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Dětmarovická slavnost je již tradiční letní akcí, která vždy přiláká mnoho místních 
i přespolních hostů. Tentokrát již v pořadí 17. Obecní slavnost proběhla v sobotu 4. 
června od 15 hodin v areálu hřiště TJ Sokol v Dětmarovicích. I přes prvotní špatnou 
předpověď počasí slavnostem nakonec přálo.
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Jak obec hospodaří s financemi
V tomto volebním období re-
alizujeme dva velké projekty, 
které v součtu stavebních ná-
kladů samotné spolknou 168 mil. 
Kč. Občané si jsou jistě vědomi 
skutečnosti nebývalých výdajů 
na investice a někteří se i ptají, 
zda se nebudeme zadlužovat. 
Znovu proto uvádím, že v za-
stupitelstvu máme přijatou ne-
psanou zásadu, že s dluhem po-
čítat nebudeme, pokud to jen 
trochu půjde. Proto i přikládáme 
graf vývoje finančních prostřed-
ků obce v bankách, aby občané 
měli celkový přehled o tom, jak 
si obec s financemi dnes stojí. 

Zmíněné dva velké projekty, do-
mov pro seniory a sportovní hala, 
byly podpořeny finančně stát-
ními dotacemi ve výši 67 mil. kč 
celkem, takže i aktuální postup 
grafu úspor je velmi pozitivní. Je 
ale potřeba vidět, že podstat-
nou část nákladů na stavbu haly 
jsme zatím neproúčtovali, což se 
dále v letošním roce jistě proje-
ví poklesem úrovně uložených 
obecních prostředků. 

Zatím ale držíme stavbu bez 
vícenákladů, což bych chtěl 
zdůraznit, protože jsem už 
v obci zaslechl i fámu, že se 
stavba haly prodražuje, což je 
nesmysl.

V závěru roku budou údaje jas-
né a občané budou s průběhem 

investic a financí seznamováni 
průběžně. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

2013 18,5
2014 29,0
2015 40,8
2016 52,1
2017 61,0
2018 54,0
2019 76,4
2020 86,2
2021 88,5
5/2022 94,7

GRAF POSTUPU ÚSPOR NA ÚČTECH OBCE
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Postup úspor na účtech obce od r. 2013
(vždy ke 31.12.)
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PostuP úsPor na účtech obce oD r. 2013 (VžDy Ke 31.12.)

Graf PostuPu úsPor na účtech obce

vÝčet stÁtnÍch DotacÍ Pro obec Za toto voLebnÍ obDobÍ 2018 až 2022
(V historii obce jsou dotační finanční prostředky v rekordní výši)

Sociální služby z KÚ MSK: 4 x 300.000 Kč
Stavba Domova pro seniory:
- státní dotace (MPSV): 36.200.000 Kč
- KÚ MSK: 1.500.000 Kč 
Stavba sportovní haly – státní dotace (MMR): 30.000.000 Kč 
Stavba chodníku za řekou – dotace ze SFDI: 2.432.000 Kč
Stavba kanalizace Olmovec – dotace ze SFžP: 5.700.000 Kč
Na pořízení TV přijímačů obdržela obec 60.000 Kč od firmy TReSTLeS (po jejím prodeji).
Zateplení Dělnického domu – dotace ze SFžP: 3.500 000 Kč
Celkem 80.592.000 Kč

 Ladislav rosman, starosta obce
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Dělnický dům připravujeme 
do rekonstrukce
Občané si jistě všimli, že náš 
Dělnický dům funkčně „uvadl“ 
a není funkční ani ta zahrádka, 
o kterou jsme se společně loni 
velmi snažili, aby se podpořilo 
podnikání v budově. Covidové 
období jsme obecně regist-
rovali jako podnikatelské trá-
pení, během kterého skončilo 
v obci několik hospod. O to 
více musím smeknout před 
podnikateli, kteří to těžké 
období ustáli a své podnikání 
oživili, a to bez pomoci obce. 

Jsou šikovní a patří jim podě-
kování, přičemž raději nebudu 
vyjmenovávat, abych někoho 
nechtěně neurazil, ale dovo-
lím si vyzvednout například 
úspěšnou Hospůdku na statku.

Náš Dělnický dům s velkými 
prostorami a sálem, s neza-
teplenými stěnami a stropem, 
s malou klientelou se neměl 
šanci udržet, a to i přes velkou 
snahu pana podnikatele a po-
moc obce. 

Vzhledem k tomu, že máme 
připraven projekt zateple-
ní budovy a modernizace 

jejího vytápění, rozhodli jsme 
se letos zahájit realizaci to-
hoto modernizačního projek-
tu, i s přihlédnutím k tomu, 
že byla na stavbu konečně 
po dvou letech žádání přislí-
bena obci i dotace ze Státního 
fondu životního prostředí. 

Kromě uvedeného rozsahu 
energetické modernizace jsme 
se rozhodli, že provedeme i cel-
kovou modernizaci kuchyně 

restaurační části a bude rovněž 
provedena modernizace elek-
trického rozvodu.

Dělnický dům tedy na nějaký 
čas odstavíme z provozu a zá-
roveň předpokládáme, že bu-
dou vytvořeny po provedené 
rekonstrukci lepší podmínky 
pro využití této budovy obce.

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

Setkal jsem se po čase zase 
s názorem, že střed obce je v in-
vesticích protěžován a na okra-
je obce se zapomíná. Naprosto 
s tím nesouhlasím a uvedu pár 
příkladů dokumentujících, že 
se jedná o blud, zřejmě zase 
po čase záměrně „vypuštěný“. 

Okrajovými částmi našeho 
území jsou Olmovec, Zálesí 
a Glembovec. 

Tak třeba Olmovec: stavba 

kanalizace pro cca 35 domů, 
zcela nová komunikace 
s osvětlením na p. č. 1.200, 
spojka mezi rovnoběžnými 
komunikacemi, nový asfalto-
vý povrch na místních komu-
nikacích. nové ledkové svět-
lení na místní komunikaci.  
Dále Zálesí: fotbalové hřiště 
u restaurace Libuše, renova-
ce restaurace rumcajs včetně 
okolí, kanalizace pro dešťovou 
vodu, nové asfaltové povrchy 
místních komunikací a realizace 

osvětlení na hranici s orlovou. 
a na Glembovci je nový as-
faltový povrch místní komu-
nikace a částečně i odvodnění 
po svahu kopce.

Uvedený rozsah díla ke zve-
lebení po okrajích obce má 
za posledních 12 let rozsah, 
který nemá v předchozích 
obdobích obdobu. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

v okrajových částech obce se investuje
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kanalizace není odpadkový koš aneb 
„co nepatří do kanalizace?“
Předně platí, že z povahy slo-
va „kanalizace“ je zřejmé, že 
se nejedná o odpadní nádobu 
pro nepotřebné věci. Aby ka-
nalizace fungovala, musí být 
dodržována stanovená pra-
vidla daná tzv. Kanalizačním 
řádem. Nedisciplinovaní ob-
čané bohužel narušují a ztě-
žují její funkčnost. Často jde 
o zdánlivé maličkosti začína-
jící např. vléváním použitého 
oleje na fritování do zácho-
dové mísy.

tuky lze umisťovat do kon-
tejnerů na tuky, sběrných 
dvorů nebo musí být zachy-
covány v lapačích tuků a ole-
jů. Pokud totiž dojde k jejich 
vylití do kanalizace a ochla-
zení, vznikají hrudky, které 
se postupně nabalují a za-
chycují do sebe další přímě-
si. Poté dochází k ovlivňování 
chodu čerpadel v čerpacích 
stanicích.

Mezi předměty, které se často 
v kanalizaci objevují a narušu-
jí její funkčnost, jsou bohužel 
i hygienické pomůcky. Jejich 
výčet je dlouhý, od dětských 
plen přes dámské hygienické 
potřeby, kosmetické a odli-
čovací ubrousky, tampony, 
vlhčené ubrousky a vatičky 
na čištění uší. Materiál těchto 
výrobků je velmi odolný, pruž-
ný a biologicky nerozložitelný. 

Po kontaktu se strojním vyba-
vením čerpacích stanic nebo 
nátoku na čistírnu odpadních 
vod se namotává na řezací 
nože čerpadel. Následně musí 
být zařízení zastaveno a po-
kud nedošlo k jeho poško-
zení, tak alespoň rozebráno 
a vyčištěno.

Nebezpečná kategorie jsou 
chemikálie a další nebezpeč-
né látky (např. ropné látky, 
louhy, kyseliny, ředidla), kte-
ré patří do sběrných dvorů. 
Stejně tak hrozí nebezpečí při 
smíchání těchto látek a vy-
tvoření směsí, které mohou 
být výbušné a hořlavé.

I relativně malé množství 
těchto látek může zcela zlik-
vidovat bakterie, které v čis-
tírnách odpadních vod odstra-
ňují biologicky odbouratelné 
látky.

Samostatnou kategorií jsou 
léky. Léky patří do lékáren. 

Kanalizační síť slouží k od-
vádění odpadních vod, niko-
liv odpadů, ať již v kapalném 
nebo pevném skupenství. 
Látky, které do kanalizace ne-
patří, mají negativní dopad 
nejen na životní prostředí, 
ale také na provozní činnost. 
Způsobují provozní problé-
my a v konečném důsledku 

prodražují proces odkanalizo-
vání a čištění, což má dopad 
na každého z nás v částce, kte-
rou platíme za odvádění a čiš-
tění odpadních vod (stočné).

Snažíme se kanalizační síť 
preventivně a systematicky 
udržovat a čistit tak, aby ne-
docházelo ke zbytečným po-
ruchám, ale na nezodpověd-
nost některých spoluobčanů 
jsme krátcí.

Na odstranění poruch vznik-
lých nesprávným přístupem 
obyvatel se ročně vynakládají 
nemalé finanční prostředky. 
Od roku 2021 dodnes obec 
vynaložila 92.640 Kč. 

Slepenec tuků a různých mate-
riálů velikosti bochníku chleba.

Částečně ucpané potrubí směsí hygienických pomůcek 
(vlhčené ubrousky apod.).

Částečně ucpané potrubí 
tukem a olejem.
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výzva k provádění pravidelných 
ořezů stromů a keřů
Vyzýváme opět všechny 
vlastníky pozemků, které jsou 
přilehlé k místním komunika-
cím nebo chodníkům, k pro-
vádění pravidelných ořezů 
keřů a stromů (často ovoc-
ných), rostoucích na těchto 
pozemcích. 

Narůstáním větví dochází 
k narušení bezpečného provo-
zu na komunikacích zúžením 
jízdního profilu nebo zhor-
šením rozhledových pomě-
rů (vysazování hustých živých 

plotů těsně ke komunikaci, 
přerůstání větví stromů ze za-
hrad). Často jsou zarostlé také 
dopravní značky, lampy veřej-
ného osvětlení, svozová vozi-
dla si na některých úsecích ničí 
o větve majáky a zpětná zr-
cátka při obsluhování popelnic. 

V místech, kde k ořezům ne-
dochází, budou tyto provede-
ny v říjnu pracovníky místního 
hospodářství obecního úřadu.

Zvýšenou pozornost je 

potřeba věnovat také uschlým 
dřevinám, nejčastěji smr-
kům, které napadá kůrovec. 
Za větrného počasí mohou 
být tyto dřeviny nebezpečné 
jak pro provoz na chodnících 
a komunikacích, tak i okolním 
nemovitostem. 

Připomínáme, že za způso-
bené škody je ze zákona vždy 
zodpovědný vlastník dřeviny.

 taťána čempelová,  
 referent oú

Dle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích je odběratel povinen 
kontrolovat míru znečištění vypouštění odpadních vod do kanalizace.

v případě porušení výše uvedeného se fyzická osoba dopouští přestupku a to podle § 32 
odst. 1 písm. e) a podle § 32 odst. 5 písm. f) a j) výše uvedeného zákona a může mu být ulo-
žena pokuta podle § 32 odst. 7 písm. c) až do výše 100 tis. kč.

poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Rosmanovi (starostovi obce Dětmarovice) 
za kladné vyřízení a realizaci odpadní kanalizace.
 občané Dětmarovic, část olmovec 

 Do kanaLiZace nePatŘÍ:
• Zbytky jídel. a to i z kuchyňských drtičů, ulpívají na nich zbytky tuků a přispívají 
k množení potkanů.
• tuky a oleje, protože způsobují pevné nánosy v kanalizaci až po její ucpání. Patří např. 
do krabice od mléka a následně do sběrné nádoby. restaurace a podobná zařízení musí mít 
v provozu lapač tuků.
• hygienické potřeby – vlhčené ubrousky, dámské potřeby, vatové tyčinky, dětské 
pleny – obsahují celulózu a plasty, nerozkládají se a způsobují ucpávání čerpadel a společně 
s tuky i ucpávání kanalizačních potrubí. 
• kapesníky a role z toaletního papíru – nerozpouští se zcela a zvyšují množství pevné-
ho odpadu.
• chemikálie – ropné látky, barvy, rozpouštědla, jedy, pesticidy, léky, hnojiva – likvidují 
bakterie v čistírně a dostávají se dále do životního prostředí.
• Dešťové a balastní vody – vyplavují bakterie z čističky a snižují tím účinnost čištění.

chceme tímto apelovat na všechny občany, aby byli zodpovědní a do kanalizace nevhazovali 
věci, které tam nepatří!!!

marek Grác, referent oú
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Dobrá zpráva pro občany koukolné 
a Dětmarovic

Dne 29. 6. 2022 schvá-
lilo Zastupitelstvo obce 
Dětmarovice závěrečný do-
kument ke Změně č. 3 ÚP, 
a tedy usnesení, kterým se 
Změna č. 3 vydává a uvádí 
v platnost. Pro občany naší 
obce, zejména Koukolné, 
je to doslova dobrá výhra, 
vzhledem k velmi kompli-
kované situaci, která v roce 
2018 nastala.

