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milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem a lidem dobré vůle znovu do roku 
2023 popřál pevné zdraví, štěstí a spokojený život v míru. 
V obci budeme mít takový rok 2023, jaký si ho uděláme, ale složitá doba ve světě 
pokračuje dále a mnohé objektivně působící vlivy změnit nebudeme umět. Na ji-
ném místě v tomto výtisku si mohou občané přečíst, jaké v obci budou další postu-
py, které jsme si v zastupitelstvu schválili. 

www.detmarovice.cz leden 2023
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Jak bude vypadat naše sportovní hala
Pan  projektant  vzal  v  úvahu 
naše  přání  mít  naši  halu  ar-
chitektonicky  zajímavou,  ne 
úplně  obyčejnou,  jak  se  tře-
ba  i  z  úsporných  a  jiných  dů-
vodů  stavějí,  ale  takovou,  aby 
byla  ozdobou  naší  obce,  a  to 
na mnoho desetiletí. 

Ke  gabionovému  obkladu  fa-
sády  jsem  ještě  svolal  těsně 
před  volbami  zastupitelstvo 
přímo  na  stavbu,  abychom  si 
potvrdili, že toto provedení fa-
sády chceme v plném rozsahu 
realizovat. 

Fasáda je dnes i objektem kri-
tiky  některých  našich  spoluo-
bčanů,  zatím  ale  registruji  jen 
jednotlivce  na  sítích  a  nikdo 
z nich evidentně není na pro-
blematiku odborník. Ani  já  sa-
mozřejmě  stavební  odborník 
nejsem, ale už jsem se i z inter-
netu poučil a některé věci jsem 
si  nechal  vysvětlit.  Rád  bych 
stručně  některé,  zejména  ty 
uváděné, pochybnosti o tech-
nologii  gabionových  obkladů 
fasád budov rozptýlil. Tak tedy: 
To  oranžové  pod  gabionovou 
stěnou je fasádní omítka, která 
chrání samotné keramické zdi-
vo  před  povětrnostními  vlivy 
a  obsahuje  také  přísady  pro-
ti  řasám a plísním. Konstrukce 
gabionové  stěny  má  jednak 
základ na zemi, v terénu u zdi, 
a  dále  je  kotvena  do  stěny, 
tak aby každý díl,  cca  1x0,5 m, 

byl  samostatně  nesen.  Kovo-
vé sítě  jsou opatřeny speciální 
povrchovou  úpravou  odpoví-
dající  životnosti  celé  budovy. 
Tíha kamení spočívá na základu 
v zemi. V nadpraží stavebních 
otvorů  jsou  vloženy  ocelové 
překlady  zpevňující  tyto  části 
stěny,  konstrukce  je  skládána 
z  uvedených  nevelkých  dílů 
a  může  vykazovat  určité  ne-
rovnosti  a  deformace,  které 
na  únosnost  ale  nemají  žád-
ný  vliv.  Vše  je  skládáno  ručně 
a je použito přírodní kamenivo, 
které může být  i  různobarev-
né podle toho, jak bylo v lomu 
vytěženo  a  jak  jsou  jednotlivé 
geologické  vrstvy  v  zemi  ulo-
ženy. I v delším čase může dojít 
ještě  ke  změnám  barevnos-
ti  vlivem  povětrnosti,  oxidace 
některých obsažených minerá-
lů apod. Toto řešení bylo zvo-
leno jako protipól standardních 
staveb  sportovních  hal  této 
velikosti,  opírající  se  většinou 
o kovové průmyslové fasády. 

Dalším  důvodem,  proč  byla 
tato  fasáda  zvolena,  je  začle-
nění zeleně do areálu sportovní 
haly, a to nejen výsadbou stro-
mů a keřů, ale hlavně výsadbou 
popínavých  rostlin,  které  brzo 
pokryjí část gabionových ploch. 
Pochopitelně  v  tomto  zimním 
období  ještě  rostliny  neuvidí-
me, ale v sestavě výsadby jsou 
například  přísavník  pětilistý, 
jasmínovník  vonný,  trubač  ko-

řenující, javor mleč, jalovec po-
lehlý, zlatice a další.

Část kamenné plochy tak bude 
překryta rostlinstvem,  ale  sa-
mozřejmě  ten  dojem  přírod-
ního  provedení  celé  krásné 
stavby  oku  pozorovatele  ne-
unikne…  A  to  je  účelem  to-
hoto  řešení!  Znovu  dodávám, 
že  vlhkost  stavbě  nehrozí,  ani 
žádné  plísně.  Dešťová  voda 
steče po listí popínavých rost-
lin  a  podkladní  omítce  dolů 
na zem. A ještě jeden moment 
je potřeba si uvědomit: Systém 
kamene  s  pnoucími  rostlinami 
bude mít ještě jeden význam-
ný efekt zejména v letním ob-
dobí, kdy odcloní tepelné záře-
ní od stěn objektu a napomůže 
lepším podmínkám v  interiéru 
haly.

Už nyní, před dokončením, je 
stavba krásná a celý dojem se 
ještě dotvoří. O  estetickém 
působení každé stavby lze jistě 
vést  nekonečné  diskuze,  ne-
boť co člověk, to názor…

Tolik zatím k fasádě. Na jiném 
místě se pak ještě budu věno-
vat  některým  pochybnostem 
k  využití  naší  haly.  A  jen  pře-
desílám, že již z dnešního stavu 
přípravy  harmonogramu  vyu-
žití případné pochybnosti opět 
rozptýlím. 
 Ladislav rosman, 
 starosta obce

