
Volební zpravodaj obce Dětmarovice

Dětmarovické
okénko
www.detmarovice.cz Komunální volby 2022

volby do zastupitelstva obce 2022
se konají v pátek 23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin

a v sobotu 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin.

kandidující politické strany a sdružení nezávislých kandidátů:
č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
č. 2 – Občanská demokratická strana
č. 3 – Přátelé rozvoje obce („PRO“)
č. 4 – Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice
č. 5 – Komunistická strana Čech a Moravy
č. 6 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Právo volit má občan České republiky a státní občan 
jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 
let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Každý volič musí ve volební místnosti prokázat svou totož-
nost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, 
a jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

volby v obci se uskuteční ve čtyřech volebních místnostech:
Volební místnost okrsku č. 1 je v sále Dělnického domu

Volební místnost okrsku č. 2 je v mateřské škole v Koukolné
Volební místnost okrsku č. 3 je v restauraci „Rumcajs“ na Zálesí
Volební místnost okrsku č. 4 je v restauraci „Libuše“ na Olmovci

Hlasovací lístky budou voličům doručeny před konáním voleb.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Vážení občané,

dnes, na konci volebního období, ve kterém jste i naší straně 
dali důvěru, aby její zástupce za vás - společně s ostatními 
zastupiteli - rozhodoval o osudu, vzhledu a dalšímu plánování 
nového obrazu naší obce, bych vám chtěla za naši stranu v obci 
poděkovat a tak trochu složit účet.

Naše strana prochází v tuto dobu složitým obdobím, ale jak 
jsem očekávala, i v těchto pro ni složitých časech si dokáže 
udržet svou tvář a najít místo mezi ostatními. Jak jinak? Je to 
časem prověřené seskupení, které dokázalo vzdorovat mnohem 
složitější době, a tak o naši stranu strach nemám ani teď. 
Naše organizace má tedy zdravé zázemí a  nemusí se nikomu 
přizpůsobovat a ani se bát vyjádřit svůj názor a postoj.

Tak jsem k tomu i já, jako zástupce naší strany v zastupitelstvu, 
v tomto volebním období přistupovala. Prosazovala jsem 
všechno, co my jako organizace považujeme za důležité, aby 
obec spěla ke správnému rozvoji, a to nejen v oblastech kolem 
hlavní silnice, ale i v jejích okrajových částech. 

Velkým plusem mé pozice v zastupitelstvu bylo a je to, že před 
volbami nikoho neobcházím a nikoho o hlas neprosím. Také 
tam nejsem proto, abych se zalíbila a tím je mé rozhodování 
na schůzích snadnější.

Mnohdy jsem byla ale jediná, kdo na daném hlasování viděl 
nějakou chybu. V naší obci vládne myšlenka jednolitého 
hlasování a to je podle některých členů zastupitelstva ta pravá 
známka jednoty. Takový názor ubírá na možnosti plodné diskuse, 
ale urychluje průběh schůze. Každý, ať si sám zodpoví na otázku, 
která část předešlé věty by byla pro obec větším přínosem.

V minulých obdobích, v tomto nevyjímaje, jsem viděla problém 
v rozpočtu, a proto jsem nikdy pro něj ruku nezvedla. Naše 
obec je moc malá na to, aby se pyšnila tak megalomanskými 
stavbami, jakými jsou domov důchodců a sportovní hala. Věřím, 
že některým lidem stavby tohoto typu přijdou jako užitečné, ale 
je potřeba se zamyslet hlouběji nad rozpočtem provozu těchto 
objektů, které jsou a budou ve vlastnictví obce. Pochopit tak 
velké investice by se dalo, pokud by celý objekt sloužil výhradně 
lidem naší obce. V domově důchodců je ale dlouhodobě 
od otevření nanejvýš 18 obyvatel naší obce a ke dni 12.8.2022 
je jich 15. Další místa jsou obsazeny lidmi z okolních obcí a měst, 
které na takové stavby peníze utrácet nechtějí, jelikož vědí, 
co jejich provoz obnáší a kdo za to platí. Jsem přesvědčena, 
že kdybychom vybudovali perfektní síť terénní obecní služby 
a domovinku v prostorách nevyužitého obecního majetku, 
tak by si naše starší generace mohla užít ještě hodně radosti 
v kruhu svých blízkých. 

Výbornou službou pro seniory je seniortaxi, kterou by ale bylo 
dobré rozšířit, aby lidem sloužila i pro vzdálenější cíle.

V obci zoufale chybí zubař, pediatr, opravit boty lze nejblíž 
v Orlové, také pekárna, prádelna, řezník, cukrárna a mnohé 
další služby, které by nám přispěly ke zkvalitnění běžného života. 
Vím, že se zastupitelstvo snaží, aby zubař v obci byl a bylo také 
schváleno nemalé množství peněz pro zařízení ordinace. Snaha 
a vůle ale v této době nejsou tím, co nám tuto ordinaci zaplní. 
K tomuto problému by se mělo přistupovat  zcela jinak, než 
doposud. Zubař a pediatr v naší obci jsou prioritou.