Na změně č. 3 ÚP se usilovně 
pracovalo již celé čtyři roky, 
přičemž rozhodujícími ko-
operujícími a schvalovacími 
úřady a útvary byly krajský 
úřad moravskoslezského 
kraje, odbor územního plá-
nování, magistrát měs-
ta karviná a Povodí odry, 
s. p. Speciální poděková-
ní za pomoc naší obci zá-
roveň patří tajemníkovi 
Magistrátu města Karviná 
panu PhDr. nogolovi mPa.

Za úspěšné vyřízení pro-
blematiky si i zde dovolím 
poděkovat vedoucí našeho 
územního plánování paní 
ing. miklendové a zpraco-
vateli úP panu ing. arch. 
Palackému.

schváleným zadáním za-
stupitelstva obce ze září 
2018 byla zahájena práce 
na Změně č. 3 řešící pro-
blém „stoleté“ záplavové 
zóny podél toku Mlýnka, a to 
od úpatí kopce Glembovec 
až po sokolovnu.

Problém vznikl v roce 2018 
změnou legislativy výstavby, 
kdy Magistrát města Karviná 
přestal vydávat stavební po-
volení pro celou uvedenou 

oblast, přestože se na tomto 
území stavělo bez omezení, 
a to minimálně 50 let. Řada 
připravených staveb a sta-
vebních pozemků byla z hle-
diska dalšího činění „dána 
k ledu“. 

Pozitivním náhledem MM 
Karviná, KÚ MSK, a hlavně 
Povodí Odry, s. p. se však ře-
šení našlo. Nutno zdůraznit, 
že Povodí Odry, s. p. zada-
lo zpracování rozsáhlé stu-
die, která stanovuje v oblasti 
teoretickou maximální výši 
úrovně hladiny vody, a to 
na mapě pro každý územní 
celek zvlášť. Studii vypraco-
vala pověřená odborná firma 
a Povodí Odry za ni zapla-
tilo cca 450 tisíc Kč. Obec 
Dětmarovice práci na studii 
nemusela uhradit.

Studie je pro dal-
ší rozhodování o stavbách 

nepostradatelná a bude s ní 
muset pracovat každý pro-
jekt stavby na předmětném 
území. Ve zkratce jsou ome-
zení pro výstavbu na před-
mětném území následující:

- stavba nesmí být 
podsklepená

- výška obytného podlaží 
musí přesahovat teoretickou 
maximální hladinu povrcho-
vé vody (ve většině případů 
betonová deska lehce nad 
200 mm)

- oplocení stavby nemů-
že být z neprůtočných dílů 
(např. betonových apod.)

Podrobné údaje získají naši 
občané na Stavebním úřadě 
v Dětmarovicích. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

Vyznačení oblasti stoleté vody podél toku Mlýnka.

schválení Změny č. 3 územního plánu obce Dětmarovice
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volby do zastupitelstva obce

informace ze zasedání zastupitelstva

Volby do zastupitelstev obcí 
2022 vyhlásil prezident čr 
svým rozhodnutím ze dne 13. 
dubna 2022.

Volby do zastupitelstev obcí 
se konají ve dvou dnech, a to 
v pátek 23. září 2022 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 24. 
září 2022 od 8.00 do 14.00 
hodin. 

v obci Dětmarovice proběhne 
volba ve 4 volebních okrscích 
(dále jen „vo“), a to:

VO č. 1 – Dělnický dům 
Dětmarovice – Střed

VO č. 2 – Mateřská škola 
Dětmarovice – Koukolná

VO č. 3 – Restaurace Rumcajs 
v Dětmarovicích – Na Zálesí

VO č. 4 – Restaurace Libuše 
v Dětmarovicích – Na Olmovci 

voličem je státní občan české 
republiky, který alespoň dru-
hý den voleb do zastupitelstev 

obcí dosáhl věku nejméně 18 
let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu, 
a státní občan jiného státu, 
který alespoň druhý den do-
sáhl věku nejméně 18 let vo-
leb, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu.

Prokázání totožnosti a stát-
ního občanství:

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území 
ČR. Totožnost a státní ob-
čanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem 
České republiky, jde-li o ci-
zince, průkazem o povole-
ní k pobytu. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování 
umožněno.

Je tedy nezbytné, aby volič 
měl u sebe potřebné doklady.

Po záznamu do výpisu ze stá-
lého seznamu voličů pro volby 
do zastupitelstev obcí obdrží 
volič od okrskové volební ko-
mise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem 
Obecního úřadu Dětmarovice.

Po obdržení úřední obálky, 

popř. i hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neode-
bral do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, ne-
bude mu hlasování umožněno.

v tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky jeden hlaso-
vací lístek s kandidáty volební 
strany, pro kterou se rozhodl 
hlasovat. volič může v hlaso-
vacím lístku označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. 
Dále může označit v rámečku 
před jménem kandidáta kříž-
kem další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v samostatných 
libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany.

Po opuštění prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí 
do volební schránky.

volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné.

Hlasovací lístky budou voli-
čům distribuovány nejpozději 
tři dny přede dnem voleb, tj. 
20. září 2022.

 Jana timko, referent oú

Ve středu 29. června se 
v sále Motorestu Koukolná 
konalo Zastupitelstvo obce 
Dětmarovice. Úvodem pro-
běhlo složení slibu nové zastu-
pitelky a následovalo schvále-
ní Změny č. 3 Územního plánu 
Dětmarovice. 

Poté zastupitelé projednali 
a schválili závěrečný účet obce 

a účetní závěrku k 31. 12. 2021, 
rozpočtová opatření, vari-
antu tvorby rozpočtu na rok 
2023, dar Římskokatolické 
farnosti a dotaci na zateplení 
Dělnického domu. Taktéž se 
projednávala majetková pro-
blematika a dále zastupitelé 
vzali na vědomí výsledky kon-
trol provedených kontrolním 
a finančním výborem. 

Příští zasedání zastupitelstva 
obce se bude konat ve stře-
du 21. září 2022 v 17.00 hodin 
v sále Dělnického domu.

Vážení občané, k účasti na příš-
tím zasedání zastupitelstva 
obce jste všichni srdečně zváni. 

 Šárka kepenyesová,  
 tajemnice oú
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obec pro mě nic neudělala

klid v obci je cenná devíza

Obec pro mě nic neudělala. 
I s takovým názorem jsem se 
nedávno potkal. A může být, 
že se to tak mnohým obča-
nům bude jevit. Otázkou ov-
šem zůstává, co si dotyčný 
občan představuje v činnos-
tech v jeho prospěch… 

Jasně, každý má být co nej-
samostatnější a stát, či obec 
mají jen pomáhat všem lidem 
zlepšovat podmínky k životu. 
speciálně na jedince se za-
měřit nelze a všem naráz se 
nevyhoví skoro nikdy. 

A tak obecně a velmi zhruba 
zrekapituluji, co obec pro lidi 
v posledních deseti – dva-
nácti letech přece jen udělala. 
Trochu i pro připomenutí, ne-
boť čas pádí jak splašený kůň. 
Jsem ale přesvědčen, že při 
malém nezaujatém zamyšlení 
najde každý občan „své“ kon-
krétní pozitivum.

- vystavěli jsme ve čtyřech 
oblastech novou kanalizační 
síť a naše přípojky jsou pro 

občany finančně za naprosto 
nadstandardních výhodných 
podmínek. 
- Zavedli jsme jako jedni 
z prvních seniortaxi a naše 
jízdní taxy jsou jedny z nej-
nižších v širokém okolí.
- Zdokonalili jsme odpadový 
systém a poplatky za odvoz 
jsou u nás nejnižší v regionu.
- vystavěli jsme nové bezbari-
érové zdravotnické středisko.
- Zavedli jsme podporu re-
kreačních pobytů seniorům, 
v regionu zcela ojediněle.
- finanční podpora vybave-
ní školních zařízení je u nás 
nadstandardní.
- naše děti školou povinné 
mají nadstandardní finanční 
podporu na ozdravné pobyty. 
i děti v mateřských školkách…
- náš systém instituce 
Domova s pečovatelskou 
službou a návazně nového 
Domova pro seniory nám mo-
hou obce v okolí závidět…
- Zvelebili jsme celkově obec 
a zvedli její prestiž v regionu. 
Přibyla hřiště a odpočinkové 
plochy, obecní budovy jsou 

opravené a zateplené. místní 
komunikace máme po usilov-
ných několikaletých opravách 
ve velmi dobrém stavu.
- nadstandardně obec pod-
poruje spolky a sportovní 
činnost.

To jen zhruba, věcí by se dalo 
v podrobnostech jmenovat 
daleko více. Všechno jsou to 
věci určené našim lidem, na-
šim občanům. A pokud na-
šeho občana, který jinak tře-
ba ani nikdy nepřišel s ničím 
konstruktivním, slyším vypra-
vovat tu divnou hlášku v nad-
pise článku, napadají mě dvě 
alternativy vysvětlení. Občan 
může buď všechna zlepšení 
v obci ignorovat ze zásady, 
nebo se chystá před komu-
nálními volbami zviditelnit, 
což mu nelze zakazovat. Ale 
protože obvykle lidé u nás po-
užívají selský rozum, třeba mu 
jeho negativní pojetí úvahy 
ve volbách ani nepomohou. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

Naše obec žije v tomto vo-
lebním období, ale konečně 
i v předchozím, ve velmi solid-
ním stavu vzájemných vztahů 
mezi lidmi jako jednotlivci, ale 
i mezi různými i politickými 
a jinými skupinami, které tře-
ba dříve i dost bezohledně 
prosazovaly své zájmy. 

Je to cenné, neboť koronavirus 
a nyní válka na Ukrajině lidem 
na dobré náladě velmi škodí. 
Pozitivně to mohu hodnotit 
například ze své každodenní 
praktické zkušenosti, ale vidím 
u nás v obci i zlepšení obecně, 
i mezi funkcionáři obce a po-
dobně. Pokojnou atmosféru 
v obci mi mj. potvrzuje i pan 

farář, což mne těší, protože 
například v minulém voleb-
ním období to tak samozřej-
mé nebylo. Neřešíme ani mezi 
stranami prakticky žádné váž-
né rozepře a navzájem se re-
spektujeme včetně různých 
ideologií. Tak nějak si osobně 
představuji demokracii. Přitom 
doba je zlá a lidé jsou dost 
znepokojeni… Politické půtky 
ale v obci prakticky není vidět 
a součinnost zastupitelstva je 
velmi slušná. To neznamená, že 
se vše na zasedání „odkýve“, to 
zdaleka ne. Názory bývají v za-
stupitelstvu na různé věci od-
lišné, ale za sebe mohu potvrdit 
a ocenit vždy slušnou disku-
si a přijetí akceptovatelného 

řešení. Jenom poznamenávám, 
že vždy tomu tak nebylo…

Vzhledem k tomu, že srpnové 
Okénko již bude ve znamení 
„volebních korouhví“, případ-
ně vytažených „stranických 
halaparten“, dovolím si za toto 
volební období poděkovat za-
stupitelům a všem funkcioná-
řům obce za součinnost a po-
ctivě odvedenou práci.

Za sebe bych si přál i do dal-
šího období v naší obci kon-
tinuitu slušné a korektní 
atmosféry. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce
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Dobré sousedské vztahy, to je základ 
spokojeného bydlení
Abychom řádně utužova-
li dobré vztahy, pořádáme se 
sousedy z naší ulice na Olmovci 
nejrůznější akce. V polovině 
června proběhl již 14. ročník 
sousedského dětského dne, 
kterého se zúčastnilo 22 rodin, 
což bylo více než 70 osob.