Sportovní hala Dětmarovice
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků 

státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
Předmětem podpory je vybudování objektu sportovní haly,  jejího vybavení a zpevněných ploch slou-
žících pro parkování vozidel. Hala je navržena pro většinu sálových sportů – házenou, florbal, volejbal, 
basketbal, fotbal atd. Povrch podlahy v hale je uzpůsoben na tyto sporty. Dále se v hale bude nacházet 
lezecká stěna a jeden squashový kurt. Součástí sportoviště je i pevná tribuna pro 104 diváků. V hale se 
nachází i odpovídající zázemí pro sportovce a rozhodčí. Pro veřejnost bude k dispozici společenská míst-
nost. Halu bude možno využívat i pro kulturně společenské akce, avšak s ohledem na povrch sportoviště.
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Jaký bude rok 2023?
Jsem řadu let názoru, že ob-
čané mají být o postupech 
v obci slušně informováni 
a  musí  mít  vysvětleny  okol-
nosti  s  financemi.  Pozor, 
nemusím  to  být  jen  já,  kdo 
v  Okénku  otevírá  různá  ak-
tuální  témata  obce.  Mnoho 
témat  pro  občany  –  mnoho 
článků… Níže v textu některé 
informace uvedu alespoň „te-
legraficky“ – zkráceně,  i když 
by se dalo psát k jednotlivým 
tématům  daleko  podrobně-
ji, a že je těch témat opravdu 
hodně…
Uvádím tedy některé aktuální 
informace z naší obce:

NaŠE rEStaUracE
  -  Dotazy  k  funkčnosti  hos-
pod  v  obci  mají  smutné  od-
povědi… Jedna za druhou nám 
v  obci  skončily,  nákladově  to 
podnikatelé  neumějí  utáh-
nout. Ceny energií, skoro nej-
vyšší v zemích EU, naši gast-
ronomii  téměř  udusily.  A  tak 
z původních asi patnácti pro-
sperujících  restaurací  u  nás 
v obci počítáme nyní jen 4 až 
5…, a kdoví jak to bude dále. 
Ani  pro  tento  rok  se  situace 
ke  zlepšení  příliš  zatím  ne-
jeví  a  nutno  smeknout  před 
podnikateli,  kteří  své  restau-
race ještě za této situace drží 
v  chodu.  Světýlkem v tune-
lu je, že oblíbená restaurace 
rumcajs na Zálesí má po pau-
ze znovu od 1. 1. 2023 nového 
provozovatele. 

SiLNiČNÍ oBcHvat
 - Zájem našich občanů o ob-
chvat podle mého názoru stá-
le narůstá, a to proporcionálně 
s  nárůstem  počtu  projíždě-
jících  aut.  Stav  je  již  dlouho 
neúnosný  zejména  v  ranních 
a  odpoledních  hodinách,  kdy 
nelze cestu ani přecházet, ani 
vyjíždět  z  bočních  ulic.  Sle-

duji pečlivě, jak postupuje 
na ŘSD příprava dokumenta-
ce pro Eia, a mohu sdělit, že 
měla být dokončena do 30. 
11. 2022. Nyní mám čerstvou 
informaci,  že bude  řízení  za-
hájeno v  lednu 2023. Důleži-
té je, že se na přípravách po-
kračuje a stále se údajně drží 
rok  zahájení  stavby  2028… 
Doufejme, že se v obci časem 
nedožijeme  například  úplné-
ho  ucpání  trasy  množstvím 
kamionů  a  dalších  aut  nebo 
nějakého  úrazu.  Ve  špičkách 
jsou situace s dopravou v obci 
opravdu hrozné a neúnosné…

FiNaNČNÍ SitUacE oBcE
-  Po  dvou  velkých  stavbách 
v předchozím volebním obdo-
bí  lze konstatovat, že  je naše 
finanční situace stále velmi 
dobrá a obec je bez dluhu. 
všechny faktury byly v roce 
2022 zaplaceny a na přelo-
mu let 2022/2023 zůstává 
na účtech obce úctyhodná 
částka 65,5 mil. kč.  Tento 
vynikající  stav  již  po  řadu  let 
nevznikl  „samočinně“,  jak  to 
mnohdy tvrdí i někteří zastu-
pitelé.  Hrubý  rozbor  příčin 
úspěšného  financování  obce 
je  uveden  na  jiném  místě 

v tomto výtisku Okénka.

SLavNoStNÍ otEvŘENÍ 
Nové SPortovNÍ HaLY

- Je naplánováno na pátek 17. 
2.  2023  od  16.00.  V  připra-
veném  programu  vystoupí 
mažoretky,  taneční  skupiny 
a naši mladí fotbalisté. Na při-
vítání zahraje dechová hudba 
Sušanka  pod  vedením  pana 
Smugaly.  Samozřejmostí  je 
malé  pohoštění.  Akce  bude 
i pro veřejnost.

oPrava 
DěLNickéHo DomU

 - Zateplení a nová fasáda se 
realizuje se státní dotací,  jejíž 
výše  byla  nakonec  přiznána 
na úrovni 4,2 mil. Kč, nicmé-
ně celkový náklad činí  cca  12 
mil. Kč. Náš záměr rekonstru-
ovat  i  interiéry  budovy  však 
nebude  mít  tak  rychlý  po-
stup,  jak  jsme  si mysleli.  Blo-
káž  je  ve  zpřesnění  nákladů 
na  interiér blížící se 50 milio-
nům Kč… To  je položka,  kte-
rou  zde  obec  nemůže  příští 
rok  investovat,  protože  nás 
čeká obří investice do 3. eta-
py kanalizace v obci. A navíc, 
nelze odkládat realizaci pro-
jektu nadstavby čtyř nových 
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Naše obecní komunikace – postřeh 
zastupitele tomáše Lejsala
Opravám  povrchů  místních 
komunikací  se  obec  inten-
zivně  věnuje  více  než  10  let, 
prvních 7  let  se dávalo  ročně 

na opravy 8 mil. Kč, následně 
pak cca 3,5 mil. Kč ročně. 
Výsledek je viditelný, většina 
našich  cest  je  slušně  opra-
vena.  Komunikace  s  kvalit-
nějším asfaltovým povrchem 
ale  přinášení  i  negativum  – 
dovolují  rychlejší  jízdu  a pro 
některé  „méně předvídatel-
né“ řidiče je to neodolatelné 
lákadlo.  Následují  stížnosti 
občanů  a  žádosti  o  zpoma-
lovací  prahy,  ty  se  po  uvá-
žení  v  radě obce  sice někdy 
instalují, ale často se po půl-
roce demontují, protože ná-
sledují nové stížnosti na hluk 
a vibrace při přejezdech au-
tomobilů.

