
intenzivněji, než ve zbytku roku
- byť pro to vlastně není žádný
důvod. Tři čeští autoři se
pokusili zpříjemnit Vám právě
tento výjimečný a zjitřený čas
novelami, jež se nesou v duchu
adventních či vánočních
setkávání i rozchodů, vzplanutí
i ochladnutí…
Vráťa Ebr – Podoby Vánoc
– netradiční almanach – nejde
zde o historii, či kuchařské
recepty. Tady jsou publikovány
téměř neznámé úsměvné
historky, fejetonky a výroky
našich populárních a vážených
osobností, jejich drobné trapasy, hravé veršíky i parafráze.
Jana Dvořáková – Jak
přežít Vánoce – kniha lehkou
formou popisuje běžné životní
situace. Obsahuje obyčejnou
lidskou filozofii, kdy si každý
člověk některé z témat najde v
obsahu a tím může začít
zábavné i trochu vážné čtení.
Inu, zkuste nahlédnout…
Bruno Ferrero – Vánoční
příběhy pro potěchu duše zábavné i poučné příběhy jsou
zarámované časovým úsekem
od adventu do Tří králů a
naplněné vánoční tématikou.
Piero Gribaudi – Příběhy
vánoční noci – dvacet čtyři
poetických příběhů přivádí
čtenáře po různých cestách do
Betléma k jeskyni, ve které spí
novorozený Ježíš v náručí své
matky.
Dovolte mi, milí spoluobčané, abych Vám všem
popřála vánoční svátky plné
lásky, domácí pohody a
splněných přání. Do nového
roku co nejvíce zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v
životě.
Alžběta Jendryščíková
knihovnice
V období vánočních svátků bude knihovna od 23.12.
2015 do 4.1.2016 uzavřena.

V lednu 2016 již tradičně a po šestnácté, v rámci
celorepublikové charitativní akce si Vás dovolí navštívit
koledníčci Tříkrálové sbírky. Chtěli bychom využít této
možnosti a podat o naší sbírce více informací. Tříkrálová sbírka
je již šestnáct let zaměřena na pomoc lidem, kteří si sami
poradit nedovedou. V případě Charity Bohumín se jedná
především o seniory, osoby bez domova, sociálně slabší
rodiny, osoby v krizových situacích. Z vykoledovaných
prostředků z 65-ti procent financujeme potřebné věci v Charitě
Bohumín a zbývajících 35 procent sbírky jde, jako každý rok, na
podporu celorepublikových projektů Charity České republiky a
na mezinárodní humanitární pomoc. V rámci humanitární
činnosti Diecezní charity ostravsko – opavské podporujeme
sociálně-společenský rozvoj na Ukrajině a v Moldávii.
Vykoledovaná část sbírky, která zůstává v Charitě
Bohumín, bude tentokrát použita na rekonstrukci výtahu v
Charitním domě pokojného stáří sv. Františka.
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 Tříkrálové sbírky s rokem
konání sbírky a informacemi o této sbírce. Tyto cukry jsou
vyrobeny speciálně na objednávku pro potřebu sbírky, může je
tedy od koledníčků získat pouze dárce příspěvku do Tříkrálové
sbírky 2016. Vedoucí koledující skupinky pak má průkaz
koledníka vydaný a podepsaný biskupem Mons. Františkem
Václavem Lobkowiczem a pokladnička je zapečetěná a
podepsaná pracovníkem městského či obvodního úřadu
oblasti, ve které je koledováno.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v tomto regionu pod
působností Charíty Bohumín tradičně v Bohumíně, Orlové,
Dolní Lutyně, Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích a
Doubravě, a to ve dnech od 1.1.2016 do 14.1.2016. Děkujeme
Vám občanům, za to, že nejste lhostejní k potřebám dalších
lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými osudy a zůstáváte této
sbírce i pro rok 2016 nakloněni.
Činnost Charity Bohumín
Domov pro seniory
Odlehčovací pobytová služba Půjčovna ošetřovatelských
pomůcek
Občanská poradna – bezplatné odborné sociální
poradenství Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Noclehárna sv. Martina
Charitní šatník
Humanitární činnost - Adopce na dálku
Hledáme koledníčky
Budeme upřímně rádi, když se připojíte jako dobrovolníci
Tříkrálové sbírky a pomůžete nám s koledováním. V případě
zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 596 013
606, 736 766 021 nebo na info@bohumin.charita.cz
S úctou Charita Bohumín
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Z farnosti
Přijďte
na úžasnou
oslavu!
Jeho narozeniny se blíží.
Na každém kroku nám to
budou během prosince
připomínat. A vlastně je
hezké, že alespoň jednou
za rok si na něho vzpomenou skoro všichni – děti,
rodiče, babičky i obchodníci. Přece se patří takovou
příležitost pořádně oslavit.
Delikatesy, ovoce, různé
dobroty, výzdoba vskutku
fantastická a k tomu
spousta dárků. Všechno pro
jednoho oslavence. Který
ale nebyl pozvaný. Zůstal
venku. Přede dveřmi. Jako
každý rok. A jak moc si přál
být s námi. Popravdě, asi ho
to už ani nepřekvapuje,
protože v posledních letech
jaksi všichni před ním
zavírají dveře. Cestičku k
nám si nakonec přece
našel. O půlnoci, když už
byly všechny dárky otevřené, otevřel nesměle
svou dětskou náruč, jakoby
nám chtěl dát ještě něco.
Protože by moc rád vstoupil
do našeho života.
Pamatuj, Ježíš bude
čekat i tebe! Toto je
pozvánka přímo pro tebe.
Rezervoval Ti místo. Chce
napsat tvé jméno zlatými
písmeny do velké knihy
pozvaných.
P. Dr. Marcel Puvák
farář