Sousedé se mohli těšit 
na spoustu dobrého jídla, 
pití a soutěží nejen pro děti. 
Gastro vybavení, které se sou-
sedy stále vylepšujeme, máme 
za ta léta na skutečně vyso-
ké úrovni. Jen pro zajímavost, 
na čepu byly tři druhy piva a tři 
druhy nealkoholických nápo-
jů, vychlazené na optimální 
teplotu. Pro milovníky dobré-
ho jídla byly připraveny nej-
různější dobroty, od sladkého 
po slané a od vařeného po gri-
lované, vše v dostatečném 
množství a vynikající kvalitě. 

Děti však asi nejvíce ocenily 
rolovanou zmrzlinu s nejrůz-
nějšími kombinacemi příchutí, 
která i na mnohem větších ak-
cích nebývá k vidění. Tradičně 
přijel sbor dobrovolných hasi-
čů, kteří dětem udělali mýdlo-
vou pěnu, ve které jsme téměř 
všichni dováděli. Vzhledem 
ke krásnému slunečnému dni 
přišla vhod pro ochlazení také 
vodní skluzavka, vodní balón-
ky nebo třeba rozprašovače 
vody, umístěné na party sta-
nech. Pro milovníky vojenské 
techniky jsme zorganizovali 

jízdy vojenským „gazíkem“ 
a prohlídku zbraní. K dispozici 
byla i střelnice s airsoftovými 
zbraněmi, která byla oblíbená 
převážně u kluků, ale děvčata 
si to užila také. V předvečer 
odstartovaly soutěže pro děti 
a následně, po vyhodnocení 
soutěží, se udělovaly hodnot-
né ceny. Pro každé dítě byl 
individuálně zabalený balíček. 
Pro menší děti se večer pro-
mítala pohádka. Pro navození 
lepší venkovní atmosféry ne-
chyběl velký táborák.

Všichni si užili klidnou 

a pohodovou atmosféru a pří-
jemně strávený den s rodinou 
a sousedy.

Teď už můžeme odpočítávat 
dny do opět tradičního pod-
zimního autobusového výle-
tu, tentokrát na Baťův kanál. 
Jen pro zajímavost, vloni jsme 
byli na exkurzi v likérce Jelínek 
ve Slušovicích a v minulých 
letech to byla Macocha, lesní 
bar v Lipové, Bouzov a za hra-
nicemi i Krakov a solné doly 
ve Věličce.

 Julie Janetová
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vaječina i přes nepřízeň počasí

autobusový výlet seniorů

Dne 9. června jsme 
v Domově U Kaple připravili 
pro klienty a jejich rodinné 
příslušníky smažení vaječi-
ny. I přes nepřízeň počasí se 
akce těšila velké účasti. 

Spotřebovali jsme 180 va-
jec, 2 kg cibule a 2 kg uzené 
slaniny. Rodinní příslušní-
ci přinesli další občerstvení. 
Na kytaru a klávesy na při-
vítanou zahráli děti zaměst-
nanců. Navštívit nás přišla 
také paní tajemnice a sociální 
pracovnice Obecního úřadu 
Dětmarovice. Bylo to velice 
příjemně strávené odpoled-
ne, klienti vzpomínají, jak jim 
chutnalo. Další připravovaná akce v domově – grilování 

na zahradě – je naplánována 
na 21. července. 

Děkujeme rodinám klientů, že 

se aktivně zapojují do spole-
čenských akcí. 

 tamara mecová,  
 vedoucí Domova u kaple

Příjemný slunečný den se 
vydařil téměř padesát-
ce dětmarovických seniorů 
ve středu 18. května. O zpes-
tření všedního dne se postaral 
obecní úřad nabídkou auto-
busového zájezdu, jehož cí-
lem byl Helfštýn a Štramberk. 
Organizaci měla na starosti 
zaměstnankyně obce Lenka 
Hanusková, která se svého 
úkolu zhostila na jedničku.

Hrad Helfštýn překvapil dal-
šími změnami a stavebními 

úpravami i ty, kteří tam ne-
dávno byli. Přibyla nová ve-
stavěná schodiště, která 
umožňují procházet torzem 
paláce až na vyhlídkovou 
plošinu s nádhernými výhle-
dy, překvapilo i částečné za-
střešení skleněnou střechou 
či nové expozice umělec-
kého kovářství. Po dopoled-
ni stráveném na hradě jsme 
uvítali možnost si odpočinout 
u oběda v podhradí. 

 (pokračování na str. 18)

ZO KDU-ČSL 
a Farnost Dětmarovice

vás zvou na tradiční 
DoŽÍnkY,

které se uskuteční v neděli 
18. září 2022 od 15 hodin 

v prostorech farního 
dvora a zahrady.

Občerstvení a doprovodný 
kulturní program pro děti 

i dospělé zajištěn.

Myslivecký spolek Dětmarovice 
prodá nesený mulčovač 

Cromino eF 165.
Mulčovač byl používán 

příležitostně.
Cena k jednání 15 000 Kč.

Kontakt pro nabídky: 
tel. 737 076 541, předseda MS
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Školní pěvecký sbor Lutyňka v domě 
s pečovatelskou službou

červen – doba výletů a exkurzí

Dne 7. června se konala pro 
seniory zdejší DPS besídka 
školního pěveckého kroužku 
Lutyňka ze ZŠ Aloise Jiráska 
z Dolní Lutyně. Program se 
zúčastněným seniorům moc 
líbil.
Děkujeme vedoucím a žá-
kyním za pěkný program 
a dárky.

senioři DPs 670 Dětmarovice

Poslední měsíc školního roku je 
mimo jiné obdobím, kdy třídní 
kolektivy vyráží se svými učiteli 
na toulky po krásách naší ma-
lebné země. Ani dětmarovická 
škola není výjimkou. Po covido-
vé pauze, v níž bylo cestování 
omezeno různorodými naříze-
ními a omezeními, jsme moh-
li letos opět vyrazit na blízká 
i vzdálenější místa, za památ-
kami i netradičními zážitky. 

Období výletů odstartovala ná-
vštěva zlínské zoologické za-
hrady ve středu 8. června. Výlet 
byl odměnou pro nejlepší žáky 
a žákyně za jejich celoroční úsilí. 
I přes počáteční nepřízeň po-
časí se vše vydařilo a malí i velcí 
poznali řadu dosud neznámých 

zvířat, stihli „procestovat“ něko-
lik kontinentů, prošli výběhem 
klokanů, odvážnější nakrmili 
rejnoky. Po obědě na všechny 
čekala zámecká šifra na míst-
ním zámku a nezbytná návště-
va obchodu se suvenýry.

Výletování pak pokračovalo 
ke konci měsíce. Prvňáčci a je-
jich o rok starší kamarádi vyrazili 
do Dinoparku, čtvrťáci vystou-
pali na vrchol haldy ema a po-
znali nedalekou zoologickou 
zahradu. 5. A si užila dva dny 
v Horní Lomné, 5. B prozkouma-
la soukromé muzeum manželů 
Uhrových a prošli se k soutoku 
Olše a Mlýnky. Provozovatelé 
tohoto malého muzea zpřístup-
nili expozici páťákům zdarma 

a ochotně se jim věnovali.

Šestáci a sedmáci vyrazili do Ar-
cheoparku v Chotěbuzi, kde si 
prohlédli slovanská obydlí, psali 
hlaholicí na voskové tabulky či stří-
leli z luku. Osmáci zamířili do petř-
kovického hornického muzea. 
Sfárali těžní klecí, viděli náročnou 
práci horníků, slyšeli zvuk uhel-
ného dopravníku a zjistili, co ob-
náší práce báňského záchranáře. 
Odpoledne se pak vydali pod-
pořit týmového ducha na laser 
game. A naši nejstarší? Objevovali 
krásy historického centra Karviné 
a v pondělí 27. června spolu 
s osmáky navštívili koncentrační 
tábor Osvětim-Březinka. 

 třídní učitelé
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Psí útulek v Dětmarovicích 
představuje nového provozovatele
Rádi bychom vás informova-
li o změnách v provozu psího 
útulku v Dětmarovicích. 

Od 1. 7. 2022 nově tento útu-
lek převzala nestátní nezisko-
vá organizace Tlapkovi patro-
ni, z.s. a rádi bychom se vám 
představili. 

Naším cílem je pomoci pej-
skům, kteří se ocitli z jakých-
koliv důvodů bez domova.

Psí útulek Tlapkovi patroni, z.s. 
se nachází v areálu soukromé 
firmy MIRPAL s.r.o.

V současné době hledáme 
nové prostory pro ubytování 
pejsků, protože se stále roz-
růstáme a stávající nám již ka-
pacitně nestačí. 

Poskytujeme pomoc všem 
psům, kteří to potřebují, ať už 
jsou bez domova, poranění či 
týraní.

Velkou pomoc máme také 
od veterinární kliniky O.K.vet 
veterinární klinika s.r.o., která 
má veškerá vybavení a pro-
středky k tomu, aby nepro-
dleně a efektivně pomohla 
např. k záchraně života po-
raněného nalezeného pejska. 
Práce s nalezenými psy neob-
náší jen základní péči, jako je 
venčení, krmení, čistění kotců, 
především se staráme o je-
jich zdraví. Každý nový pejsek 
se nejprve podrobí lékařské 
prohlídce, následně se odčer-
vuje a odblešuje a umisťuje 
se v několikadenní karanté-
ně, pro zjištění, zda je zvíře 
zdravé.

Pokud nalezenec trpí nějakou 
chorobou, nebo je zraněný, je 
pod neustálým dohledem ve-
terináře a pracovníků útulku 

a následně se léčí. Jestliže je 
pejsek v pořádku, opakujeme 
odčervení a poté vakcinujeme 
a nabízíme zájemcům.

Zvířata, která jsou předává-
na novým majitelům, jsou 
zdravá, bez parazitů a očko-
vaná. Útulek Tlapkovi patro-
ni je závislý na pomoci dárců 
a dobrovolníků, proto přivítá-
me jakoukoli peněžní (č. účtu 
2602202354/2010) nebo ma-
teriální pomoc. 

Tito dva psi byli zachráněni 
před smrtí hlady ze Stonavy:

Přišli v zuboženém stavu 
a takto vypadají dnes (dolní 
snímek). 

 Díky naší nepřetržité péči 
a vaší finanční pomoci přežili 
a jsou opět v kondici.

 marcela sojková,  
 tlapkovi patroni, z.s.
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hledají nový domov

může být pes na volno v přírodě  
– honitbě?

Goro

Goro je aktiv-
ní, kamarádský, 
velmi radost-
ný. Společnost 
lidí má moc rád. 
Procházky si 
užívá, ale je po-
třeba ho naučit 

chůzi na vodítku. Pamlsky si 
dává s velkou chutí. Hodí se 
k aktivním lidem, kteří už mají 
zkušenosti s výchovou a vý-
cvikem pejska, k lidem s dom-
kem a zahradou. Potřebuje 

důsledné vedení. Pro více 
informací prosím volejte 
724 266 257.

baJaJa

Bajaja je náš jed-
nooký princ. Je 
hodný, veselý, 
resp. je veselej-
ší v přítomnosti 
někoho, koho už 
zná. Miluje pro-
cházky, většinou 

si při nich člověka moc nevší-
má, má plno starostí s tím, co 

se kde šustne. Pokud s ním ale 
člověk stráví více času, zjistí, 
že Bajaja je prima společník – 
Bajaja začne vnímat, že na dru-
hém konci vodítka někdo je, 
má radost, mazlí se. Přitom ho 
ale stále zajímá všechno kolem, 
vše pozorně sleduje, i v dál-
ce. Lovecké geny v sobě ne-
zapře. Svůj handicap nedává 
znát, neřeší ho. Nesnese jiné 
psy. Pokud s ním bude člověk 
pravidelně cvičit, naučí se, je ši-
kovný. Vyčesávání mu nevadí.  

 tlapkovi patroni, z.s.

Pozor, nemůže! Jen ve výji-
mečných případech u psů při 
práci ve službě.

ruší i zabíjejí zvěř

Podle ochránců přírody i my-
slivců rozhodně ne. „Volně 
pobíhající psi jsou jednou 
z častých příčin úhynů mlá-
ďat včetně mnoha zničených 
hnízd,“ upozorňují myslivci. 
A prosí pejskaře o ohledupl-
nost. I když je pes „dobrák“, 
který zvířata neloví, může jim 
škodit jinak. Na jaře a v létě 
jsou lesy, louky i pole plné mlá-
ďat, která nejen že stresuje, 
ale může je rozehnat a odlou-
čit tak od rodičů. V zimě zase 
může „nevinné“ prohnání stát 
vyčerpanou, nedostatečně 
živenou zvěř život.

bez vodítka ne – je na to zákon!