Cesty  se  budou  dále  zvele-

bovat i tam, kde si to lidé dříve 
neuměli představit. V  letošním 
roce  se  bude  realizovat  druhá 
část pod Wilczkovým kopcem. 
Drobná poškození a výtluky se 
budou  opravovat  asfaltovým 
zástřikem.

Chybou je, že někteří vlastníci 
pozemků pod cestami nesou-
hlasí s výkupem za 160 kč/m2, 
aby  cesty byly obecní  a  i  je-
jich údržba by byla bez kom-
plikací.  Celkový  stav  pozem-
ních  komunikací  v  obci  dnes 
lze hodnotit jako velmi dobrý 
a obec i v následujícím období 
plánuje opravy a zvelebování 
jejich stavu dokončit. 

 tomáš Lejsal

tříd na budově základní školy, 
protože dětí v obci rychle při-
bývá. Projekt už má stavební 
povolení a od  ledna se může 
žádat o dotaci i na tuto stav-
bu. A tak to vypadá, že se spíše 
interiéry  budovy  Dělnického 
domu  budou  muset  zvládat 
postupně  s  delším  časovým 
obdobím.  Všechno  najednou 
neufinancujeme…

moNitoriNG ovZDUŠÍ
- Všímavější občané asi zare-
gistrovali  na  stránkách  www.
detmarovice.cz  rubriku  kvali-
ty ovzduší.  Jedná  se výsledky 
měření  z  nedávno  instalova-
né aparatury v naší obci, a to 
u objektu základní školy. Hod-
noty se nikde jinde nezveřej-
ňují, jsou jenom pro naši obec 
na  stránkách,  ale  dávají  lepší 
přehled o prašnosti v jednot-
livých  dnech,  než  se  dočtete 
u údajů např. z Věřňovic. Jsou 
zde přesně podíly frakcí a lze 

si  zobrazit  i  diagram historie. 
Vědomost o  stavu znečištění 
vzduchu nám jeho čistotu sice 
nezajistí, ale přece jen pokrok 
to je.
 

FitNESS cENtrUm v oBci
  -  Registrujeme  některé  do-
tazy  občanů  k  fitness  centru 
v  obci,  které  zde  zatím  ne-
máme.  Určitá  představa  ale 
k umístění v obci existuje, re-
alizovat by se to dalo, ale spíše 
je  problém  zajištění  správce, 
či zájemce-podnikatele, který 
by  si  tuto  „instituci“ vzal  jako 
„majitel  problému“  a  zajistil 
její provozování. Pokud máme 
v obci nějakého zájemce, pro-
sím, aby se přihlásil, abychom 
úvahy společně mohli převést 
do reality.

PoDPora SENiorŮ 
a ŽÁkŮ ZŠ a mŠ

- Po dotazu i několika občanů 
potvrzuji, že finanční podporu 

pro  ozdravné  pobyty  udržu-
jeme i dále v nezměněné po-
době.  Stejně  udržíme  i  dob-
ře  zavedený  školní  autobus. 
Žádnou z vymožeností se ne-
chystáme omezit nebo zrušit.

PLatBY Za oDPaDY 
a voDNé (StoČNé)

-  Jak  je  všude  vidět,  všechno 
nám  zdražilo.  Nicméně  výši 
plateb za odvoz odpadů jsme 
pro  rok  2023  ponechali  dále 
na minimální úrovni, bez zvý-
šení. U  vodného  je  taxa Sm-
VaK  navýšena  na  cca  55 Kč/ 
m3 a u stočného má obec po-
vinnost se držet úrovně plat-
by z poměrně složitého výpo-
čtu dle daného vzorce. A tato 
úroveň vychází  rovněž kolem 
55 Kč/m3.

Tolik  zatím,  ostatní  témata 
příště. 
 Ladislav rosman, 
 starosta obce
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Jaké jsou plány investic na rok 2023 
a další léta
Rozpočet obce a věcný i ná-
kladový program investic byl 
zastupitelstvem schválen 14. 
12. 2022. Jestliže někdo oče-
kává  v  rozvoji  obce  po  vel-
kých  investicích  2018–2022 
nějakou větší  „oddechovou“ 
pauzu, musíme  ho  zklamat. 
I  další  volební  období  to-
tiž máme ve výhledu velmi 
nákladné investiční záměry 
a postupy,  které  vyžadují 
náročnou  přípravu  projektů 
a rovněž velké úsilí v dotač-
ní mašinérii,  aby  se  záměry 
mohly realizovat s minimál-
ními případnými úvěry k tíži 
obce. 

Z  největších projektů,  které 
máme připraveny, uvedu 3. 
etapu kanalizace v očeká-
vaném nákladu cca 180 mil. 
kč a nadstavbu čtyř nových 
tříd nad jídelní části stáva-
jící budovy ZŠ – s očekáva-
ným nákladem dle projektu 
17 mil. kč. obě tyto hlavní 
investice tohoto volebního 
období budou muset být se 
státní dotací, o kterou bu-
deme v roce 2023 usilovat. 
kromě těchto investic bude 
do pololetí 2023 dokončeno 
zateplení Dělnického domu 
a pak postupně bude pro-
váděna rekonstrukce inte-
riérů tohoto objektu, stavba 
dalšího nového mostu přes 
mlýnku za tratí, opravy ko-
munikací – pokládka dalších 
asfaltových koberců na vy-
braných úsecích místních 
komunikací, další výměna 
svítidel na veřejném osvět-
lení, chodníky na hřbitově 
atd. Na projektu využití fo-
tovoltaiky na budovách obce 
se pracuje a v roce 2023 bu-
deme usilovat i na tuto rea-

lizaci o státní dotaci.