Další opomíjenou oblastí u nás v obci je školka. Tato budova 
měla být na nějakém krásném tichém místě v obci a že jich 
takových, kde by mohla být, znám. Krásná školka s materiálním 

vybavením a odborným personálem, který přesně ví, jak do dětí 
dostat znalosti, dovednosti, návyky a hlavně jak je udržet 
spokojené po celou dobu nepřítomnosti rodičů. V této době je 
také prioritní otevřít oddělení pro děti od 2 do 3 let, jelikož se 
posunula věková hranice maminek směrem nahoru a někdy je 
nutné, aby návrat do práce uspíšily.

Ve spojitosti se školkou by bylo potřebné podat pomocnou 
ruku i mladým párům, kteřé řeší bydlení a postavit obecní 
bytovku, která by jim poskytla zázemí. Je doba, kdy mnozí mladí 
na hypotéku nedosáhnou, ale bydlet někde musí. Bytovka, 
kterou obec měla, je již čtyřicet let stará a na další se peníze 
nenašly.

Silnice jsou opravované chaoticky a žádný plán, který by určoval 
stupeň nutnosti opravy není. Také osvětlení obce nám nedělá 
radost. V obci je hodně tmavých míst a hlavně v zimním období 
je to odvaha jít večer ven. Osvětlení školy je tak slabé, že 
cestička k boční bráně má jedno jediné světlo. Takových míst 
je ale moc a moc a hlavně okrajové části obce by si zasloužily 
větší pozornost. Opravy provádíme pouze po nahlášení na obci 
a to není dobře. Opravovat by se mělo plánovaně, nečekat, až 
se něco stane.

Také podnikatelům v obci moc nepomáháme. Věnujeme 
zbytečně pozornost pouze pronajímatelům objektů, které patří 
obci a to je moc špatně. Dotujeme jejich zbytečné nákupy 
a odkupujeme za  krásné ceny jejich majetek, který oni nevyužijí 
a  nám neposlouží. Tak jsme odkoupili pizza pec a digestoř 
v Dělnickém domě. Obecní rada navíc poskytla dotaci pouze 
ze své vůle tomuto podnikateli ve výši 40.000,- Kč. Je velikou 
výhodou být podnikatelem v obecních prostorách.

Neměli bychom být více spravedliví ke všem, kteří mají odvahu 
v těchto dnech podnik nezavírat a bojovat?

Jsem ráda, že informaci ohledně finančních zůstatků obce 
na účtech my jako zastupitelé máme celkem často na emailech 
a je to dobře. I když se jedná o devítimístnou částku, přesto si 
nemyslím, že jsme bohatou obcí a tudíž nemusíme zvažovat, co 
je pro nás prioritou pro zlepšení kvalitního života našich občanů 
a co je naopak zbytečnou chloubou těch, kteří si vymodlili 
od voličů hlas. V přepočtu na počet obyvatel obce disponujeme 
přibližně 28.000,- Kč na jednoho občana a to je v dnešní složité 
době opravdu ubohá cifra. Domnívám se tedy, že šetřit bychom 
měli o hodně víc, než to děláme doposud a vydávat peníze 
z účtu nás všech bychom měli opravdu promyšleně. 

Vážení občané, přichází doba, kdy můžete změnit hodně, ale 
také nikoli. Práce zastupitele není snadná a je na vás, kdo tento 
úkol dostane na další období. Tak vyberte správně a hlavně 
nezapomeňte, že nesprávná volba bolí dlouho a někdy i trvale.

Přeji vám šťastnou ruku.

Jana Formandlová 
předsedkyně MO ČSSD Dětmarovice
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1. Formandlová Jana
zdravotně sociální pracovnice 

6. Bc. Kryska Dominik
student

5. Ing. Formandlová Michaela
interní auditor

4. Sobik Pavel
vedoucí provozu

3. Szuścik Miroslav
technik 

2. Ing. Kryska Drahomír
referent odboru dopravy

7. Štěrba Martin
státní zaměstnanec

8. Veronika Viktorová
vedoucí prodeje

9. Ing. Wowrová Kateřina
obchodní ředitelka

10. Kuznik Zdeněk
důchodce

11. Tomčík Jozef
důchodce

12. Mgr. Kiliany Marek
OSVČ

13. RNDr. Brdičková Klára
odborný pracovník v laboratorních metodách

14. Sečkař Michal
instalatér

15. Pukowiec Roman
operátor

11 VOLT
E č.

1

VOLT
E č.

1

Volební program MO ČSSD Dětmarovice

	 Zpřístupníme	zápisy	ze	zasedání	zastupitelstva	obce,	ale	také	rady	obce	na	internetu

	 Obnovíme	zubní	ambulanci	v	obci	alespoň	na	dva	dny	v	týdnu

	 Otevřeme	ordinaci	pediatra	v	obci	se	stálou	pracovní	dobou

	 Umožníme	komunikaci	občana	s	obecním	úřadem	rozšířením	veřejné	sítě	wi-fi

	 Nebudeme	občana	distancovat	od	možnosti	podílet	se	na	vývoji	obce	a	zapojíme	ho	do	plánování	
dalšího	vývoje	obce

	 Občané	musí	rozhodovat	o	každé	velké	stavbě	v	obci,	nakolik	tyto	stavby	ovlivní	hospodaření	obce	
v	budoucích	letech	a	také	budoucí	generace	na	dlouhou	dobu

	 Budeme	dohlížet	a	trvat	na	tom,	aby	se	prokazovala	efektivnost	megalomanských	staveb	v	obci

	 Prioritním	cílem	bude	postavit	novou	školku	na	vhodnějším	prostředí	než	doposud	
a	s	dostatečným	počtem	míst.	Není	možné,	aby	se	mladé	rodiny	bály,	že	pro	jejich	dítě	ve	školce	
nebude	místo.	Umožníme	docházku	i	dětem	ve	věku	2-3	let.