Proto na zákaz volného pobí-
hání psů (ale i dalších domá-
cích zvířat včetně zájmových 
a farmových chovů) mys-
lí zákon o myslivosti – § 10 
odst. 1 zákona o myslivosti č. 

449/2001 Sb. Mimo vliv ma-
jitele nebo vedoucího nesmí 
být na celém území takzva-
né honitby. Tedy na každém 
kousku půdy, kde je oficiálně 
povolena myslivecká činnost. 
Patří sem nejen lesy, lou-
ky nebo pole, ale i lesní nebo 
polní cesty. Mimo vliv přitom 
znamená jediné – bez vodít-
ka. A to i v případě, že majitel 
zvíře cvičí. K výcviku na vol-
no můžete dostat výjimku 
jen od místního mysliveckého 
spolku.

hrozí vysoké pokuty

Pokud se dopustíte přestup-
ku proti zákonu o myslivosti, 
může to skončit nejen domlu-
vou, ale také pokutou až 30 ti-
síc korun. A v krajním případě 
ještě hůř. Jestliže myslivecká 
stráž nachytá vašeho psa při 
pronásledování zvěře, je pří-
pad posuzován jako pytláctví 
s postihem dle platného sa-
zebníku ministerstva země-
dělství. Tak například za psem 
upytlačeného srnce je sazba 
28 000 Kč. Přísné posouzení 

konkrétní situace bez jakých-
koliv diskusí je v případě, že se 
pes nachází mimo vliv svého 
vedoucího ve vzdálenosti větší 
než 200 m od nejbližší nemo-
vitosti (případně jejího oplo-
cení) sloužící k bydlení. Toto 
oprávnění se ale nevztahuje 
na psy při práci „ve službě“ ov-
čáckých ani loveckých plemen, 
na psy slepecké, zdravotnické, 
záchranářské ani služební.

(Zdroj informací: Ministerstvo 
vnitra ČR, Zákony pro lidi, 
Myslivost)

 ms Zátiší – Ladislav rosman
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turistický kurz visalaje

úspěchy na hřišti i s kalkulačkou

Po covidové pauze nás letos 
opět čekal sportovně-turis-
tický kurz s 9. třídou. Devátá 
třída a tři dospělí se v pon-
dělí 30. května vydali na ces-
tu autobusem až do Krásné 
v Beskydech. Ubytováni byli 
na hotelu Visalaje.

Děti během pětidenního po-
bytu soutěžily v družstvech, 
sportovaly (volejbal, fotbal), 
ale plnily i úkoly vědomostní 
formou kvízů. Svou fyzickou 
zdatnost prokázaly při každo-
denních túrách.

V pondělí odpoledne se děti 
seznámily s okolím chaty a vy-
šli na Bílý Kříž. V úterý se vyda-
ly na náročnou túru na Lysou 
horu, kde se vydatně občerst-
vily a užily si nádherné výhledy 
do krajiny. Ve středu je čekala 
lehčí procházka k pramenům 
Morávky. Děti ochutnaly 

pitnou vodu přímo z prame-
ne a konstatovaly, že je dobrá. 
K večeru si opekly párky a hrá-
ly beach volejbal. Ve čtvrtek 
ráno čekalo překvapení pro 
jednoho z žáků, který slavil na-
rozeniny. Rodiče mu brzy ráno 
už v 7 hodin přivezli skvělý 

dort, na kterém si pochutna-
ly nakonec všichni. Později se 
děti vydaly na Švarnou Hanku.

I přes náročné túry si každý 
den odpoledne užívaly beach 
volejbal na pískovém hřišti. 
V pátek 3. června se děti roz-
loučily s chatou a vyrazily zpět 
směr Dětmarovice. S pří-
jemným ubytováním, skvě-
lou stravou a připraveným 
celodenním programem byli 
všichni nadmíru spokojeni.

Zároveň děkujeme Obci 
Dětmarovice za finanční pod-
poru, díky které za tento kurz 
žáci nemuseli nic platit. 

 Jana brožková, třídní učitelka

V pondělí 9. 5. vyrazila dvě 
družstva našich osmáků do ne-
daleké Karviné, kde se zúčastni-
la oblastního kola branného zá-
vodu Wolfram, organizovaného 
Krajským vojenským velitel-
stvím v rámci projektu POKOS. 

Na edu, Kristýnu, Dominiku, 
Robina, Jakuba a trojici Davidů 
čekala kupříkladu střelba ze 
vzduchovky, hod granátem, 

vědomostní kvíz či bojová 
dráha. A jak osmáci dopadli? 
Tým ve složení eduard Lanča, 
David Kavka, David Gelatka 
a Kristýna Wowrová postoupil 
do krajského kola soutěže. 

Předposlední květnový den 
se v prostorách ekonomicko-
správní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně uskutečnilo 
finále ekonomické olympiády 

pro základní školy. Tu naši zde 
reprezentoval Jakub Babinský 
z 9. třídy, jenž se probojoval 
mezi stovku nejlepších z celé 
republiky. Na Kubu kromě 
vysokoškolského prostředí 
čekal písemný test či řízený 
networking. I přes silnou kon-
kurenci se náš finalista umístil 
na krásném 41. místě. 

 michal hejda
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sportování v naší obci
Koronavirus nám po dva roky přerušil některé činnosti a sportování obyvatelstva bylo 
mezi nimi. Nedá se nic dělat, děcka nám v celém státě dost pohybově zlenivěla a též 
přibrala na váze se všemi doprovodnými negativními účinky.

V naší obci vzniká přitom velmi pěkný sportovní areál a těšíme se, že bude využit zejmé-
na našimi obyvateli, bez rozdílu generací, ale zejména naší mládeží.

Rád bych se našich občanů dotázal, zda mají vztah ke sportu, a to hlavně tím aktivním 
způsobem, nejen u televize. Odpovědi, zejména ty pozitivní, budou součástí snahy 
o oživení sportu v naší obci.

Obec u nás tradičně sport podporuje slušně i finančně a za sebe bych si představoval 
vznik sportovního spolku, který zde kromě SK Dětmarovice – fotbalisté a TJ Sokol Dět-
marovice nemáme. 

Nová sportovní hala bude disponována pro všechny míčové sporty a rozhodně dáme 
přednost jejímu využití našimi občany před „přespolními“ zájemci, kteří se již ozývají.

Prosím proto naše sportovní přátele o vyplnění jednoduchého dotazníčku k této proble-
matice:

-----------------------------------------------------------------odstřihnout

1. Preferuji následující druh sportu………….........................…………………………………………….

2. Předpokládám sportovní vyžití v nové sportovní hale                       ANO   /   Ne

3. byl bych i případně členem nově vzniklého sportovního spolku     ANO   /   Ne

Nehodící se škrtá.

Autor vyplněného dotazníku, adresa, nebo kontakt:

-----------------------------------------------------------------odstřihnout

Prosím o vhození vyplněného lístku do poštovní schránky u obecního úřadu. DěkuJeme!

 Ladislav rosman, starosta obce
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obecní slavnost v Dětmarovicích 
dopadla na jedničku
 (pokračování ze str. 1)

Slavnost byla zahájena sta-
rostou naší obce a poté už 
následoval program, který byl 
připraven tak, aby si na své 
přišly všechny generace.

Mezi prvními účinkujícími kul-
turního programu vystoupil 
Ondřej Havelka, který se svou 
hudební show „Swing nylono-
vého věku“ vystoupil se sku-
pinou Melody Makers a sklidil 
velký ohlas. 

Na své si pak přišly také děti, 
pro které byl připraven do-
provodný program klaunice 
Kalimero a atrakce v podobě 
skákacího hradu, jízdy na po-
nících, bungee trampolíny, 

deskové hry, malování na tvář, 
tzv. facepainting, při němž se 
fantazii meze nekladly. 

Dále si diváci při více než ho-
dinovém představení „Děti 
ráje“ prozpěvovali známé hity 
Michala Davida. 

V další části programu vystou-
pila havířovské kapela Nebe 
a po ní známý zpěvák, kytaris-
ta a skladatel Janek Ledecký, 
který zazpíval nám všem tak 
dobře známé písničky.

Závěrem slavnosti zahrála 
revivalová kapela Katapult, 
která rozpumpovala všech-
ny rockery a hrála jejich nej-
známější hity až do samé 
půlnoci. 

Obecní slavnosti vždy před-
chází náročná příprava jak 
areálu, tak organizace a ge-
nerální zkoušky kulturního 
programu. Po ukončení slav-
nosti pak následuje úklid celé-
ho areálu, ale vždy se naštěstí 
podaří najít ochotné pomoc-
níky, kterým bych tímto chtě-
la poděkovat za perfektní 
spolupráci.

V závěru také děkuji účin-
kujícím, všem, kteří se na or-
ganizaci slavnosti podíleli, 
a v neposlední řadě také všem 
hostům za účast, protože bez 
nich by žádná slavnost nemě-
la smysl. 

 Lenka hanusková,  
 referent oú

„obecní slavnosti“ se vrací
Po covidové pauze se obec-
ní slavnosti po téměř dvou 
letech opět vrátily na scénu 
a přitáhly do areálu sokolské-
ho hřiště stovky lidí.

náhodných návštěvníků 
jsme se zeptali:
Co očekáváte, že tady dnes 
všechno zažijete?

Líbí se vám letošní program 
slavností?
Naopak – co na slavnostech 
postrádáte?

oto, 60 let
Já jsem velice spokojen, pro-
gram je pestrý a moc pěkný. 
Jsem moc rád, že nám vyšlo 
nakonec i počasí. Nepostrá-
dám nic, je tady od každého 
kousek, akorát snad ještě více 
zábavy pro děti.

iveta, 56 let
Já očekávám prožití příjem-
ného odpoledne, které strá-
víme poslechem hudby, tě-
šíme se na známé interprety. 
Letošní program slavností se 
mi moc líbí, nic nepostrádám, 
přesně takto mi to vyhovuje.

Dáša, 69 let
Já očekávám tak jako na kaž-
dé slavnosti spoustu zážitků 

a krásné odpoledne strávené 
s příjemnými lidmi a s přá-
teli. Program slavností se mi 
opravdu líbí, pokaždé je zvo-
len pestře a ani ten letošní 
rok není výjimkou.  Já nepo-
strádám nic.

eva, 67 let
My se s přáteli účastníme ka-

an
ke

ta
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ždý rok, nikdy nás program 
nezklamal. I letos je program 
bezvadný. Za mě můžu říct, 
že nepostrádám nic, zábava 
je vynikající, jsem spokojená.

václav, 46 let
Já očekávám příjemně stráve-
né odpoledne s přáteli, poho-
du, uvolnění a k tomu poslech 

hudby.  Program je dobrý, vy-
vážený. Já nepostrádám nic. 
Myslím, že je tady jako každý 
rok program připravený pro 
všechny tak, aby si každý vy-
bral, co mu vyhovuje.

vasil, 70 let
Já očekávám krásnou atmo-
sféru z vystoupení Janka Le-

deckého, na kterého jsem se 
těšil. S programem slavností 
jsem spokojený. Zúčastňuji 
se slavností pravidelně a ni-
kdy mě program nezklamal. 
A nejinak je to i letos. Za mě 
určitě nic nepostrádám, je tu 
plno stánků s občerstvením, 
plno příjemných lidí, za mě 
vše super!!!
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 (pokračování ze str. 10)

Pak už s námi autobus zamí-
řil do kouzelného horského 
městečka Štramberka. 

V cukrárně a pekárně 
„U Hezouna“ nám její maji-
tel poodhalil tajemství vý-
roby „Štramberských uší“. 
Perníkové pochoutky z me-
dového kořeněného těsta 
ve tvaru svinutých uší, která se 
ve Štramberku peče na pa-
mátku legendárního vítězství 
štramberských křesťanů nad 
tatarským vojskem již dlouhá 
staletí. Poté na nás už čeka-
li v Městském pivovaru, kde 
se vaří domácí kvasnicové 
pivo Trubač a několik dalších 
zajímavých pivních speciá-
lů, které jsme v příjemných 
sklepních prostorách, více či 
méně znalecky, degustovali. 
Čas nelítostně utíkal, ale ještě 
toho bylo tolik k prohlédnu-
tí. Zájemci zamířili do muzea 
Šipka s expozicí archeolo-
gie a geologie města, přímo 
na náměstí lákal k návštěvě 
kostel sv. Jana Nepomuckého, 
barokní národní kulturní pa-
mátka z 18. století. Našli se 
i takoví, kteří zvládli vyběhnout 
na Trúbu, dnes rozhlednu, 
kdysi věž hradu Strallenberg.