Pozorní  čtenáři  našeho 
Okénka vědí, že se nám po-
tažmo v Tatrovce připravuje 
naše  nová autocisterna pro 
hasiče, která je po schválení 
zastupitelstvem schválenou 
investicí za cca 9,5 mil. kč. 
Auto  bude  k  dodání  zhruba 
v polovině roku 2023 a osob-
ně se na něho těším…, no sko-
ro jak aktivní hasič. Nákladné 
auto  koupí  obec  jen  za  své 
peníze.  Ale  uděláme  tomu 
asi v červnu 2023 v obci vel-
kou  parádu!  Na  sokolském 
hřišti,  s  představením  auta 
a dalším programem…

Už  jsem vysvětloval, že pe-
níze, pokud přibývají na na-
šem  účtu,  nejsou  vůbec 
„mrtvé“, jak se někomu poz-
dává, ale mají dávno své ur-
čení na schválené investice 
i několik let před zahájením 
jejich  spotřeby.  Pokud  by 
na účtech nebyly, musel by 

se  čerpat  úvěr.  Sto milionů 
obec nenaspoří na jednu cí-
lovou věc za jeden nebo dva 
roky,  to máte  jako doma se 
spořením, například na auto.

Teď si snad budeme všichni 
držet palce, aby po mohut-
ných  výdajích  2018–2022 
na nové stavby nastalo opět 
období,  kdy  nám na  účtech 
bude  rychle  přibývat. 
o úrovni peněz na účtech 
obce má občan právo vědět 
a informovanost i v tomto 
směru určitě udržíme.

Závěrem: Člověk by myslel, 
že už po dvanácti letech in-
tenzivních investičních po-
stupů bude nových záměrů 
zvelebování obce ubývat. 
Nicméně není tomu tak, 
ukazují se stále další a další 
potřeby… ale to je přece ten 
rozvoj obce, nebo ne?

 Ladislav rosman, 
 starosta obce



Dětmarovické okénko leden 20236

interiér nádražní haly v Dětmarovicích
Interiér  nádražní  haly  v  Dět-
marovicích  je  opravdu  nyní 
už  důstojný,  celý  zase  nový, 
nová  infotabule,  super  vý-
malba, dlažba,  jezdící výtahy, 
čisto na schodech. Naše knihy 
do vlaku s péčí paní knihovni-
ce paní Jendryščíkové. Vše, jak 
má být… 

Ale pozor, přece jen – bezna-
dějně zamčené prostory WC. 
Pomoci se případně nedovo-
láte,  no  a  taková  „drobnost“ 
může  leckterého  cestovatele 
nejen silně rozladit, ale i takří-
kajíc  „přivést do maléru“. No, 
na  japonskou  konkurenci  to 

tedy  v  kolejové  dopravě  za-
tím sice není, ale…

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

informace z 2. zasedání zastupitelstva obce
Ve  středu  14.  prosince  2022 
se v sále Motorestu Koukolná 
konalo  2.  zasedání  Zastupi-
telstva obce Dětmarovice. 

Po  přivítání  starosta  seznámil 
všechny  přítomné  s  progra-
mem  zasedání  a  následovalo 
projednání  a  schválení  roz-
počtového  opatření.  Dalším 
klíčovým bodem byl rozpočet 
na  rok 2023,  který  zastupite-
lé  po  diskuzi  rovněž  schválili. 
Poté se jednalo o problemati-

ce určení počtu členů finanč-
ního výboru a kontrolního vý-
boru  a  jmenování  jejich  členů 
a  také  o  výši  odměn  neuvol-
něným  členům  zastupitelstva 
obce.  Předposledním  bodem 
bylo schválení majetkové pro-

blematiky  a  závěrem  starosta 
informoval o rozšíření projektu 
– záměru výstavby fotovoltai-
ky na obecních budovách.

 Šárka kepenyesová, 
 tajemnice oÚ

Zastupitelé  si  také mimo  uvedeného  schválili  „Plán  práce 
zastupitelstva obce na  rok 2023,  takže příští  zasedání  za-
stupitelstva obce se bude konat ve středu 22. února v 17.00 
hodin v sále Motorestu Koukolná. 
Vážení občané, k účasti na příštím zasedání zastupitelstva 
obce jste všichni srdečně zváni. 

Pro seniory schválený finanční dar 
na ozdravný pobyt 
Dne  14.  12.  2022  schválilo 
Zastupitelstvo  obce  Dět-
marovice  pro  letošní  rok 
prostředky  na  poskytování 
daru na ozdravný pobyt pro 
občany  Dětmarovic,  a  to 
v celkové výši 300 000 Kč.

Dar ve výši 2 500 Kč může být 

poskytnut občanu Dětmarovic 
ve věku nad 65 let jednou roč-
ně na ozdravný pobyt v České 
a Slovenské republice. Žádost 
občan  podává  na  příslušném 
tiskopise, jehož přílohou je do-
klad o zaplacení pobytu.

Potřebné  informace  jsou 

zveřejněny  na  webových 
stránkách www.detmarovi-
ce.cz nebo vám budou po-
skytnuty na Obecním úřadě 
Dětmarovice,  kancelář  č. 
103, tel: 596 540 143. 

 Lenka Hanusková, 
 referent oÚ
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které finanční efekty kladně působily 
na rozvoj v obci za posledních 12 let
(i  na  vysvětlení  k  některým 
pokusům  o  bagatelizaci  po-
stupů) 

Je nesporné, že se oproti ob-
dobí před  rokem 2011 výraz-
ně  zvýšily  finanční  možnosti 
naší obce, což umožnilo rych-
lé  realizace  nových  investic 
a  oprav,  ale  byla  vytvořena 
i  možnost  finanční  podpo-
ry  obyvatelstva  naší  obce 
v úrovni, kterou v okolních ob-
cích standardně nemají.