	 Obec	bude	místním	podnikatelům	partnerem	a	nebude	využívat	svého	vlivu	na	zvýhodňování	
některých	pouze	proto,	že	jsou	nájemníci	v	budově,	která	je	majetkem	obce

	 Provedeme	audit	místních	poplatků	za	odpad	a	dotáhneme	boj	za	jejich	snížení	nebo	úplného	
zrušení

	 Využijeme	dotační	politiku	státu	na	modernizaci	obce	a	tím	i	příliv	pracovních	příležitostí	do	obce

	 Rozšíříme	a	zkvalitníme	terénní	službu	v	rodinách	seniorů,	vybudujeme	denní	centrum	pro	staré	
lidi	a	zajistíme	jejich	pobyt	doma	co	možno	nejdelší	dobu.	Tím	odbouráme	předčasné	ubytování	
v	domovech	seniorů.

	 Zachováme	svoz	dětí	školním	autobusem

	 Zachováme	a	rozšíříme	Senior	Taxi	v	obci

	 Vybudujeme	obecní	bytový	dům	na	pomoc	mladým	rodinám	s	bydlením

	 Dokončíme	jednotlivé	projekty	kanalizace	a	zajistíme	její	funkčnost

	 Budeme	aktivněji	hledat	možnost	většího	využití	doposud	nevyužitého	obecního	majetku

	 Budeme	více	podporovat	stávající	divadelní	společnost	v	obci	a	podporovat	zapojení	mládeže	
do	jejich	činnosti

Nesprávná volba bolí dlouho, někdy trvale
Volte tým č.

1
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 VOLTE ČÍSLO 3 

1 Volte záruku pokračování rychlého rozvoje obce! 
Víme, co dělat, a umíme to! 

 

JSME TADY PRO VÁS 8 LET – ZMĚNILI JSME OBEC K LEPŠÍMU 

 

Bc. Richard Górecki 
student,  

22 let 
 

Ing. Ladislav Rosman 
starosta obce,  

71 let 
 

Ing. Leonard Mynář 
ředitel,  
48 let 

 

Ing. Kateřina Trombalová 
auditorka, 

42 let 
 

Ing. Marek Svrčina                
IT manažer,   

44 let 
 

Ing. Roman Sikora, MBA 
předseda představenstva, 

57 let 
 

Ing. Tomáš Lejsal 
vedoucí realizací,  

57 let 
 

Ing. Pavel Molnari 
důlní technik,  

59 let 
 

Jiří Sznapka 
referent OÚ,  

59 let 
 

MUDr. Eliška Lazarová 
lékařka,  

64 let 
 

Bc. Kateřina Čempelová 
učitelka,  

34 let 
 

Ing. Ondřej Menšík 
ředitel obchodu,  

40 let 
 

Bc. Tereza Tománková 
učitelka,  

30 let 
 

Ing. Magdaléna Čempelová 
obchodní specialistka,  

32 let 
 

Mgr. Jitka Baronová 
učitelka,  

45 let 
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Vážení voliči. 
Jsme občané Dětmarovic, kterým záleží na dalším rozvoji obce. Dlouhodobě máme zájem o veřejné dění  

a chceme nabídnout své zkušenosti ve prospěch občanů obce. Nikdo z nás není veden osobními 
ani stranickými zájmy. Neshody neřešíme výměnou většiny kandidátů, nejsme účelovým seskupením kvůli 
funkcím. 

Víme, že Vás trápí dost problémů, které je třeba řešit. Pokusíme se prosadit mnoho změn, které 
považujeme za důležité a které ovlivní život nás všech. Uvědomujeme si, že v obci jsou i jiné skupiny 
obyvatel než ty dosud preferované. Přijďte nás proto k volbám podpořit. 

Navrhujeme řadu možností, jak zlepšit životní podmínky občanů v naší obci : 

 Změníme přístup vedení obce k občanům. Občané mají právo na informace a současný stav  
je nevyhovující. Je nutné zlepšit úroveň a přehlednost internetových stránek obce, více využívat mobilní 
aplikaci k předávání aktuálních informací. Pouze rozhlas nestačí. 

 Prosazujeme zodpovědné nakládání s financemi obce. Uvědomujeme si, že neustále narůstá objem 
povinných výdajů nutných k zajištění chodu obce a služeb občanům. Budeme se snažit tyto finanční 
prostředky využívat efektivněji.  

 Využijeme všech možností k získání dotací k dalšímu rozvoji. Nebudeme peníze obce nechávat  
na účtech mnoho let bez využití, jako dosud. 

 Investice chceme využívat ke zlepšování běžného života všech občanů, a ne k populistickým projektům 
(jako např. rozhledna nebo střelnice) nebo nátěrům fasád pouze z jedné strany...  Mezi investice 
naopak zařadíme např. rekonstrukci sálu Motorestu v Koukolné, který je občany využíván. 