Domů jsme se vraceli spokojení, 
unavení, s množstvím zážitků, 
drobnými nákupy, mnozí i s bo-
lavýma nohama. Lence i OÚ 

Dětmarovice moc děkujeme 
a už se těšíme na příště.

 
 

Za všechny výletníky  
 marie stáňová

autobusový výlet seniorů
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Pokračování stavby sportovní haly



Dětmarovické okénko červenec 202220

stříbro za sběr papíru

3. závod českého poháru 
v turistickém závodě

Dětmarovická škola je za-
měřena na environmentální 
výchovu, kde kromě sběro-
vých dnů pořádá i další akce 
s ekologickou tematikou, jako 
jsou přírodovědné exkurze 
a besedy, návštěvy ZOO, Den 
Země soutěže, úklidové práce 
v okolí školy, sbíráme kaštany 
a žaludy pro místní Myslivecký 
sbor.

Každým rokem se naše ško-
la zapojuje do projektu FFC 
– Group SOUTĚž S PANeM 
POPeLOU a sbíráme tříděný 
papír.

Sběrové dny v tomto škol-
ním roce 2021/2022 pro-
běhly v měsíci říjnu a v dub-
nu. V dubnových sběrových 

dnech se nám podařilo nasbí-
rat 4,5 tuny tříděného papíru, 
a tím se naše základní škola 
umístila celkově na 2. místě 
v rámci Moravskoslezského 
kraje. Kromě toho za sběr do-
stala každá třída peníze pro 
vlastní potřebu. Na 1. místě 
se umístila třetí třída, nejlepší 
sběračem celé školy je Tomáš 
Krůl ze 4.A třídy.

vítězové tříd:

1. třída – Jamniczová, 2. 
třída – Vrána, 3. třída – 
Danišík, 4. A třída – Krůl, 4. 
B třída – Holušová, 5. A tří-
da – Běhanová, 5. B třída – 
Konkolová, 6. třída – Zučková, 
7. třída – Salavová, 8. B třída – 
Wowrová, 9. třída – Šťastný.

 mariana szwedová, 
 koordinátor evvo

V sobotu 21. května bylo 
v Dětmarovicích trochu ruš-
něji než obvykle. Přijeli k nám 
totiž závodníci Turistického 
závodu z celé ČR. Naše škola 
ve spolupráci se SPRŠ při ZŠ 
a MŠ Dětmarovice zorgani-
zovala 3. závod ČP, který byl 
taky postupovým závodem 
na následující mistrovství ČR.

Organizace byla velmi ná-
ročná, ale nakonec se práce 
vyplatila. Závodníci si velmi 
pochvalovali nejen naši různo-
rodou trať, která obsahovala 

rovinku na asfaltu, okraje lesa, 
těžký a měkký terén v lese pl-
ném spadlých stromů, krátké, 
ale prudké kopečky, ale také 
organizaci před a po závo-
dech, kterou mělo na starosti 
právě naše SPRŠ. Na hladkém 
průběhu závodu se také velice 
podíleli naši pomocníci z řad 
žáků naší školy i jejich rodičů, 
za což jim patří veliké díky.

Třešničkou na dortu úspěš-
ného závodu je také 2. místo 
Simony Kubicové ze 4. A, kte-
rá si tak v kategorii nejmladších 
žákyň zajistila účast na mist-
rovství ČR v Kralovicích.

Tímto bych také chtěl po-
děkovat Obci Dětmarovice 
za dotaci ve výši 20 000 Kč 
a upomínkové předměty, 
panu Mynářovi a společnos-
ti Canis za sponzorské dary 
a trička pro rozhodčí a také 

škole, která nám poskytla 
prostory. 

 Pavel figura
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Pokos – branná soutěž Wolfram

návštěva JsDh Dětmarovice

Dne 9. května proběhla na ZŠ 
Borovského v Karviné branná 
soutěže Wolfram, kterou po-
řádala Armáda ČR. Soutěžila 
v ní mezi sebou čtyřčlenná 
smíšená družstva 8. tříd z růz-
ných základních škol okresu 
Karviná, kde změřila síly jak 
ve vědomostech o výsadku 
Wolfram, tak v dovednostních 
i sportovních disciplínách, např. 
v hodu granátem na cíl, střel-
bě ze vzduchové pistole, běhu 
na 1 km, první pomoci nebo 
průchodu minovým polem.

Naše škola do této soutěže po-
stavila hned dvě družstva ve slo-
žení Totek, Červený, Byrtus, 
Turoňová a Gelatka, Kavka, 
Lanča, Wowrová. Druhé jmeno-
vané čtveřici se nakonec dařilo 
více, když skončila na krásném 3. 
místě, a postoupila tak do kraj-
ského kola na Libavé. Toho se 

nakonec ale nezúčastní, protože 
v té době budeme na sportovně
-turistickém kurzu v Chorvatsku. 
I tak blahopřejeme ke krásnému 

úspěchu a děkujeme za úspěš-
nou reprezentaci školy. 

 Pavel figura

Velké překvapení zažily děti 
z naší školky, když se na školní 
zahradě objevily dva hasičské 
vozy jednotky sboru dobro-
volných hasičů Dětmarovice. 
Dětem ukázali vybavení vý-
jezdového automobilu, ale 
také speciální oblek odolný 

proti vysokým teplotám, 
ochranný oblek při výjezdu 
k bodavému hmyzu. A jak se 
hasí požár, si na vlastní kůži 
vyzkoušely nejodvážnější 
děti. Počasí nám přálo, a pro-
to nám také vytvořili oblíbe-
nou hasičskou pěnu.

Závěrem bychom chtě-
li poděkovat jednotce sbo-
ru dobrovolných hasičů 
v Dětmarovicích za neskuteč-
ný a nezapomenutelný zážitek! 

 kateřina čempelová,  
 učitelka mŠ
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olympijské hry dětí a mládeže
V posledním horkém červ-
novém týdnu se konal 
v Olomouckém kraji jubi-
lejní X. ročník Olympijských 
her dětí a mládeže. 
Severomoravský badminto-
nový svaz udělil nominaci or-
lovské hráčce Tereze Czajové, 
Lucii Šuhajové z B. O. Chance 
Ostrava a Jakubovi a Liborovi 
Raškovým z Kopřivnice. 

Jednalo o jednu z největších 
a nejprestižnějších sportov-
ních akcí, která se v republice 
koná jednou za dva roky. Bylo 
zde všechno, co na olympiádě 
nesmí chybět. Oheň zažehl 
stříbrný oštěpař z Tokia Jakub 
Vadlejch, slavnostní zahájení 
řídil moderátor Libor Bouček, 
k dětem promluvil i předseda 
českého olympijského výboru 
Jiří Kejval. Především to bylo 
ale o tisících mladých, nadše-
ných sportovců, kteří žili týden 
olympijskou myšlenkou, o no-
vých přátelstvích a nadějích.

Tereza Czajová vybojovala pro 
výpravu Moravskoslezského 
kraje dva cenné kovy. Během 
turnaje si vedla velmi dobře, 
i když tíha atmosféry dolehla 
i na ni a nedařilo se jí v mixu. 
Přesto tlak zvládla a v sing-
lu získala cennou stříbrnou 
medaili. S parťačkou Luckou 

Šuhajovou si dali ještě slad-
kou turnajovou tečku v podo-
bě bronzové medaile v deblu. 
Terka tak výrazně přispěla 
ke zisku cenných bodů pro 
náš kraj, který se umístil na 5. 
místě. 

 Jana czajová 

taneční akademie tk marenDi
Konec školního roku se přiblí-
žil a s ním přišlo i vyvrcholení 
činnosti různých zájmových 
kroužků.

7. června se konala v Horní 
Suché Závěrečná taneční aka-
demie, kterou pro účastníky 
kroužků připravil Taneční klub 
MAReNDI z Českého Těšína. 
Jak se opakovaně pochvalně 
vyjádřili jeho vedoucí, Základní 

škola v Dětmarovicích dokázala 
v tomto roce i přes komplikace 
s COV-19 vytvořit pro činnost 
kroužku dětem podmínky.

Na akademii vystoupili žáci 
z několika škol, aby předved-
li, co se v tanci naučili. Tančila 
se cha-cha, jive, rumba i polka. 
Pro ty mladší byla určitě velkou 
motivací vystoupení „velkých“ 
kolegů, starších tanečních 

párů. Mohli tak vidět, co za-
jímavého je v dalších letech 
čeká a jak se tancuje v párech 
na opravdové soutěži.

Všechny děti se proto už 
těší na pokračování kroužku 
po prázdninách. Vystoupení 
se velmi líbila i všem přihlížejí-
cím rodičům a hostům. 

 Jiří mazurek
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Golf a brusle
žáci III. třídy v tomto školním 
roce úspěšně absolvovali kurz 
bruslení a seznámili se s adven-
ture golfem. Očekáváme, že 
v příštím roce budeme v těchto 
sportovních aktivitách pokračo-
vat. A co na kurz bruslení a výu-
ku golfu říkají samotní žáci?

Viktor: Na bruslení chodím 
rád, baví mě to. Učili jsme se 
„citrónky“, jezdit dozadu, brz-
dit, držet rovnováhu. V zá-
věru hodiny jsme měli volné 
bruslení a to mě bavilo nej-
víc. S kamarády jsme závodi-
li. Jezdím rád na takové akce, 
protože je to fajn a vždy se 
něco nového naučím.

Šimon: Na bruslení jsme byli 

šestkrát. Poslední lekce byla 
věnována soutěžím a hrám. 
Jsem soutěživý a takové akce 
mě baví, mám z nich plno 
zážitků.

Bára: Na bruslích jsem stála 
poprvé. Všichni žáci této tří-
dy se na kurzu naučili bruslit. 
Chtěla bych být krasobruslař-
kou a už se těším, že se ve IV. 
třídě v bruslení zdokonalím.

Beata: Baví mě bruslení, pro-
tože se učíme nové věci, kte-
ré nám paní učitelka vysvětlí 
a ukazuje. Při bruslení nám 
hrála hudba a my s děvčaty 
jsme na ni mohly tančit. Se 
svou kamarádkou Niki jsme 
si sestavily taneček. Všichni 

jsme si užili hodně zábavy.

Kája: Ráda jezdím na golf, 
protože se vždy naučím něco 
nového. Vedoucí areálu nám 
vysvětlila pravidla a pak jsme 
si vyzkoušeli hru na všech 
18 jamkách. Cvičíme si u hry 
motoriku a učíme se soustře-
dit. Golf mě baví a celý areál 
v Bohumíně je skvělý. 

eliška: Na golfu bylo super. 
Byli jsme rozděleni do druž-
stev a navzájem se povzbu-
zovali. Před každým úderem 
jsme se museli soustředit, 
ale i tak jsme si užili hodně 
legrace. 

Danuše reliová, třídní učitelka

Škola v přírodě
Dne 16.–20. května se děti 
Mateřské školy Dětmarovice-
střed zúčastnily pětidenní školy 
v přírodě v malebné vesničce 
zvané Morávka. V nádherné 

přírodě obklopeni horami a lou-
kami jsme prožili úžasný týden. 
Po celou dobu jsme si užívali 
nejen krásného počasí, ale i růz-
ných soutěží, dobrodružství, 

jízdu na koni, koupání a hledání 
pokladu. Bylo to skvělé a vůbec 
se nám nechtělo domů. 

kateřina čempelová, učitelka mŠ
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Zubařská krize narůstá i v našem 
regionu do obludných rozměrů
Všichni starostové v našem 
regionu konstatují, že tak mi-
zerné pojetí systému zubní-
ho ošetření v našich městech 
a obcích nebylo nikdy. A ten-
to stav nevzniknul skokově, 
ale nazrával tak 15 let!

Jako neskutečné nám dnes 
připadá, že školní děti mívaly 
i preventivní zubní prohlídky 
organizované školou a ob-
vodním lékařem, zubař v obci 
fungoval všude bez problé-
mů a za ošetření se nic ne-
platilo… Dnes je zubařů do-
statek rovněž, ale jen v Praze 
a Brně a za ošetření se platí 
v hotovosti desetitisíce, i více. 
Prezident lékařské komory se 
svým příznačně spokojeným 
úsměvem veřejnosti sděluje, 
že tak je to v úplném pořád-
ku. Máme si lépe čistit zuby 
a když už je potřeba, dopravit 
se za zubařem třeba i 150 kilo-
metrů, ovšem nezapomenout 
si s sebou vzít velmi naditou 
prkenici, to je podstatné! 

Staří zubaři ve věku ko-
lem sedmdesáti let už to 

vzdávají jeden po druhém 
a noví, s představou plateb 
za ošetření na pojišťovnu, 
nejsou a hned tak bohužel 
nebudou. A proč by taky byli, 
když se například v Brně uživí 
ve třídenním pracovním týd-
nu, s počtem klientů 4x men-
ším, než by měl na malém 
městě? A s platbou za úkony 
„na ruku“!