Je nutné si ale uvědomit, které 
finanční efekty, a v jaké míře, 
stav  v  naší  obci  zlepšily.  Ty 
efekty jsou tři hlavní, nezačaly 
totiž působit současně a vět-
šinou  vůbec  ne  samočinně. 

Nejdříve, v období 2011–2012 
bylo pozitivně uplatněno nové 
státní rozpočtové určení daní 
(RUD) a v naší obci to zname-
nalo  do  rozpočtu  cca  10 mil. 
Kč/rok navíc, za 12 let tedy asi 
plus 120 mil. Kč. Následovalo, 
po  schválení  v  našem  zastu-
pitelstvu, od roku 2014 navý-
šení koeficientu pro výpočet 
daně  z nemovitosti a zvýšení 
přísunu  peněz  do  rozpoč-
tu obce –  i přes  kompenzaci 
občanům v ceně svozu odpa-
du – cca o dalších min.12 mil. 
Kč/rok, tedy za 8 let o 100 mil. 
Kč.  Třetí  významnou  polož-
kou v rozpočtu se staly státní 
a jiné dotace postupně v čase 
na  investice,  ale  i  do  jiných 
oblastí života v obci. 

Pozor,  na tyto dotace není 
právní nárok a jejich získávání 
vyžaduje  velké  úsilí  a  množ-
ství  práce!  Průběh  dotací 
v  čase  je  na  stránkách www.
detmarovice.cz  zveřejněn. 
Za posledních 11 let byla hod-
nota dotací od roku 2011 cca 
150 milionů kč a jen v období 
2018–2022 to bylo rekord-
ních 80 mil. kč.

Objektivně vzato, vedení obce 
nemělo  vliv  pouze  na  státní 
RUD, ale ostatní dva důležité 
pozitivní finanční efekty jsou 
zcela jednoznačně s vlivem 
práce vedení obce.

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

Pochybnosti o využití naší haly?
Občas slyším v obci i pochyb-
nosti  o  využití  stavby  tohoto 
našeho  nového  objektu.  Je 
to  podobné  jako  u  stavby  již 
druhý  rok  dobře  funkčního 
Domova U Kaple…  I  v  zastu-
pitelstvu  se  občas  vyskytují 
jedinci,  kteří  by  raději  o  ně-
kterých  investičních  krocích 
dlouho  diskutovali,  nejlépe 
„do ztracena“… 

V  případě  naší  nové  spor-
tovní haly bylo naše zastupi-
telstvo  na  velkých  „vážkách“ 
zda  stavět,  a  to  prosím  byla 
již  schválena  státní  dotace 
ve  výši  30  mil.  Kč.  Naštěs-
tí převládla odvaha a zdravý 
risk se nám vyplatil.  I  v  této 
obtížné době jsme za 16 mě-
síců  vystavěli  dílo  za  95 mil. 
Kč,  a  to  prosím  téměř  bez 
vícenákladů. Hodnota stavby 
je dnes mnohem vyšší…

Stavba  bude  sloužit  pověst-
ných  100  let  a  nové  genera-
ce vedení naší obce si mohou 
na  dlouhé  roky  v  seznamu 
obecních  potřebných  inves-
tic „udělat fajfku“ a tématem 
se  nezabývat.  Provoz haly 
bude spuštěn v prvním kvar-
tále 2023, ale již od listopadu 
pracuje vedení obce na způ-
sobu využití nového zařízení, 
a zdůrazňuji – s převahou zá-
jmu našich občanů. 

Na harmonogramu využití pra-
cuje naše nová spolupracovnice 
paní Monika Szlaurová, která se 
ve sportovní problematice vel-
mi dobře orientuje a je již nyní 
v  kontaktu  se  všemi  dosud  se 
jevícími  zájmovými  skupinami 
pro  využívání  nového  objektu. 
A již nyní se jeví pozitivní fakt, že 
se v naší obci zvedne nebýva-
lým způsobem i zájem o sporty, 

které dosud bez haly  lidé pro-
vozovali v jiných městech nebo 
bylo  jejich  provozování  spíše 
utlumeno.  Osobně  mám vel-
kou radost například z velkého 
zájmu v obci o badminton, ale 
ukazuje se zájem o florbal a ob-
sazení haly si zajistili i fotbalis-
té, ale i například mladí hasiči, 
vedení paní kateřinou Čem-
pelovou, ředitelkou mŠ Střed. 
Část doby využití si rezervu-
je i naše základní škola. Zájem 
o  využití  haly  registrujeme  ale 
i například ze sousední Orlové, 
ale  i  Bohumína,  kde  podobné 
kapacity  můžeme  doplnit.  Již 
nyní  se  jeví  v  harmonogramu 
určitý přetlak zájmu a doba pro 
veřejnost bude zejména ve ví-
kendových dnech. Prioritu vyu-
žití našimi občany ale udržíme. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce
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advent v naší obci
Doba  adventu  i  Vánoc  je  již 
sice  za  námi  a  věřím,  že  jste 
ji  všichni  prožili  podle  svých 
představ,  ale  patří  se  ales-
poň několika slovy poděkovat 
všem,  kteří  se  opět  po  dvou 
letech  podíleli  na  všech  ad-
ventních akcích, které se v naší 
obci konaly. 

První adventní víkend patřil 
medovému jarmarku. 

Z  důvodu  rekonstrukce  Děl-
nického  domu  to  byla  jaká-
si  náhrada  za  tolik  oblíbe-
né  Medové  dny,  které  jsme 
po dva roky z důvodu kovidu 
museli  oželet.  Po  společné 
schůzce  spolku  zahrádká-
řů  a  včelařů  jsme  se  dohod-
li,  že  už  letos  musíme  něco 
uspořádat,  a  vymysleli  jsme 
variantu  Medového  jarmar-
ku. Vzhledem  k  velikosti  sálu 
motorestu  v  Koukolné  jsme 
mohli  realizovat  pouze  pro-
dejní  část,  a  proto  jsme  ale-

spoň  jako  zpestření  vyhlásili 
soutěž O nejkrásnější advent-
ní věnec ve dvou kategoriích, 
děti a dospělí. Věnců se sešla 
řada a velké poděkování patří 
všem, kteří se svým výrobkem, 
mnohdy  velmi  inspirativním, 
do soutěže zapojili. 