 Při investičních akcích musíme posuzovat nejen náklady na výstavbu, ale také vliv na finanční výdaje 
obce v dalších letech. Například Domov pro seniory U Kaple má provozní náklady několikrát vyšší, než 
bylo slibováno. Chceme navrhnout a zveřejnit audit hospodaření Domova, aby bylo zřejmé, jaké jsou 
výdaje obce a kolik našich občanů Domov využívá. 

 Systém sběru tříděného odpadu chceme dále rozšiřovat, ne rušit. Nedůstojný sběr pytlů chceme 
nahradit žlutými popelnicemi na plast pro všechny občany, kteří budou mít zájem. Dále navrhneme 
rozšíření kapacity sběrného dvora. 

 Podporujeme investice do školských zařízení, zejména nutnou modernizaci obou mateřských školek. 
Místo stavby další budovy navrhujeme rozšíření jejich kapacity, především přístavbou MŠ v Koukolné. 
Řešením problému základní školy může být nástavba nad jídelnou ZŠ.  

 Budeme řešit energetickou náročnost obecních budov, navrhneme možnosti snížení spotřeby, 
podpoříme využití obnovitelných zdrojů.  

 Chceme dále zvyšovat bezpečnost chodců v obci. Navrhujeme semafor na přechodu pro chodce  
na křižovatce u školy včetně radaru. Otevřeme diskuzi o způsobech měření rychlosti vozidel v obci, 
včetně vymáhání pokut za přestupky. 

 Budeme podporovat sportovní aktivity občanů, zejména mládeže. Zajistíme, aby novou sportovní halu 
mohli přednostně využívat žáci školy a občané obce.  

 Podpoříme také kulturní život v obci, činnost místních občanských sdružení a spolků. Někteří z nás  
se podílí na kulturních akcích, a proto víme, jak obtížné je získat podporu pro aktivity, které nepořádá 
přímo obec. 

 

Naší prioritou je spokojený život občanů v naší obci. Uvítáme Vaše další náměty a připomínky,  
které pomohou obec dále rozvíjet. Vyzýváme ke spolupráci každého, kdo se chce na chodu a rozvoji 
obce podílet. 

 

Přijďte k volbám a podpořte SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO DĚTMAROVICE. 
 

 

PŘIJĎTE K VOLBÁM PROVÉST ZMĚNU, MÁ TO CENU 
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NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
PRO DĚTMAROVICE 

Ing. Miroslav Kozel 

Mgr. Michaela Kaděrová Ing. Martin Krůl Ing. Libor Tannhäuser 

Petr Madej 

Mgr. Blanka Čemerková Mgr. Libor Stáňa 

Bc. Kamil Zaremba 

Rostislav Hanusek 
 

Miroslava Królová Bc. Radka Slavíková 

ředitel školy dělník 
u 

školník 
u 

Michal Mrakwia 
vedoucí laboratoře 
u 

technik údržby 
u 

Martin Žebrok Kateřina Sedlářová 
vrchní inspektor 
u 

kadeřnice 
u 

mateřská dovolená 
u 

chemik 
u 

manažerka 
u 

  Po třech funkčních obdobích začíná ve vedení naší obce 
převažovat „Já“ nad společným „my“. Proto považujeme  
za správné učinit změnu ve funkci starosty obce.  
  Změnu ale můžete provést pouze Vy.  Přijďte k volbám 
podpořit naše kandidáty. Přijďte, i když jindy nechodíte.  
  Nenechávejte ostatní rozhodovat za Vás a ovlivněte 
budoucnost obce, ve které chcete žít. 
 
 

Václav Figura 

učitelka 
u 

směnový inženýr 
u 

ředitel společnosti 
u 

výrobní ředitel 
u 

kandidát na starostu obce 
u 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO ZMĚNU  
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vážení spoluobčané, voliči,
představujeme vám kandidáty, kte-
ří se budou 23. a 24. září ucházet 
o vaše hlasy do obecního zastupi-
telstva v Dětmarovicích. Oproti mi-
nulým volbám v roce 2018 je kandi-
dátka pozměněna. Kandidátku tvoří 
současní členové zastupitelstva Lu-
mír Jendryščík, Zdeňka Foltynová 
a Milan Čempel. Z minulé kandi-
dátky zůstávají Radka Mižďochová, 
Jaroslav Mana, Radim Kovář, Tomáš 
Pszczółka, Jana Krůlová a Marie Stá-
ňová. Mezi nové kandidáty patří 
Alena Šeligová, Eva Tkáčová, Jana 
Bochenková, Michal Sikora a Milan 
Stoklasa. Na kandidátku se vrací Ivo 
Bednár. Průměrný věk kandidátů 
dosahuje 55 let, což svědčí, že při 
výběru kandidátů převažovalo krité-
rium: životní zkušenost. Dbali jsme 
také na vyvážený poměr žen a mužů.

V části s názvem „Více o kandidá-
tech“ se můžete dozvědět podrob-
nější informace. Naše obec se totiž 
stále rozrůstá a přicházejí noví lidé. 
Neformální formou se vám více 
představíme. Také zjistíte, že klade-
me důraz především na rodinu, pří-
rodu a vzdělání.

Další možností, jak se s námi osob-
ně setkat, bude dožínková slavnost, 
která se uskuteční v neděli 18. září 
odpoledne.