Jakékoliv nabídky a pokusy 
získat nového zubaře i u nás 
v obci se dosud míjejí účin-
kem. v okolních městech 
a obcích je to ale úplně stejné.

Je to vždycky tak. Pokud se 
problémy nechávají vyhní-
vat a čeká se, že se vyřeší 
samočinně, pak věci vyhnijí 

do stavu, který se těžko na-
pravuje. O nedostatku zubařů 
starostové mluví minimálně 
deset let a majitel problému 
– stát – nebyl schopen na-
stavit podmínky ke zlepšení 
situace. Nyní již potíže v ce-
lém státě gradují do oblud-
ných rozměrů. Starostové 
Moravskoslezského kraje 
včetně Svazku měst a obcí 
Karviná a včetně naší obce 
vyzývají naléhavě stát, aby se 
konečně ujal řešení. I tak je ale 
pozdě a nejbližších pět let se 
ještě situace bude dále zhor-
šovat… Pět let, pokud s tím 
něco někdo ihned udělá, jinak 
to může být i mnohem déle. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:
eLektŘina - 800 850 860   *   PLYn - 1239   *   voDa - 800 292 300

také na portále www.bezstavy.cz společnosti čeZ Distribuce 
můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!

na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny 
či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.
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chraňte si svůj majetek!
Letní měsíce patří k rizikověj-
ším obdobím, co se týče vlou-
pání do obydlí. Lidé odjíždějí 
na dovolenou a nechávají svá 
obydlí opuštěná, což přirozeně 
láká nezvané hosty. Avšak pro-
blémem jsou i situace, kdy jsou 
lidé doma, pracují na zahradě, 
poté si odskočí na občerstvení 
do domu a venku na pozemku 
nechají své věci a nářadí bez 
dozoru. Dochází tak k jejich 
krádežím a tím, že jsou mnoh-
dy pozemky přístupné skrze 
nezajištěné branky, garáže 
a dílny jsou neuzamčené, zlo-
ději mají ulehčenou práci.

Policisté proto varují:

- nedávejte zlodějům příleži-
tost! Nenechávejte otevřené 
brány, branky na pozemek, 
neuzamčená vrata garáží, ků-
len, dílen apod.

- rovněž na pozemku nene-
chávejte nezajištěná jízdní kola,

- zamykejte dveře a zavírejte 
okna, i když si jdete odskočit 
jen na nákup!

- udržujte dobré soused-
ské vztahy a domluvte se se 
sousedy, že v době vaší ne-
přítomnosti budou vizuálně 
kontrolovat vaše obydlí a vy-
bírat poštovní schránku,

- neupozorňujte na svou ne-
přítomnost široké okolí, a to 
hlavně na sociálních sítích!

- nenechávejte odložené klí-
če pod rohožkou, květináčem 
či jiných známých místech!

- udržujte svůj pozemek pře-
hledný, prořezávejte křoviny, 
aby se neměl zloděj kam skrýt,

- myslete i na osvětlení po-
zemku v nočních hodinách,

- k ochraně cenností použí-
vejte trezory!

- na stolech na venkovních 
terasách, případně v restau-
racích nenechávejte odložené 
peněženky, mobilní telefony, 
doklady ani kabelky, 

- své kabelky, i když je máte 
blízko u sebe, mějte je 
uzavřené,

- nevpouštějte si nikoho cizí-
ho na svůj pozemek nebo do-
konce k sobě do svého obydlí! 

Pachatelé k tomu, aby se dostali 
do vašeho soukromí, používají 
různé záminky (potřebují napít, 
na toaletu, jsou fiktivními po-
skytovateli služeb a řemeslníky), 
myslete na to a ověřujte si kaž-
dého, kdo se k vám snaží vloudit,

- buďte obezřetní i přes telefo-
nický kontakt a nikomu do tele-
fonu nesdělujte údaje ke svému 
účtu, informace o vašich majet-
kových poměrech apod.

Nespoléhejte na to, že se 
zrovna vám taková situace 
nemůže přihodit a chraňte si 
svůj majetek!

 miroslav kolátek 
 oddělení prevence 
 krajské ředitelství policie 
 moravskoslezského kraje

kde volat v případě útoku:
tÍsŇovÁ Linka -158

Pro nesLYŠÍcÍ - 603 111 158

oznámení
Oznamujeme čtenářům, 
že ve dnech 1. 8. 2022 – 
12. 8. 2022 bude knihovna 
z důvodu revize knihovního 
fondu uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

 alžbeta Jendryščíková, 
 knihovnice
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ukončení školního roku 2021/2022 
Po dvouleté vynucené covi-
dové přestávce se letos opět 
uskutečnily tradiční akce 
spojené s ukončením škol-
ního roku, a to ocenění nej-
lepších žáků ZŠ Dětmarovice 
a ZUŠ Rychvald, pobočka 
Dětmarovice a vyřazení žáků 
9. třídy základní školy.

Za rok 2021/2022 byli na 2. 
stupni naší základní školy oce-
něni starostou obce tito žáci:
- 6. třída: Zučková Tereza, 
Pavlovská ester
- 7. třída: Michalská Karolína, 
Olšarová Veronika
- 8. A třída: Hartlová Mariana, 
Kolibačová Tereza
- 8. B třída: Hanusková Nela, 
Rusková Markéta
- 9. třída: Svrčinová Adéla, 
Król Miroslav, Gašperák Daniel

slavnostním způsobem ukon-
čili základní školní docházku 
žáci 9. třídy:
Babinský Jakub, Baron Vojtěch, 
Gašperák Daniel, Grycz 
Ondřej, Korman Ondřej, 
Król Miroslav, Míra Antonín, 
Sehnal Filip, Sliwka Tomáš, 
Šťastný Šimon, Vija Vojtěch, 
Klaputová ester, Lukáčová 
Barbora, Mandátová Vanesa, 
Marková Nela, Sečkařová 
Karolína, Svrčinová Adéla, 
Ulmanová Barbora 

Obě slavnostní setkání 

proběhla tradičně v obřad-
ní síni obecního úřadu za pří-
tomnosti starosty obce a ve-
dení školy. 

Všem blahopřejeme a de-
váťákům přejeme, aby pře-
chod na nové školy a všechny 
změny s tím spojené zvládli 
úspěšně a bez problémů. 

v červnu t. r., v rámci zá-
věrečného koncertu, byli 
také ocenění starostou obce 
za výborné výsledky žáci 
ZuŠ rychvald, pobočka 
Dětmarovice:
Masopustová Vanessa - ky-
tara, Míra Antonín - kyta-
ra, Wnetrzaková Jana - kyta-
ra, Gasiorková Adéla - kytara, 
Botur Marek - klavír, Gasiorková 

Vendula - klavír, Królová Adéla 
- klavír, Mazáčová Amália - zob-
cová flétna, Holušová Natali 
- zobcová flétna, Krůl Mikuláš 
- zobcová flétna, Targoszová 
Martina - sólový zpěv, Klaputová 
ester - sólový zpěv, Jílková ema - 
sólový zpěv, Krůlová Magdaléna 
- sólový zpěv 

Také jim gratulujeme k úspěš-
né práci a všem společně 
přejeme krásné prázdni-
ny plné zajímavých zážitků. 
Pedagogům děkujeme za je-
jich zodpovědnou a neleh-
kou práci a přejeme jim krás-
ně strávené zasloužené chvíle 
odpočinku. 

 taťána čempelová, 
 referent oú

náš nový zahradní kamarád
Při návratu ze školy v přírodě nás 
čekalo milé překvapení. Na za-
hrádce naší mateřské školy se 
objevila socha ručně vyřezané-
ho skřítka Vítka. Skřítek Vítek 
je zhotoven z kmene vysoké-
ho stromu, který byl pokácen 
na zahradě MŠ. 

 kateřina čempelová,  
 učitelka mŠ
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Žáci s vyznamenáním
1. třída: Bočková eliška, Bukovan 
Maxim, Durčák Tomáš, Fiala 
Matěj, Foltyn Jakub, Jamniczová 
Nela, Jurčíková elen, Jurgová 
Laura, Kolibačová Claudie, 
Kozhukhovskyy Ihor, Krůl 
Matyáš, Lampertová Linda, 
Marchevka Dominik, Mazurková 
eliška, Mazurková Markéta, 
Poledníková Bára, Pompa 
Scarlett, Pytlíková Zuzana, 
Sembol Filip, Spružinová 
Alexandra, Tomáška Martin, 
Víghová Anabel, Zajonc Tomáš, 
Hrabec Antonín, Sečkařová 
Anita, Vrba Arnošt

2. třída: Bestová Aleksandra, 
Foltyn Jiří, Królová Pavla Marie, 
Machalik Karolina, Mandát Jiří, 
Mazurek Dominik, Müllerová 
Johana, Nadudvari Viktorie, 
Neumann Sebastian, Noga 
Marek, Olejár Lukáš, Paszová 
Agáta, Pochmonová Tereza, 
Stoklasa Jan, Stronček Michael, 
Tiszai ema, Václavík Jan, Vrána 
Lukáš, Zahatlan Oliver, Zahradník 
Filip, Dzialo Patrik, Koláček 
Kristián, Matuszková Vanesa, 
Mižďoch Jiří, Brázdilová elen

3. třída: Boturová Karolína, 
Červený Adam, Janský Viktor, 
Kyjonka Patrik, Shatkovska 
Oleksandra, Trombalová 
Veronika, Vencel Šimon, 
Danišík Adam, Kovářová eliška, 
Mazáčová Amália, Mencnerová 
Beáta, Rohalová Bára, 

Vagnerová Agáta, Zarembová 
Nikola, Jurga Dominik, 
Zahradníková Nina, Barteček 
Vítězslav, Wanke Kristián

4. a třída: Hrubčín Matyáš, 
Koláčková Bára, Sydor Šimon, 
Szostok Aleš, Krůl Tomáš, 
Štefánková Patricie, Danišík 
Jakub, Durčáková Dominika, 
Lachman Dennis, Mynářová 
Viktorie, Oršulík Jakub, Siuda 
David, Kubicová Simona, 
Menšíková Sára, Moldříková 
Madlen, želinský Vojtěch

4. b třída: Boček Petr, 
Holušová Natali, Kolibačová 
Laura, Krůl Mikuláš, Kučerová 
Timea elis, Pompa Sebastian, 
Sekyrová Sabina, Súkeníková 
Amélie, Vavříčková emma, 
Wnetrzak Jan, Král Tobiáš, 
Jendryščík Jan, Sikora Antonín

5. a třída: Bocek Boris, 
Jamniczová Nikol, Kavická 
Zuzana, Kovářová Anna, 
Mazurek Matouš, Sečkař Filip, 
Siudová Veronika, Křístek 
Tomáš, Pryczková ema, 
Běhanová Tereza, Dadok 
Daniel, Królová Renáta

5. b třída: Janská eva, Klaput 
Ondřej, Królová Adéla, 
Kyjonková Kristýna, Olšarová 
ema, Hanusková Dorota, 
Telega Viktor, Brožová 
Viktorie, Konkolová Laura, 

Vašutová Natálie, Dobrovolný 
Karel, Dyszkiewicz Jakub

6. třída: Lasota Lukáš, Pavlovská 
ester, Sekyra Vojtěch, Szostok 
Adam, Tomečková Tereza, 
Zučková Tereza, Mžyková 
Adriana, Mžyková Tina, Vagner 
Adam, Motlová Klára Anastázie, 
Petrušková Zoe, Chmielová eliška, 
Mašánová Gabina, Zdebská 
Karolína, Foltynová Kristýna

7. třída: Michalská Karolína, 
Olšarová Veronika, Mižďochová 
Stela, Przybylová Zuzana, 
Stoklasová Tereza, Kubica 
Lukáš, Křenková Amálie Anna

8. a třída: Hartlová Mariana, 
Kubicová Tereza, Koláčková 
Markéta, Tomečková Taťána, 
Nerychlová eliška, Kolibačová 
Tereza, Littner Jakub, Slavík 
Jakub, Stecová Claudia Sophia, 
Barteček Miroslav, Rosa Jan

8. b třída: Červený David, 
Gališ Michal, Hanusková Nela, 
Rusková Markéta, Totek Robin, 
Turková Adéla, Kavka David, 
Kratochvílová Anna, Mazurková 
Stela, Febrová eliška, Siudová 
Dominika, Sznapka Patrik, 
Wowrová Kristýna

9. třída: Babinský Jakub, 
Ulmanová Barbora, Marková 
Nela, Šťastný Šimon, 
Sečkařová Karolína

Školní výlet 
Dne 7. června jsme se s dět-
mi vypravili na jednodenní 
školní výlet na chatu Hrádek. 
Po výšlapu na chatu děti če-
kal výborný oběd a poté od-
počinek v krásné slunné pří-
rodě. Po odpočinku jsme se 
vydali na trasu ke zvoničce Sv. 
Isidora. Děti si mohly zazvo-
nit na malý zvoneček a něco 
si přát. Výlet se velmi vydařil a my se už těšíme na další. kateřina čempelová, učitelka mŠ
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nechejte si napustit bazén rychle 
a pohodlně díky smvak ostrava 
Vodárenská společnost nabízí 
osvědčenou a efektivní ces-
tu, jak napustit zahradní ba-
zén a vyhnout se sousedským 
sporům nebo problémům 
ve vodovodní síti 

Zahradní bazén je možné na-
pouštět zdlouhavě z veřejné 
vodovodní sítě s rizikem řady 
nepříjemností, nebo zvolit po-
hodlnější a výhodnější cestu 
v podobě dovozu vody do ba-
zénu cisternou. Tato varianta 
je výrazně rychlejší a nedotkne 
se negativně okolních od-
běratelů. Zájem o službu byl 
v uplynulých letech vysoký – 
nejvíce bazénů si lidé nechali 
navézt cisternou vodárenské 
společnosti na Karvinsku, nej-
méně na Novojičínsku. Češi 
tím potvrzují pozici velmo-
ci v počtu zahradních bazénů 
na počet obyvatel.