Za  organizátory  musím  říct, 
že  i my  jsme se po tak dlou-
hé  době  moc  rádi  zase  se-
šli  a  prožili  společný  víkend 
a velmi nás potěšilo množství 
návštěvníků,  kteří  na  jarmark 
dorazili. 

Nicméně  nemoci  nám  se-
braly mnoho  našich  aktivních 
pomocníků. Některým se vý-
razně zhoršilo zdraví a někteří 
bohužel odešli. Věnujme pro-
to  alespoň  milou  vzpomínku 
a  poděkování  za  dlouhá  léta 
spolupráce panu Tomáši Stá-
ňovi,  Otovi  Popkovi  a  panu 
kaktusáři Pavlu Krkoškovi, kte-
ří  již mezi námi nejsou.  Jejich 

laskavost,  obětavost  a  smysl 
pro humor nám budou stálou 
životní inspirací. 

Druhý adventní víkend jsme 
rozsvítili vánoční stromeček.
Světlonoši  ze  školní  družiny 
dorazili  průvodem  se  svými 
lucerničkami  v pátek  v  16.00 
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k obecnímu úřadu, aby krás-
nou básničkou přivítali blížící 
se Vánoce  a  rozsvítili  „nový“ 
vánoční  stromeček.  Má  prá-
vě tři  roky a byl vysazen na-
místo stříbrných smrků, které 
bohužel také napadl kůrovec 
a  oba  uschly.  Jedlička  sice 
zatím  není  příliš  vysoká,  ale 
„perníkové“  ozdoby,  které 
vyrobila  paní  výtvarnice  Eva 
Szyroká, ji učinily velmi milým 
a originálním vánočním stro-
mečkem.  V  krásném  vánoč-
ním programu pak  zazpívaly 
a zarecitovaly děti a paní uči-
telky z mateřské školy v Kou-
kolné  a  naše  krásné  koledy 
jsme si mohli společně zazpí-
vat  s  cimbálovkou  a  sborem 
dětí  ze ZUŠ Rychvald. Závěr 
patřil  již  tradičně  svaté  Bar-
borce  a  kdo  z  dětí  vydržel, 
odnášel  si  domů  plnou  ná-
ruč  sladkostí.  Akce  se  usku-
tečnila  za  podpory  Skupi-
ny ČEZ,  která  nám  věnovala 
20 000 Kč. Děkujeme. 

Na čtvrtou adventní nedě-
li nás čekal adventní koncert 
v kostele sv. maří magdalény.

Žáčci  1.  stupně  základní  ško-
ly, pod vedením paní učitelky 
Hedviky  Bestové,  pilně  na-
cvičovali program již od října. 
A že se jim opravdu moc po-
vedl, svědčil mohutný potlesk, 
kterým  je  obdarovali  všich-
ni  přítomní  diváci.  Básničky 
a  písničky  na  vánoční  téma 
zvládli  naši  nejmenší  na  jed-
ničku.  Druhá  část  koncertu 
pak patřila jejich starším spo-
lužákům, kteří se věnují hudbě 
i ve svém volném čase. 

Žáci  ZUŠ  Rychvald  pod  ve-
dením  p.  Lenky  Černíkové, 
Růženy  Molesworth,  Jiřího 
Lesňáka a Hanky Indruchové 
připravili  pestrou  škálu  kla-
sických  i moderních  skladeb 
hraných  na  různé  hudební 
nástroje,  proložené  pěvec-

kým vystoupením. Oblíbená 
cimbálovka zahrála na závěr 
krásné  české  koledy.  Zce-
la  naplněné  kostelní  lavice 
svědčily  o  tom,  že  advent 
u nás  v obci  je  s  tímto  kon-
certem neodmyslitelně spo-
jený. 

výstava betlémů, kterou jste 
mohli navštívit  v našem kos-
tele  v  době  od  25.  prosince 
do 6.  ledna, zakončila letošní 
vánoční dobu. Také zde mu-
síme poděkovat těm, kteří se 
zasloužili  o  zdařilý  průběh. 
Panu  Josefu  Grobelnému, 
Ludmile  Černé,  školní  dru-
žině  a  dalším,  kteří  zapůjčili 
nebo vyrobili betlémy do vý-
stavy.  Tuto  navštívilo  přes 
500  návštěvníků!  Pro  rodiny 
s dětmi to byl určitě příjemný 
cíl  na  procházce  v  krásném, 
i  když  téměř  jarním  poča-
sí,  a  věříme,  že  také  mnoho 
z  nich  zavítalo  do  Muzea 
pana Miloše Uhra,  kde mohli 
vidět velmi originální pohyb-
livý betlém. 

Velké díky ale také patří „slu-
žebníkům“ u betléma, zejmé-
na  paní  Aničce  Chmurčia-
kové,  Evě  Szyroké,  Marušce 
Hanuskové,  Milanu  Čempe-
lovi  a  dalším,  kteří  opravdu 

obětavě sloužili, aby mohl být 
kostel po celou dobu výstavy 
otevřený.

Milí  spoluobčané,  za  všech-
ny  organizátory  nejen  ad-
ventních  akcí  ještě  jednou 
děkujeme  všem,  za  podpo-
ru,  obětavou pomoc,  které  si 
velmi vážíme, a přejeme vám 
do nového roku pevné zdraví, 
které je základem všeho počí-
nání,  otevřené  srdce,  které  si 
ponese lásku, něhu a štědrost 
Vánoc po celý rok, a nezdol-
ný životní optimismus, že věci 
zlé se v dobré obrátí.

 taťána Čempelová, 
 referent oÚ 
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Už  tradičně  získalo  na  konci 
loňského  listopadu prostran-
ství  před  obecním  úřadem 
slavnostnější háv. Tři roky sta-
rou  jedli  tentokrát  ozdobilo 
nově  vedle  klasických  baněk 
také  25  nadrozměrných  po-
lystyrenových perníčků. 