Velice děkujeme všem občanům, 
kteří se chtějí zapojit do dění veřej-
ného života v naší obci a projevili zá-
jem o kandidaturu do komunálních 
voleb za KDU-ČSL. Vážíme si vašeho 
zájmu a podpory. Ti, co se nedostali 
na kandidátku mohou v novém vo-
lebním období pracovat ve výbo-
rech nebo komisích.

Při volbách do obecního zastupitel-
stva rozhodují především osobnos-
ti. Jsme přesvědčeni, že náš výběr 
kandidátů byl zodpovědný a jistě si 
vyberete kandidáty, kterým důvěřu-
jete a které podpoříte svými hlasy.

Naším cílem v letošních komunál-
ních volbách je uhájit dosavadní 3 
mandáty v zastupitelstvu a získat 
zastoupení v radě.

Současná situace nenasvědčuje, že 
by volební období 2022 až 2026 po-
kračovalo ve stejných podmínkách, 
jak to bylo v minulosti. Čeká nás 
velmi složité období, jednak pro ve-
dení obce tak i pro samotné občany. 
Především finanční situace, pokud 
se stát nebude chtít dále zadlužo-
vat, bude pro obec i občany zcela 
výjimečná a nepředvídatelná. Naši 
kandidáti jsou připraveni čelit všem 
nástrahám a zodpovědně přistupo-
vat k čerpání a rozdělování obecních 
financí.

Zavazujeme se občanům, že ti kan-
didáti, kteří dostanou vaši důvěru 
a stanou se členy nového zastupi-
telstva, budou usilovat, aby:
• inflace a zdražování ener-
gií nemělo negativní vliv na chod 
obecních budov především na škol-
ky a školu, dům seniorů a DPS,
• vysoké ceny ekologických 
paliv a energií nezhoršily životní 
prostředí v obci,
• obec pomáhala občanům 
v krizových životních situacích 
vzniklých vysokými náklady na ži-
vobytí,
• investiční program byl smě-
řován ke zkvalitnění životního pro-
středí a k energetickým úsporám,

• územní plán dostatečně 
chránil kvalitní zemědělskou půdu 
před masivní výstavbou rodinných 
domů či průmyslovou zástavbou,
• obec podporovala výstavbu 
rodinných domů na území s nemo-
vitostmi, které jsou nedostatečně 
využívané a zanedbané (brown-
field),
• nově vybudovaná sportov-
ní hala byla plně využita k svému 
účelu,
• se zvýšila dopravní bezpeč-
nost chodců v centru obce.

RESPEKTEM K LIDEM, touto zása-
dou se budeme řídit při hlasování 
ve všech orgánech obce. Budeme 
naslouchat vašim názorům i kritice, 
abychom společně stále zkvalitňo-
vali život v naší obci. Zlepšovat je 
vždy co.

Naši zastupitelé v minulých voleb-
ních obdobích podporovali potřeb-
né nové projekty, díky naší podpoře 
se postavil nový Dům seniorů, sta-
ví se sportovní hala a pokračuje se 
ve výstavbě obecní kanalizační sítě, 
kterou obec potřebuje dokončit.

Vážení voliči, při prvních svobod-
ných volbách v roce 1990 vás při-
šlo k volbám 81 %, naopak, při po-
sledních volbách v roce 2018 klesla 
účast na 44 %. Vyzýváme vás, využij-
te své volební právo, a přijďte k le-
tošním volbám. Vyšší účastí si zvolí-
me kvalitnější zastupitelstvo.

 Vše dobré vám přejí
 Lumír Jendryščík
 Lídr kandidátky KDU-ČSL
 Jaroslav Mana
 předseda ZO KDU-ČSL
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více o našich kandidátech
Lumír Jendryščík (1) Je mi 67 let, jsem že-
natý, spolu s manželkou Alžbetou máme 
tři dospělé dcery. Jsem rodákem z Dět-
marovic.

Celý profesní život jsem věnoval energe-
tice. Po ukončení vysokoškolského studia 
jsem nastoupil v roce 1979 do pracovní-
ho poměru v místní elektrárně, kde jsem 
začínal v nepřetržitém provoze. Následně 
jsem přešel do útvaru technického rozvo-
je a v roce 1996 jsem se stal náměstkem 
pro výrobu a techniku. V roce 2000 jsem 
byl jmenován ředitelem Elektrárny Chva-
letice a za dva roky jsem se vrátil do Dět-
marovic na funkci ředitele. Od roku 2006 
jsem působil v polské elektrárně u Krako-
va ve funkci strategického ředitele. Svou 
profesní činnost jsem zakončil jako ředitel 
české pobočky v Polsku na opravu chladí-
cích věží.
Až nyní, když jsem v důchodu, mám více 
času na své koníčky. Věnuji se vnoučatům, 
rád pracuji kolem rodinného domu, líbí se 
mi posekané trávníky. 
Členem zastupitelstva jsem byl zvolen 
v pěti volebních obdobích 1990-2002 
a 2014-2022. V prvních třech volebních 
obdobích jsem byl členem obecní rady 
a předsedou finančního výboru. V kon-
čícím volebním období jsem členem fi-
nančního výboru. V období od roku 2002 
do roku 2014 jsem nekandidoval z důvo-
du časového vytížení v zaměstnání.
Své dlouholeté zkušeností bych rád využil 
i v následujícím volebním období.