Opatrnost je na místě také 
v případě napouštění bazénu 
ze studny. Je vhodné si nechat 
provést laboratorní rozbor, 
zda je voda k danému pou-
žití vhodná a nepředstavuje 
zdravotní riziko. Tuto službu 
nabízí partnerská společnost 
VodoTech.

Vodárenská společnost zjed-
nodušila a zpřehlednila ceno-
vou politiku služby – kromě 
bezplatné zákaznické linky 
je možné využít jednoduchý 
poptávkový formulář na in-
ternetových stránkách www.
smvak.cz v sekci Nabídka slu-
žeb. Cena služby je dána ob-
jemem bazénu a vzdáleností, 
na kterou se musí transpor-
tovat. Například při objemu 
bazénu sedm metrů krychlo-
vých a vzdálenosti do 10 kilo-
metrů od provozního středis-
ka je stanovena paušální cena 
1 263 korun bez DPH.

Česká republika je evropským 
premiantem z hlediska počtu 
bazénu na počet obyvatel. 
Vliv na tuto skutečnost měla 
v uplynulých letech kromě 
teplého počasí také pandemie 
onemocnění COVID-19. Ta 
s sebou přinesla řadu omezení, 
která se nevyhnula ani mož-
nosti cestování nebo provo-
zu aquaparků. Také z tohoto 
důvodu lidé častěji relaxovali 
u svých domů. Lidé trávili více 
volného času u svých domů 
nebo na chalupách.

V moravskoslezském regionu 
je stejně jako v jiných částech 
naší země zřejmé rozšiřová-
ní zástavby mimo velká sídla. 
V důsledku toho logicky při-
bývá bazénů u domů.

Jak správně postupovat při 
napouštění zahradních bazé-
nů? které zásady dodržovat, 
aby se lidé vyhnuli zklamání 
v podobě zakalené vody nebo 
předešli problémům ve vodo-
vodní síti, čímž mohou rozzlo-
bit obyvatele celé lokality, 
kde bydlí? Je efektivní napou-
štět bazén ze sítě, nebo je 
lepší svěřit celý proces do ru-
kou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v mo-
mentě, kdy se rozhodne větší 
množství odběratelů v lokali-
tě napouštět prostřednictvím 
přípojky bazén ve stejný čas, 
a lidé ho chtějí mít navíc na-
puštěný co nejrychleji. Při náh-
lém zvýšení odběru může dojít 
ke změnám hydraulických po-
měrů vyvolaným vysokou rych-
lostí proudění vody v potrubí. 
To má za následek uvolňování 
usazenin a zákal vody, který se 
může dostat do poměrně ši-
rokého okolí. Nárazové odběry 
mohou také způsobit pokles 
tlaku vody. To se negativně 

projeví u ostatních odběrate-
lů, kteří můžou být omezeni 
v odběru ze sítě,“ říká ředitel 
vodovodů společnosti SmVaK 
Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze 
předejít dodržováním několi-
ka základních pravidel. Bazén 
je vhodné napouštět pozvol-
na, klidně několik dnů a ide-
álně mimo odběrové špičky. 
Nejlépe přes noc ve všední den.

„existuje ale pohodlněj-
ší a efektivnější řešení. Když 
si lidé nechají dovézt vodu 
do bazénu cisternou, vyhnou 
se nepříjemnostem, které 
mohou potenciálně nastat. 
Budou mít navíc jistotu, že 
nebudou omezovat své sou-
sedy, a předejdou tím pří-
padným sousedským sporům. 
V loňském roce jsme ke spo-
kojenosti našich odběratelů 
napustili téměř tři sta bazé-
nů,“ vysvětluje Koníř. 

Zájemci o dovoz vody k na-
plnění svého bazénu a au-
tocisterny se mohou obrátit 
na zákaznickou linku SmVaK 
Ostrava 800 292 400, kde jim 
budou poskytnuty detailní in-
formace o možnosti dodávky 
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Přes 1 bilion korun míří z eu do česka
co Z těchto PeněZ buDe 
v naŠÍ obci?

„Jedná se o část-
ku, kterou jsme 
v čr od vstu-
pu do eu nikdy 

v žádném programovém ob-
dobí neměli. Poprvé ve větší 
míře získají podporu i podni-
katelé, většina peněz ale pů-
jde do zelené transformace 
české ekonomiky, jako jsou 
obnovitelné zdroje energie, 
životní prostředí, energetic-
ké úspory, digitalizace pod-
nikání, dále také na výzkum 
a inovace atd.,“ říká Jakub 
tomaštík, ředitel čsob eu 
centrum. (Internetové zprá-
vy, 12. 6. 2022)

naše obec je na toto násle-
dující dotační a projektové 
období velmi připravová-
na, a to již více než tři roky. 
Připravována je perspektiv-
ními projekty, které jsou již 

dokončeny, nebo se na nich 
intenzivně pracuje.

V rámci PLÁNU OBNOVy 
HOSPODÁŘSTVÍ ČR máme 
připravenou stavbu 3. etapy 
splaškové kanalizace stŘeD 
za cca 180 mil., dále pracu-
jeme na stavebním povolení 
u projektu rozšíření výuko-
vých prostor budovy základní 
školy a konečně, s jednoznač-
nou podporou zastupitelstva, 
jsme se jako jedna ze dvou 
obcí v regionu (ještě i Stonava) 
vydali cestou instalace foto-
foltaiky na střechách obec-
ních budov. Projekty v tomto 
směru jsou u nás v této době 
zahajovány.

Pesimistické hlasy o „očeká-
vání zamrznutého rozvoje“ 
v naší obci i od osob, kde bych 
to ani nečekal, proto nema-
jí zatím žádné opodstatnění. 
Naopak, rýsuje se zde období, 
kde evropská unie své členské 

státy nebývale štědře podpo-
ří pro další jejich rozvoj. Naše 
obec se již za minulé vlády 
na tuto příležitost intenzivně 
připravovala našimi uvedený-
mi perspektivními a smyslupl-
nými projekty.

a bude zcela záležet na dal-
ším aktivním přístupu nové-
ho vedení obce, jak se pove-
de naše připravené projekty 
věcně i finančně zvládnout, 
a hlavně realizovat. 

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

a ceně dle parametrů bazénu. 
Linka je bezplatná a je v provo-
zu v pracovní dny od půl osmé 
ráno do osmi hodin večer.

Opatrnost je na místě také 
v případě, že si lidé napou-
štějí bazén ze své studny. Je 
žádoucí si nejdříve nechat 
ve specializované laboratoři 
prověřit, zda je voda ke kou-
pání vhodná. Obrátit se je 
možné například na labora-
toře společnosti VodoTech 
(www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických 
ukazatelů, jako jsou hodnota 
pH nebo tvrdost vody, dopo-
ručujeme sledovat i bakteriální 
znečištění, které by mohlo být 
příčinou nepříjemných kožních 
či zažívacích problémů. V pří-
padě vyšší tvrdosti vody také 
dochází k reakci s prostřed-
ky k dezinfekci vody a mohou 

se vysrážet některé kovy. To 
má za následek nejen tvor-
bu vodního kamene a povlaků 
na stěnách bazénů, ale třeba 
i nevzhlednou barvu vody,“ říká 
vedoucí laboratoří společnosti 
VodoTech Pavla Veselá.

Společnost zároveň připravila 
přehledné instrukce, jak správ-
ně vzorky z bazénu odebírat, 
jaké náčiní pro odběr používat 
nebo jak ho dopravit do labo-
ratoře, aby nedošlo ke konta-
minaci a předešlo se riziku zne-
hodnocení následné analýzy. 
„Vzorkovnice pro odběr vzorku 
vody poskytuje výhradně la-
boratoř. Nesprávně připravená 
vzorkovnice může vzorek kon-
taminovat a znehodnotit vý-
sledky analýzy. Před odběrem 
je nutné si umýt ruce. Vzorek 
se odebírá z hloubky přibliž-
ně 15 centimetrů pod hladi-
nou a alespoň 30 centimetrů 

od okraje bazénu. Vzorek se 
odebírá těsně před trans-
portem do laboratoře. Pokud 
nelze vzorek vody dopravit 
do laboratoře bezprostředně 
po odběru, musí být skladován 
v temnu a chladu při teplo-
tě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři 
musí být započaty nejpozději 
do 24 hodin po odběru vzorku,“ 
vysvětluje Veselá.

 marek síbrt,  
 severomoravské vodovody 
 a kanalizace ostrava a.s.
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Dětmarovické okénko – obrovský posun vpřed
Právě držím v ruce poslední 
číslo Dětmarovického okénka. 
Po seznámení se s obsahem, 
který mne po všech stránkách 
zaujal, zvláště v poslední době, 
kdy se objevilo v barevném 
provedení, musím na to zarea-
govat. Velice si cením vysokou 
profesionální kvalitu zpraco-
vání, jak co se týká obsahu, tak 
i po grafické stránce. Neznám 
obec v blízkém okolí, která by 
se mohla pyšnit tak kvalitním 
zpravodajem pro občany.

Když si listuji v DO, tak zde 
nalézám v první řadě články 
našeho pana starosty o hlav-
ním dění v obci, zprávy pro 
občany o kulturních, spor-
tovních a společenských ak-
cích, dotazník „Jak se nám 

žije v obci“, kde najdeme jak 
kladné, tak i negativní odpo-
vědi, což svědčí o tom, že zde 
cenzura neexistuje. Myslím si, 
že každý občan Dětmarovic si 
zde najde to „své“. 

Kdyby přesto nenašel nic, co 
by ho zajímalo, tak jen proli-
stovat okénko a pokochat se 
krásnými barevnými fotogra-
fiemi, které jsou vhodně vlože-
ny do obsahu článků, to je jedi-
nečný zážitek, který stojí za to.

Do dalších let bych chtěl po-
slat našemu Dětmarovickému 
okénku a celé redakci velké 
poděkování a do dalšího ob-
dobí popřál stálou kvalitu, 
profesionalitu a popularitu 
u občanů Dětmarovic.  rudolf Gulec, senior, 74 let

Zpravodaj obce Dětmarovice

Dětmarovické
okénko

více na stránce 16   �

Po dvouleté odmlce jsme se konečně mohli opět, týden před Velikonocemi, potkat 
na Dětmarovickém velikonočním jarmarku v motorestu v Koukolné. Sál se rozzá-
řil pestrými barvami, krásnými a voňavými jarními květinami, veselými dekoracemi 
a nápaditými velikonočními aranžemi. Do výstavky přispěla mateřská škola, kera-
mický kroužek paní Szyroké, ale zejména školní družina.

www.detmarovice.cz květen 2022

osmisměrka

poděkování

ABAKUSy, AMANT, ANION, AORTA, BALNÉ, CAeSAR, DAŇCI, DATUM, DIÁŘe, DOŠeK, DŘINA, eMISe, eSTÉT, eTAPA, eTU-
DA, FARAO, FRANCIe, FUKÉŘ, GARDe, HUDBA, JMÉNA, KOPÁL, KRAVATy, LADNÁ, LAJNA, LAKTÓZA, LOKACe, MÍNUS, ML-
SOUN, MyDLÁŘ, NÁHON, NANDU, NARCIS, NÁTĚR, NUDLe, OBCHVAT, ODBOR, OPONA, OPTIK, OSTNy, PANIC, PeLAR-
GÓNIe, PeRLA, PIANISTKy, POKLADy, POMSTA, POSyP, PROSLOV, PROUDĚNÍ, PRVOK, PSANÍ, RÁMeK, SARIN, SMySLNOST, 
SPANÍ, STOLIČKA, SVIŠŤ, SVOBODA, ŠUNKA, TCHOŘI, TRUHLICe, TyMPÁN, ÚČeSy, ÚČTeNKy, VIJAN, VZDeCH, ZOBAN, ZRCADLO

Tajenka: ... doufá, ten našel nejlepší oporu..K.H. Borovský: Kdo v sebe ... dokončení v tajence osmisměrky.
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rDG pracoviště prošlo modernizací 
za miliony korun

ukradla rybičky z obecní kašny

V rámci modernizace, plné 
digitalizace a zkvalitnění péče 
probíhala na radiodiagnos-
tickém pracovišti Karvinské 
hornické nemocnice šestitý-
denní rekonstrukce snímkov-
ny. Následně byl instalován 
špičkový digitální rentgeno-
vý přístroj ysio Max. Nový je 
i mobilní rentgen MOBILeTT 
elara Max. Oba přístroje jsou 
v hodnotě téměř osm milionů 
korun.