Nechyběli  mezi  nimi  tře-
ba  kapři,  andělé  nebo  hvěz-
dy.  Pro  dětmarovický  strom 
je  vytvořila  paní  Eva  Szyro-

ká.  Inspirací  jí  byla  výzdoba 
na pražském Staroměstském 
náměstí,  kde  podobné  per-
níky ozdobily poprvé vánoční 
strom už v roce 2012.

Spolu  s  vánočním  stromem 
se  u  dětmarovického  úřadu 
každoročně  rozsvěcují  také 
čtyři  velké  svíčky  kolem  kaš-
ny  –  pomyslného  věnce.  Ty 
paní Szyroká vytvořila už před 
osmi  lety a  stejně  jako svíčky 

na běžném věnci  symbolizují 
čtyři adventní neděle. 
 Pavla Šamaj

ozdoby k nakousnutí!
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tip na nejhezčí polevu
K  Medovému  jarmarku  patří 
bezpochyby medové perníčky. 
Ty  zde  každým  rokem  nabízí 
třeba Kateřina Sikorová z Dět-
marovic.  Jak  podle  ní  docílit 
nejhezčí a nejjemnější polevy?

„Nejdůležitější je prosátý cukr, 
klidně i dvakrát za sebou, pro-
tože  jinak  bude poleva  hrud-
kovat. K tomu pořádně vyšle-
haný  bílek,  a  pokud potřebuji 
náplň  zjemnit,  přidám  trochu 
citronové  nebo  limetkové 
šťávy. Na detaily je třeba po-
užít  menší  špičku,  na  lepení 
perníčku zase otvor větší.“
 Pavla Šamaj
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Děti ze školky si zazpívaly v kostele
Ve  čtvrtek  5.  ledna  jsme 
i  přes  deštivé  počasí  vyjeli 
do blízkého kostela Sv. Ma-
rie Magdalény v centru Dět-
marovic.  Přivítal  nás  krásně 
vyzdobený  vánoční  interiér 
s  možností  zhlédnutí  uká-
zek  vystavených  betlémů 
a  u  nich  jsme  si  připomněli 

poselství Vánoc.

Děti si zazpívaly koledy a za-
recitovaly básničky, které se 
naučily  ve  školce  v  advent-
ním  čase.  Měly  velkou  ra-
dost z toho, když jim posta-
vička  andělíčka  poděkovala 
pokýváním  hlavy  za  vložení 

darované mince  kostelu.  Při 
odchodu jsme si s dětmi po-
všimli nádherného venkovní-
ho betlému v životní velikos-
ti. Pro nás i pro děti byla tato 
návštěva  místního  kostela 
nevšedním zážitkem.
 andrea Píri, 
 učitelka mŠ koukolná

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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kostel je i významnou veřejnou 
budovou, pomozme
Vedení  obce  za  posled-
ních  dvanáct  let  mj.  dbalo 
i na podporu církve. Investi-
ce obce ke zvelebení koste-
la nebyly za tuto dobu nijak 
malé a myslím, že jde i ke cti 
minulého vedení obce, že je 
dnes kostel ve velmi slušném 
stavu, stejně jako jeho okolí.

Kostel je sice církevní budo-
vou  a  majetkem,  ale  pozor, 
v obci je to zapsaná kultur-
ní památka  a  jeho  využi-
tí  je  i  kulturně-společensky 
„ateistického“  charakteru. 
Kolik  ateistů  stále  volí  po-
hřby  z  kostela,  kolik  je  zde 
krásných  necírkevních  kon-
certů,  výstav…  A  moudrá 
slova  našeho  pana  faráře 
v  různých  životních  situa-
cích ještě žádnému ateistovi 
neublížila.  Kolik  nevěřících 
si  zde  poslechne  slova  du-

chovní útěchy…

Farní  obec  spolu  s  koste-
lem  tedy  nelze  úplně  dob-
ře  porovnávat  s  běžným 
spolkem  v  obci,  což  je  ten-
dence  někdy  zjednodušeně 
dělat.  Sám do kostela cho-
dím jen velmi příležitostně, 
to ale neznamená, že bych 
ve funkci starosty připus-
til, aby obec o tento objekt, 
a jedinou naši kulturní pa-
mátku zapsanou oficiálně 
v seznamu památek, nepro-
jevovala zájem. 

V současné době  již  na ob-
jektu  kostela  pomalu  ubylo 
položek k nutné opravě, ale 
jedna  aktuálně  významná 
zde  ještě  k  řešení  zůstala. 
Obecně  se  asi  v  obci  již  ví, 
že  je potřeba vyměnit sta-
ré ztrouchnivělé smrkové 

lavice, snad sto let staré, 
prožrané červotočem.  Na-
bídku  na  obnovu  má  farní 
obec  z  Polska  velmi  konku-
renční,  za  cca  800  tisíc  Kč, 
nové  lavice  by  byly  z  jasa-
nu.  Po  provedení  výmalby 
kostela  a  po  opravě  pamá-
tečních  varhan má  ale  farní 
obec  pokladnu  vyprázdně-
nou… 

Další  zadlužování  je  v  pod-
statě  již  velmi  omezeno, 
takže  zastupitelstvo  obce 
bude  v  únoru  rozhodo-
vat  o  případné  výši  obecní 
spolupodpory  financování. 
Za  sebe  vyjadřuji  přesvěd-
čení, že se naše nové zastu-
pitelstvo  k  žádosti pana  fa-
ráře postaví kladně. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

Kostel jako dominanta.
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Dokončení stavby sportovní haly



www.detmarovice.cz 15

rekonstrukce koupelen na DPS 670

Zateplení Dělnického domu
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Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
 

Veškeré informace o způsobu konání  

zápisu do 1. třídy budou uveřejněny na stránkách  

školy www.zsdetmarovice.cz . 
 