 Zdeňka Foltynová (2) V Dětmarovicích 
žiji již 37 let, z toho jsem, až do letošního 
září, 36 let pracovala v místní MŠ. Prací 
s dětmi jsem si splnila svůj dívčí sen a vždy 

jsem se držela hesla: Děti potřebují více 
vzory než kritiku. S manželem jsme vycho-
vali syna a dvě dcery a nyní se radujeme 
ze šesti vnoučat. Kromě práce s dětmi mi 
život obohacují návštěvy divadla, turistika 
a cestování. 
V současné době jsem zastupitelkou 
obce za KDU ČSL, již třetí volební období, 
a pracuji v Komisi pro občanské záležitosti 
- SPOZ.
V MŠ jsem často slýchávala názory rodičů 
na život v naší obci, všichni víme, že je stá-
le co zlepšovat.

Milan Čempel (3) Je mi 60 let a v Dět-
marovicích žiju od svého narození. Jsem 
ženatý, mám 3 dospělé děti a 6 vnoučat. 
Jsem absolventem Vysoké školy báňské 
v Ostravě a celý svůj profesní život jsem 
pracoval v OKD. Nyní jsem již v důchodu 
a mohu se více věnovat svým koníčkům. 
Věnuji se svým vnoučatům, rád si přečtu 
dobrou knihu a stále aktivně sportuji. Jako 
dlouholetý člen TJ Sokol Dětmarovice stá-
le aktivně hraji stolní tenis a působím zde 
i jako trenér mládeže.

V současné době jsem zastupitelem obce 
za KDU-ČSL a pracuji v kontrolním výboru.
Kandidovat jsem se rozhodl proto, že mi 
není lhostejný rozvoj naší obce. Sportov-
ní, spolkové a všechny společenské akti-
vity lidi spojují a přispívají k pohodovému 
a přátelskému soužití. Chtěl bych přispět 
k tomu, aby se nám všem v naší obci dob-
ře žilo.

Radka Mižďochová (4) Bude tomu 14 let, 
co bydlím se svou rodinou v Dětmarovi-
cích. Přistěhovala jsem se se svým man-
želem za prací. Usadili jsme se zde, koupili 
domeček, založili rodinu. Máme dvě děti 
a nalezli jsme v Dětmarovicích domov.
Pocházím z jižní Moravy, z Mutěnic, na-
rodila jsme se před 42 lety v Hodoníně. 
V Mutěnicích jsem prožila dětství, ráda se 
tam vracím. Do života mě rodiče vybavi-
li: táta vztahem k přírodě, k zemědělství, 
a především láskou ke zvířatům. Mamin-
ka ze mě udělala učitelku, organizátorku 
a hospodyňku.
Vystudovala jsem Gymnázium v Břeclavi, 
poté jsem studovala obor zootechnika 
na Mendelově univerzitě v Brně. Po škole 
jsem pracovala jako zootechnik v chovu 
holštýnského skotu a poté jako výživářský 

konzultant. Od roku 2006 učím na Al-
brechtově střední škole v Českém Těšíně. 
Vyučuju odborné zemědělské předměty 
týkající se chovu hospodářských zvířat, te-
oreticky i prakticky. Práce se studenty mě 
naplňuje a je i mým koníčkem. 
Dalšími mými zálibami je chov loveckých 
psů. Mám ráda kvalitní hudbu, kulturu 
a především knížky. 
Uctívám demokratické zásady a velmi si 
cením svobody, ve které můžeme žít. Zají-
mám se o politické dění.
Za KDU-ČSL jsem kandidovala i minulé 
volební období. Záleží mi na budoucnosti 
obce, která se stala mým domovem. Neu-
mím jen přihlížet, chtěla bych se i aktivně 
podílet.

Jaroslav Mana (5) Je mi 59 let. Jsem že-
natý a mám dvě dospělé děti. Vystudoval 
jsem strojní průmyslovou školu. V Dětma-
rovicích žiji 15 let. V současné době pracu-
ji jako THP na SMO Orlová. Svůj volný čas 
věnuji rodině, sportu a hudbě.
Vykonávám předsedu ZO KDU-ČSL v Dět-
marovicích. Jsem členem finančního vý-
boru.
A proč jsem se rozhodl kandidovat? Proto, 
že mi není lhostejné dění v naši obci a její 
další vývoj.

Alena Šeligová (6) Jsem rozvedená, je mi 
64 let a mám jednu dceru. Do Dětmarovic 
jsme se přistěhovali v roce 1961, kdy rodi-
če začali stavět rodinný dům. Po skončení 
základní školy jsem se vyučila kadeřnicí, 
protože mě práce v oboru bavila, doplnila 
jsem si vzdělání maturitou. Dnes jsem za-
městnaná na SOŠ v Bohumíně jako učitel-
ka odborného výcviku. Tato práce se stala 

zároveň i mým koníčkem. Volný čas mi 
především naplňuje práce kolem našeho 
rodinného domu, které je vždycky dost.
Pracuji s mladými lidmi a není mi lhostej-
né, jak přistupují k životu.  Chci se touto 
cestou podílet na jejich lepším životním 
postoji.