Betlémské světlo do našich domovů
Malý plamínek, pocházející z Chrámu Božího narození v
Betlémě v daleké Palestině, se symbolicky předává od jedné
svíce k druhé, z ruky do ruky. Vzniká tak nádherný řetěz
solidarity a lásky, spojený s tichým přáním,
aby se pokoj a porozumění šířili v lidských
srdcích přesně tak, jako se od člověka k
člověku šíří plamen Betlémského světla.
Betlémské světlo bude k dispozici v
dětmarovickém kostele od neděle 20.
prosince (i při adventním koncertu) až do
Štědrého dne. Samozřejmě, nezapomeňte
si s sebou vzít svíci, chráněnou před
větrem. Ať tento symbol lidské lásky a pokoje, jednoty a
porozumění zavítá o letošních Vánocích do každého domova,
a u slavnostního vánočního stolu připomene Toho, díky
kterému se vůbec scházíme.

Římskokatolická
farnost
Dětmarovice
srdečně zve
na

NOVOROČNÍ
KONCERT
v neděli 3. ledna 2016 v
15 hodin v místním kostele.
Účinkuje komorní soubor
Věry Kičmerovéa pěvecký
sbor Catena musica.
Po skončení koncertu
program pokračuje žehnáním obnoveného interiéru
fary, které vykoná Mons.
František Václav Lobkowicz, biskup ostravskoopavský.

Vánoční
bohoslužby
v kostele
sv. Maří
Magdalény
Čt 24. 12.
Pá 25. 12.
So 26. 12.
Ne 27. 12.
Čt 31. 12.
Pá 1. 1.

22:00 hod.
10:00 hod.
07:30 hod.
07:30 hod.
15:00 hod.
10:00 hod.

Zveme
do divadla
Římskokatolická farnost
ve spolupráci s Obecním
úřadem zvou na půvabné
divadelní představení „Jasełka“, které nám představí
příběh o narození Ježíše
Krista v podání několika
desítek šikovných herců –
dětí i dospělých. Do polského
Cieszyna se vydáme ve
čtvrtek 21. ledna 2016
odpoledne. Cena 150 Kč/os.
Přihlášky u p. faráře nebo na
OÚ u p. Čempelové.
-8-

www.detmarovice.cz

Medové dny 2015
Je pondělí 30. listopadu odpoledne a právě jsme douklízeli
sál Dělnického domu. Byly spočítány hlasy pro soutěžní
expozice, všechny výstavní exponáty byly rozvezeny
majitelům, dekorace uloženy do krabic na další použití, nohy a
ruce se konečně na chvilku dostanou do klidové pozice.
Skončil 12. ročník celoobecní výstavy Medové dny.
Kdo jste tam byli, viděli jste
opravdu pestrou paletu barev,
nápadů a hlavně úžasné lidské
pracovitosti. Letošní slunečné
a teplé léto zajistilo krásnou
úrodu jablek. Za letošní přehlídku odrůd by se nemusely
stydět ani ovocnářské výstavy
okresní úrovně. Jeviště letos
opanoval dětmi milovaný
Krteček, který díky fantazii a
zručnosti naší nezdolné výtvarnice paní Evy Szyroké barvil motýlkům křídla duhovými
barvami. Nebyla to letos
výstava navozující atmosféru
přicházejícího Adventu. Jen
jsme ještě alespoň na chvilku
podrželi krásu léta, rozkvetlých
luk a zahrad, ke kterým
neodmyslitelně patří právě
motýlí křehkost. Soutěž O
nejkrásnějšího motýla byla
přehlídkou různorodosti, fanta-

zie a zručnosti od těch nejmenších v mateřinkách až po
dospělé. Opět se velmi těžce
hodnotilo a vybíralo.
Výsledek je tento:
1. místo Richard Górecki maxi otakárek na dýni
2. místo p. Adamčíková motýl z okvětních plátků
3. místo keramický kroužek
p. Evy Szyroké - společná
práce
4. místo mateřská škola
Koukolná - společná práce
5. místo školní družina společná práce
6. místo Stanislav Agner vyřezávaný motýl
7. místo paní Válková motýli z vypichovaného pergamenu
8. místo mateřská škola
střed - společná práce
9. místo paní Febrová motýlí víla (dort)