Nový digitální rentgeno-
vý přístroj ysio Max má 
mnoho předností, které 

ocení laboranti i pacienti. 
„Největším přínosem je ur-
čitě přechod z nepřímé di-
gitalizace na přímou. V praxi 
to znamená snímání RTG ob-
razu detektorem zabudova-
ným přímo v rentgenovém 
přístroji, přičemž odpadá dří-
vější manipulace s kazetami. 
Snímek se objeví v počítači 
automaticky během několi-
ka sekund po expozici. Přímá 
digitalizace šetří čas a pro-
pustnost snímkovny je větší, 
jsme tedy schopni vyšetřit 
více pacientů,“ říká primář 
radiodiagnostického odděle-
ní MUDr. Roman Najder.

Nový stacionární rentgen po-
skytuje rovněž jedinečnou 
automatizaci, která zrychluje 
vyšetření, zvyšuje jeho přes-
nost a bezpečnost. „Je to mo-
derní přístroj, který umožňuje 
šetrnější vyšetření při zacho-
vání vynikající kvality obrazu,“ 
dodává primář.

Nový pojízdný rentgen 
MOBILeTT elara Max nabí-
zí rovněž přímou digitalizaci 
snímků, trvale vysokou kva-
litu obrazu, maximální mo-
bilitu a flexibilitu polohování 

i ve stísněných prostorech. Je 
nepostradatelným pomocní-
kem zejména na jednotkách 
intenzivní péče.

S ohledem na snadno omyva-
telnou konstrukci a jedinečný 
antimikrobiální povlak se jed-
ná o naprosto hygienické ře-
šení. Rychlá, bezpečná a bez-
problémová integrace do sítě 
informační technologie zajiš-
ťuje okamžitý přístup k po-
třebným datům. 

 andrea vargová,  
 mluvčí karvinské  
 hornické nemocnice

Tak v tomto případě už dr-
zost lidí nezná hranice. Stalo 
se to za bílého dne v úřední 
den, kdy neznámá pachatelka 
odcizila rybičky z místní kaš-
ny. Obec každý rok zvelebu-
je prostranství před budovou 
OÚ a jeho součástí je  i místní 
kašna s fontánou a rybičkami. 

Bohužel i přes prvotní upo- 

zornění tato žena nedbala 
ničeho, drze vlezla do kaš-
ny, vylovila rybičky a poté se 
svým „lupem“ rychle odjela 
autem pryč. Vše bylo zachy-
ceno kamerami a z ostudy 
bude mít tato žena „kabát“. 
Snad jí to v jejím dalším po-
čínání odradí!!

 Pracovníci oú

k zamyšlení
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INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz
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Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu
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EXCLUSIVE
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MINI
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VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.
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25 %

50 %
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Zpráva o šachovém kroužku ZŠ
Z pohledu trenéra šachového 
kroužku si mohu postesknout, 
že rok uzavřené školy, dva roky 
celkové uzávěry společenského 
života, četná a znovu opakova-
ná omezení osobních kontak-
tů dětem místního šachového 
kroužku uškodila. 

Nejde o úroveň a znalosti ša-
chové hry, protože to se dá 
časem dohnat i zvládnout, 
a skutečně talentované to ni-
jak zásadně neomezí, ale každý 
věk s sebou nese své. Jiné zájmy 
a návyky má prvňák a zcela jiné 
třeťák, páťák… Ve zmíněném 
období už prvňákovi kdosi osví-
cený vnutil namísto spolužáka, 
kamaráda a protihráče do rukou 
počítač a mobil. Takže po loň-
ském zdařilém restartu šacho-
vého kroužku ti starší už nepřišli 
nikdy, ti nejmladší z 1. a 2. třídy se 
přidávali během roku postupně 
a ostatní nejprve sporadicky, 
ale kolem Vánoc se ukázali té-
měř všichni dřívější hráči první-
ho stupně školy. Tak se stalo, že 
po dvou letech a několika vynu-
cených odkladech se šachový 
turnaj konal až v závěru školního 
roku 24. června. Z první a druhé 
třídy přicházelo do kroužku 26 
žáků a těch ostatních bylo cel-
kem 36, což je na místní školu 
docela dost. Doporučený počet 
je 8–12. Během roku byli pro-
to všichni hráči rozděleni do tří 
věkových skupin. Jaké ale byly 
konečné výsledky a pořadí jejich 
umístění ve zmíněném turnaji? 

V silně obsazené katego-
rii mladších žáků si pohár za 1. 
místo odnesl Lukáš Olejár, 
druhou nejlepší hráčkou byla 
Bára Poledníková a třetí mís-
to vybojoval Oliver Zahatlan. 
S přihlédnutím k počtu hráčů 
v této kategorii si medaile od-
nesli také Jirka Foltýn – zlatou, 
Pavla Marie Krolová – stříbr-
nou a Jan Václavík – bronzo-
vou. V kategorii ostatních žáků 
hráli společně proti sobě chlapci 

i dívky, ale hodnoceni byli zvlášť. 
Celkovým vítězem se stal Šimon 
Sidor, který neprohrál ani jed-
nu hru. Druhým z chlapců byl 
Daniel Dadok a třetím Patrik 
Kijonka. Pohár za první místo 
mezi děvčaty si odnesla Vanesa 
Trávníčková, druhé místo získala 
Veronika Siudová a třetí pohár 
udělal radost Natálii Vašutové. 

Nic z nadšení všech zúčastně-
ných by nebylo bez podpo-
ry starosty naší obce Ladislava 
Rosmana, který věnoval turnaji 
nádherné sady pohárů a me-
dailí, v mimořádném horku ob-
čerstvení promptně hráčům 
zajistil Martin Daňhel ze SRPŠ 
a věcnými cenami turnaj obda-
řil předseda Moravskoslezského 
krajského šachového svazu Jiří 
Novák. Všem patří mé velké 
díky. Bez jejich přístupu by byl 
školní šachový turnaj mnohem 
skromnější. 

A proč vůbec dělat nějaký roz-
ruch kolem bezvýznamného 
školního šachového turnaje? 
Například proto, že poslední 
pohár z šachového turnaje, kte-
rý zdobí školní vitrínu, je z roku 
2012. Posledních několik let 
školáci nemají možnost srov-
nat své dovednosti s jinými 
vrstevníky. Například po za-
ložení Bohumínské šachové 
školy není v zájmu pořadatelů 
bohumínských školních turna-
jů, aby si pohár za případné ví-
tězství odnesl někdo jiný mimo 
Bohumín, a tak přespolní školy 
nejsou zvány. Nějaké místní po-
měřování sil – Petrovice, Dolní 
Lutyně či Orlová taky neexistu-
je. A přitom čas od času se ob-
jeví i v Dětmarovicích výjimeč-
ný talent. Od 7. do 12. května 
2019 se v Lucembursku pořá-
dal mezinárodní šachový turnaj 
mládeže. V kategorii do 10 let 
po čtyřech kolech vedl Vojtěch 
Sekyra. Pak se mu už nedařilo 
podle jeho představ a celkově se 
v Schengenu umístil na 9. místě. 

Pro Vojtu byl ale dětmarovický 
šachový kroužek spíše jen okra-
jovou záležitostí, protože od 1. 
třídy v něm neměl soupeře, 
a tak svůj talent a dovednosti už 
delší čas zdokonaluje jinde. 

A tak se mě občas někdo zeptá, 
proč to vlastně dělám? Mou pri-
oritou je dostat děti od počítačů 
a mobilů. 

Podle odborníků člověk využí-
vá jenom 10 % kapacity svého 
mozku. Dnes, díky internetu, 
zřejmě ani to ne. Na dětech vi-
dím – a nejenom na dětech – 
že přestávají logicky uvažovat 
a přemýšlet. Odpověď na ka-
ždou otázku najdou samo se-
bou v mobilu, takže není co ře-
šit. Logické deskové hry možná 
mohou na tom cosi málo změ-
nit, alespoň u dětí – když se je 
podaří motivovat a zaujmout 
– něčím. 

Z mého pohledu jsou šachy ab-
surdním sportem a abstraktní 
hrou samy o sobě. 

S hodně velkou nadsázkou si 
připadám jako ten muž, co sá-
zel stromy. A i když je to na-
prosto naivní a marná snaha 
zalesňovat holiny, třeba někte-
rému z těch malých šachistů 
budou za čas některé zkuše-
nosti z kroužku taky k užitku: 
Chci-li vyhrát, musím hlavně 
přemýšlet, prohra neznamená 
konec světa a hlavně – nikdy se 
nevzdávej! 

 Jiří targosz, s.P.Q.D.
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společenská kronika

Květen 2022
80 let

Janina ulman
81 let

Lydie valachová 
anna messerschmidtová

82 let
Zdeněk kuznik

věra kostelníková
květoslava vašutová

83 let
václav kaděra

84 let
alena macurová

90 let
anežka kaňoková

Červen 2022
80 let

hildegarda kokotová
edita Žemličková

81 let
marie feifičová

aloisie kacsmárová
82 let

hilda kozielová
Pavel Lacko

83 let
Zdeňka Jančarová

anna skýbová
86 let

božena Dadaková
90 let 

Lýdie sýkorová 

oslavili životní jubileum

všem oslavencům blahopřejeme!

Roberta Wilczka

vzpomínáme na zemřelé 

Zlatou svatbu oslavili v červnu manželé 
marie a erich burzykovi 

a ilona a Josef uhrovi

21. 5. 2022
ivo cibulka – ostrava

monika krištófová – orlová

28. 5. 2022
bedřich műller – rychvald

alžběta majerová – rychvald

10. 6. 2022
ivo Janíček – Dětmarovice
Lenka snopková – ostrava

10. 6. 2022
Pavel komárek – Dětmarovice

Lucie Loucká – orlová

11. 6. 2022
Dominik sedláčik – ústí nad orlicí

karin Wachtarczyková – ústí nad orlicí

18. 6. 2022
Pavel staníček – orlová

henrieta smutková – orlová

25. 6. 2022
michal Šperlík – Dětmarovice
Pavlína richterová – karviná

radim kiwak – bohumín
Petra kolibová – bohumín

na společnou cestu
životem vykročili

Letos v červenci by se dožila 100 let 
paní anděla hanusková. 

V květnu by se dožil 80 let 
její syn pan milan hanusek.

S úctou vzpomíná 
celá rodina

Dne 16. 5. 2022 jsme vzpomněli 
nedožitá léta našeho bratra Ládi 

Piskoře 92 let a jeho ženy Věry 87 let, 
kteří by 27. 5. 2022 oslavili 70. výročí 
manželství – PLATINOVÁ SVATBA. 

Stále s láskou vzpomínají setry od Ládi Lidka a Jiřina 
s rodinami, sestry od Věry Zdena a Naďa a dále jejich 
děti Alena a Jiří s rodinami, vnuci Štěpánek a Lucinka.

Dne 8. 6. 2022 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

naší milované maminky, 
sestry, babičky a prababičky

paní Jarušky staníčkové.
S láskou vzpomíná dcera, 

zeť a vnoučata.

Dne 22. 7. oslavili smaragdovou svatbu 
manželé Žofie a bořivoj ulmanovi. 

Do dalších společných let 
vše nejlepší přeje 

dcera Miroslava s přítelem Jirkou 
a vnuci Tomáš a Michal.
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červenec 2022

LETNÍ KINO V DĚTMAROVICÍCH 
V PONDĚLÍ 29. SRPNA  

FILMOVÁ POHÁDKA 

Tajemství staré 
bambitky 2 

 
 

PROMÍTÁNÍ ZAČÍNÁ  
NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI  

VE 20.00 HODIN 
VSTUP JE ZDARMA  

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO 

Č Ě Ě  