Ivo Bednár (7) Je mi 51 let, jsem ženatý, 
mám jednu dospělou dceru. Na VŠB-TU 
Ostrava, FEI jsem získal doktorát v oboru 
Elektrické stroje, přístroje a pohony. Celý 
svůj profesní život řeším vše, co se týká 
elektrotechniky, převážně v těžkém prů-
myslu. Posledních 17 let pracuji pro nad-
národní společnosti, v současnosti jako 
projektový manažer. Vím tedy, jak hospo-
dařit a účelně využívat finanční prostřed-
ky v rámci omezeného rozpočtu.  
Mezi mé zájmy patří hlavně kultura. Velice 
rád poslouchám hudbu, chodím do diva-
del a kin. Ve svém volném čase se věnuji 
rodině, domácím mazlíčkům a v poslední 
době se zajímám o vaření.
Kandidovat do obecního zastupitelstva 
jsem se rozhodl proto, že mám zájem 
o prosperitu naší obce a věci veřejné. 
V Dětmarovicích žiji od narození, a tak 
snaha o spokojenost a kvalitu života zdej-
ších obyvatel je pro mě srdeční záležitostí. 
V minulosti jsem byl celkem ve třech vo-
lebních obdobích členem zastupitelstva, 
rady obce a druhým místostarostou. V mi-
nulém volebním období jsem byl členem 
kontrolního výboru. Tyto bohaté zkuše-
nosti bych rád nabídnul svým spoluobča-
nům i v příštím volebním období.

Vážení voliči, dovolujeme si vám blíže představit naše kandidáty formou krátkých životopisů:
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Eva Tkáčová (8) Je mi 50 let, jsem vdaná, 
mám dvě dospělé děti. Narodila jsem se 
na Slovensku, kde jsem i do dospělosti by-
dlela. Po přestěhování do České republiky 

jsme 17 let bydleli v Karviné. Do Dětmaro-
vic jsem se přistěhovala se svou rodinou 
před třinácti lety. Hledali jsme nějaké hez-
ké místo, kde bychom mohli bydlet v ro-
dinném domě se zahradou. Naše volba 
padla na Dětmarovice a okamžitě jsme si 
to tu zamilovali. Vystudovala jsem střední 
stavební školu a ve stavebnictví pracu-
ji prakticky celý profesní život na pozici 
technika a rozpočtáře. Mezi moje záliby 
patří zahrada, čtení a cestování. Protože 
se nám v Dětmarovicích dobře bydlí, chtě-
la bych i já svou aktivitou přispět k jejímu 
dalšímu rozvoji.

Radim Kovář (9) Je mi 48 let. V Dětmaro-
vicích jsem se narodil a se svou ženou zde 
vychováváme naše tři děti.  Vystudoval 
jsem průmyslovou školu. Ihned po stu-
diu jsem začal pracovat v pekárně PAC 
Karviná, kde jsem pod vedením svého 
otce sbíral zkušenosti a po deseti letech 
přešel do firmy Pekaři a spol. v Ostravě, 
které jsem dnes spolumajitelem. Tvrzení, 
že je pekařina dřina, mohu 100% potvr-
dit. V tomto oboru se pohybuji již třicet 
let a pracují zde převážně lidé, kteří mají 
„pekařinu“ v srdci.

Svůj volný čas trávím s rodinou na horách. 
Také péče a starost o zahradu je má vášeň. 
Ve volných chvílích rád cestuji po krásách 
naší země i Evropy na motorce. Mezi mé 
záliby patří také moto veteráni, velice blíz-
ká je mi i vysokohorská turistika.
Politika mi nikdy nebyla cizí, již od mládí 

mě politická témata zajímala, proto jsem 
se rozhodl kandidovat, abych byl nápo-
mocný při rozvoji naší obce. Od minulého 
volebního období jsem členem výboru ži-
votního prostředí, kde se aktivně spolupo-
dílím na návrzích a námětech radě obce.
V novém volebním období si přeji, aby 
naši krásnou obec vedli lidé se srdcem 
na správném místě a používali selský ro-
zum, který se dnes bohužel vytrácí. Ti by 
naši obec vedli správným směrem, aby 
se v Dětmarovicích žilo ještě lépe. Vždyť 
mezi námi je spousta talentovaných a in-
teligentních spoluobčanů, což je základ 
šťastné a úspěšné budoucnosti.

Jana Bochenková (10) Je mi 59 let 
a v Dětmarovicích žiju od svého narození. 
Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakul-
tu Univerzity Palackého v Olomouci a celý 
svůj profesní život vyučuji na střední ško-
le. Jsem dlouholetou členkou TJ Sokol 
Dětmarovice. Kromě sokolských aktivit 
ráda luštím křížovky a sudoku.
Protože hodlám ve své obci žít i nadále, 
není mi její rozvoj lhostejný.

Tomáš Pscczołka (11) Je mi 37 let, jsem 
ženatý, mám dvě děti. V Dětmarovicích 
s rodinou bydlíme 7 let, koupili a zrekon-
struovali jsme tady náš rodinný domek. 
Vystudoval jsem fakultu elektrotechniky 
a informatiky na VŠB TU v Ostravě. Doplnil 
jsem si pedagogické vzdělání a už 12 let se 
věnuji mladým lidem v profesi středoškol-
ského pedagoga. V rámci profese jsem 
také správce počítačových sítí, sociálních 
sítí a zajišťuji mobility žáků do Vídně, Mi-
lána a Budapešti v evropském programu 
Erasmus+.  