10. místo rodina Kročilová perníkový motýl
Poděkování však patří i
ostatním soutěžícím, kteří se
do soutěže zapojili.
A poděkování patří samozřejmě hlavně všem, kteří se
podílejí na celé přípravě
výstavy - především našim
milým zahrádkářům, včelařům,
vychovatelkám v družině,
učitelkám, vedoucím kroužků,
dětem, všem vystavovatelům,
ale i prodejcům, kteří dotváří
neopakovatelnou atmosféru
Medových dnů. A jsme rádi, že
na této akci už tradičně mají
svůj prostor i humanitární
organizace. Letos to byla
Slezská diakonie, OS Srdce
tluče pro Afriku a azylový dům
Bethel. Poprvé se zde prezentovala i naše farnost, která
formou veřejné sbírky střádá
postupně peníze na opravu
krásných, ale bohužel již velmi
opotřebovaných varhan v
místním kostele. Zakoupením
vánočních oplatků jste přispěli
právě na ně. Medové dny tak
získávají další rozměr v životě
naší obecní komunity -
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nasloucháme sobě navzájem,
ale dokážeme naslouchat i
potřebným. Pomáháme tak
nejen k radosti a pospolitosti,
ale i dobré věci. Příští rok se
opět na Vás všechny moc
těšíme.
Přípravný tým
Medových dnů
MO ČZS Dětmarovice
děkuje sponzorům za příspěvek do tomboly na Medových dnech 2015
Byli to: COOP, Obec Dětmarovice, místostarosta obce
Mgr. Libor Stáňa, cukrárna Ája,
kadeřnictví u Dělnického
domu, restaurace Dělnický
dům, Universalshop Prudel,
prodejna Niko, restaurace Na
statku, Akuma, restaurace Pod
kaštany,
Napos, Brenston,
Elektro Volák, pizzerie U Melanie, Elmont, Dětmarovická
lékárna, restaurace U Mnicha,
restaurace Na obecnině, Sajto,
prodejna smíšeného zboží u
požární zbrojnice, šití U 4
berušek, Plynservis Kubánek,
Kadeřnictví Królová a místní
včelaři.

www.detmarovice.cz

Gymnázium Františka
Živného, Bohumín,
Jana Palacha 794
pořádá v sobotu dne
23. ledna 2016 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, multi-mediální 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

- 10 -

www.detmarovice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínáme na naše zemřelé

Životní jubileum oslavili
Listopad 2015
83 let
Anna Stempná
Světluše Pěčková
84 let
Irena Galmusová
85 let
Božena Mencnerová
Věra Sikorová
Marta Chlebková
Alžběta Dudová

Aloise Dadoka, Lubomíra Ligockého, Anastazii Sýkorovou,
Čestmíra Koláčka, Karla Malého, Veroniku Pavlorkovou

Prosinec 2015
81 let
František Bonček
83 let
Bedřich Ligocký
84 let
Libuše Kýjonková
Jan Kalivoda
86 let
Vanda Michalská

86 let
Vlasta Staníčková

87 let
Josef Mencner

90 let
Rudolf Halama

88 let
Emílie Popková

95 let
Alžběta Plevová

91 let
Miloslav Olšovský
Leontína Soukeníková

Blahopřejeme

Poděkování

Děkuji touto cestou paní Miroslavě Królové za zorganizování
kulturní akce, na které vystoupilo oblíbené trio Veselá trojka.
Tuto akci uspořádala již druhým rokem. Akce se velmi vydařila,
sál Dělnického domu byl zaplněn téměř do posledního místa.
Diváci byli nadšeni a na závěr účinkujícím aplaudovali ve stoje.
My, návštěvníci této akce si přejeme, aby takovýchto
podobných akcí bylo v naší obce více.
Za spokojené diváky
Dáša Valicová

Oslavy šedesátin mohli letošní jubilanti ještě jednou prožít ve
společnosti spolužáků a ostatních spoluvrstevníků v pátek 6.
listopadu v Dělnickém domě. Ke každoroční akci patří hudba,
tanec, pohoštění i drobná pozornost.

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 18. 2. 2016.
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