Jsem věřící katolík a nejraději trávím čas 
s manželkou, synem Tedeuszem a dcerou 
Stefany. Od roku 2009 se věnuji včelaření 
a jsem člen České svazu včelařů ZO Český 
Těšín. Dále mě zajímá příroda, elektroni-
ka, automobily, technologie a počítače.
V Dětmarovicích se nám s rodinou bydlí 
moc pěkně. Proto bych byl rád, kdybych 
se mohl zapojit k plánování, směrování 
a rozvíjení v naší krásné obci.

Jana Krůlová (12) Je mi 69 let. Mám dvě 
dospělé děti, dceru a syna. Jsem vdo-
va. V Dětmarovicích jsem se narodila 
a celý svůj život bydlím v Dětmarovicích.  

Po dobu své aktivní práce jsem většinou 
pracovala ve státní správě, posledních 
téměř 25 let na pozici matrikářky našeho 
obecního úřadu. Svou práci jsem brala 
jako poslání, protože jsem se setkávala 
s lidmi v jejich různých životních situacích.
Nyní jsem již 8 let v důchodu a snažím se 
být nápomocná své rodině. Mám čtyři 
vnoučata, dvě téměř dospělá a dva ško-
láky na 1. stupni ZŠ. Ráda vařím, pracuji 
na zahrádce, luštím křížovky a také si ráda 
přečtu dobrou knihu.
Jsem členkou Svazu zahrádkářů a Klubu 
občanů Koukolné. Práce s lidmi a pro lidi 
mě vždy bavila, a proto, bylo-li by to za-
potřebí, dle svých možností v této oblasti 
ráda pomohu. 

Michal Sikora (13) Je mi 46 let, jsem že-
natý a hrdý otec téměř dospělého syna. 

Do Dětmarovic jsem se přistěhoval i se 
svou rodinou z Orlové před téměř dvanác-
ti lety. Jsem absolventem Pedagogické fa-
kulty v Ostravě a pracuji ve státní správě. 

Mezi mé koníčky patří především rodina, 
dobrá knížka, zahradničení a sport. Pokud 
mi to čas dovolí, rád trávím čas s přáteli 
na horách a turistikou. 
Chtěl bych, podle svých možností, aktivně 
přispět k rozvoji naší krásné obce. Myslím 
si, že spolkové, sportovní a další volnoča-
sové činnosti spojují generace lidí, a jsou 
klíčové k soudržnosti občanů, ale také 
k pohodovému a přátelskému soužití lidí 
v naší obci.

Marie Stáňová (14) Je mi 69 let, jsem 
vdaná, mám dva dospělé syny. Do Dětma-
rovic jsem se přistěhovala za svým man-
želem téměř před padesáti lety. Vystudo-
vala jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě 
a celý svůj profesní život jsem pracovala 
ve školství. Nyní jsem již v důchodu 
a mohu se věnovat svým zájmům, baví 
mě cestování, zahradničení, ruční práce, 
četba. Největší radost mi přináší čas, který 
mohu strávit se svou vnučkou a vnukem.

V končícím volebním období jsem byla 
členkou redakční rady Dětmarovického 
okénka. Protože neumím zahálet a není 
mi lhostejné, jak se rozvíjí naše obec, 
chtěla bych k jejímu rozvoji, podle svých 
možností, aktivně přispět.
 
Milan Stoklasa (15) Je mi 45 let. Jsem že-
natý, trvale bydlím v Dětmarovicích. Živím 
se zednickou prací. Mou zálibou se stalo 
„Dětmarovské divadlo“, což dokazuje i při-
ložené foto.

více o našich kandidátech
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Komunální volby 2022

SCEAV

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM: Albrechtice / Bolatice / Dětmarovice / Dolní Benešov / Frýdek-Místek / Hlučín / Jablunkov / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Ostrava / Ostrava – Slezská Ostrava / Ostrava – Stará Bělá / Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Velká Polom

Bezručova
Opava

www.shf.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM: Albrechtice / Bolatice / Dětmarovice / Dolní Benešov / Frýdek-Místek / Hlučín / Jablunkov / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Ostrava / Ostrava – Slezská Ostrava / Ostrava – Stará Bělá / Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Velká Polom

24/09
SOBOTA
16.00

DĚTMAROVICE
Kostel sv. Máří Magdalény 

Barokní soubor 
For Several Friends

PURCELL / LAWES /
BYRD / MATTEIS
Anglické baroko

10/09
SOBOTA
15.00

RYCHVALD
Husův sbor

Michaela Koudelková FLÉTNY

Jan Krejča TEORBA 

Libor Mašek VIOLONCELLO

Monika Knoblochová CEMBALO

HÄNDEL / CORELLI
Inspirace Římem

2022

33
koncertů

19. ROČNÍK
02 – 28/09/2022

Vstupenky: 200,- Kč plnoplátce, 150,- Kč senior 65+ a studenti, 50,- Kč děti do 15 let a držitelé průkazu ZTT/P
K zakoupení budou přímo na místě v kostele 30 minut před začátkem představení nebo již nyní  on-line.