 

Termín konání zápisu pro děti z MŠ Dětmarovice Střed 

úterý 11. dubna 2023 od 13.00 do 16.30 hodin 
 

Termín konání zápisu pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná 

 čtvrtek 13. dubna 2023 od 13.00 do 16.30 hodin 
 

Děti, které nenavštěvují místní mateřské školky, mohou využít kteréhokoliv z uvedených termínů. 
 

Těšíme se na Vás!   Pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice. 

v sobotu 18. 2. 2023 od 19 hodin
se v Sokolovně Dětmarovice uskuteční

52. SokoLSkÝ PLES
K tanci i poslechu hraje skupina Orchestra Party.

Jako obvykle zaručujeme dobrou zábavu, 
bohatou tombolu a příjemný večer.

Zájemci o volné vstupenky 
volejte – p. trněná, 733 701 807.

Cena vstupenky je 500 Kč 
(místenka, večeře, drobné občerstvení)

Srdečně zve tJ Sokol Dětmarovice
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v bohumínském aquaparku  
se nám líbilo
V  říjnu  loňského  roku  zača-
ly  jezdit děti z MŠ Koukolná 
na kurz plavání do aquapar-
ku  Bospor  v  Bohumíně.  Při 
první  hodině byly  rozděleny 
do  tří  skupin  dle  zdatnosti 
dětí. 

Během  deseti  lekcí  se  děti 
učily  nemít  z  vody  strach, 
osvojily si základy plaveckých 
stylů a potápění. Při poslední 
lekci mohli rodiče našich dětí 
zhodnotit, co vše se děti bě-
hem plaveckého  kurzu nau-
čily  a  v  čem  se  zdokonalily. 
Děti  byly  ve  vodě  nadšené 
a  na  závěr  byly  odměněny 
diplomem  a  malou  pozor-
ností. Už nyní  se velmi  těší-
me na další  zážitky  v  areálu 
Bospor  Bohumín,  kde  si  to 
děti oblíbily. 

 Zuzana kovářová

oznámení
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Návštěva v mateřské školce
Členové SD COOP Beskydy 
(Jednota  –  Jedność),  regis-
trovaní  u  prod.  č.  101  Dět-
marovice a č. 371 Orel,  jsou 
od začátku  roku 2022 sjed-
nocení  pod  jeden  volený 
výbor.

A  právě  na  schůzích  toho-
to  výboru  jsme  se  rozhod-
li,  že  malými  pozornostmi 
přispějeme  i  našim  dětem 
v mateřské  škole  v  Dětma-

rovicích.

První  taková  akce  byla 
ke Dni dětí, kdy jsme dětem 
předali  sladkosti,  a  dru-
há  návštěva  v  této  MŠ  se 
uskutečnila dne 2. 12. 2022. 
Členka výboru p. Kozielová 
předala  sladkosti  pro  děti 
vedoucí paní učitelce. Tuto 
návštěvu  jsme  naplánovali 
tak,  aby  se  přiblížila  miku-
lášské  nadílce.  Jednalo  se 

jenom  o  malou  pozornost, 
ale o to víc srdečně. Plete-
né  papuče  obdržely  i  paní 
učitelky.

V našem plánu na příští  rok 
je,  abychom v  takových ak-
cích pokračovali jak pro děti 
v Orlové, tak také v Dětma-
rovicích. 

 Jiří Ulman, 
 předseda vol. výboru

Děti pomáhají našim myslivcům
Myslivci  shromažďují  každý 
rok před  zimou  tuny  krmiva, 
aby pomohli zvěři přežít nej-
těžší  období  roku. V  sestavě 
krmiv nechybí například oves 
a granule do krmelců a pše-
nice do zásypů pro pernatou 
zvěř, u nás pro bažanta. 

každoročně ovšem nechy-
bějí ani žaludy a kaštany 
nasbírané především žáky 
naší základní školy. a ne-
jsou to vůbec malá množství. 
Na sběru se v roce 2022 po-
dílelo celkem 27 šikovných 
žáků s celkovým množstvím 
461 kg cenného krmiva. Jme-
nujme alespoň tři žáky, kteří 
nasbírali nejvíce: Lukáš olejár 
– 103 kg, Pavla marie królová 
– 68 kg a Eliška mazurková – 
44 kg.  Myslivci  oceňují  tuto 
pomoc u všech zúčastněných 
žáků  a  všem  patří  za  jejich 
úsilí pěkné poděkování a od-
měna. Zvěř se pak odmění při 
návštěvě  lesa  viditelně  svou 
dobrou kondicí, pokud bude-
me mít trochu štěstí a nebu-
deme se v  lese hlučně a pří-
padně i se psem bezohledně 

pohybovat a chovat. Ale to již 
naše děti se zájmem o příro-
du dobře vědí.

 Za myslivecký spolek 
 Zátiší Dětmarovice 
 Ladislav rosman
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mikulášské uzlování 
Tesařský  uzel,  lodní  smyč-
ka,  plochá  spojka,  zkracovač-
ka  a  úvaz  na  proudnici.  Pět 
uzlů,  které museli mladí  hasiči 
ve věku od šesti do 15 let výbor-
ně zvládat na čas i správnost při 
soutěži  zvané  Mikulášské  uz-
lování.  Ta  se  uskutečnila  v  tě-
locvičně TJ  Sokol Dětmarovice 
za doprovodu Mikuláše  a  čer-
ta, kteří bedlivě sledovali, jak to 
našim mladým hasičům jde. 

Nejnáročnější úvaz je na proud-
nici. Jde o speciální uzel použí-
vaný pouze u hasičů. Nelze jej 
uvázat,  aniž  by  se  s  proudnicí 
nějak manipulovalo.  Je  to nej-
těžší, ale i nejdéle trvající úvaz 
uzlu. Slouží k uvázání proudni-
ce na lano, aby se vedení moh-
lo vytahovat například do pater 
budov nebo transportovat přes 
překážky či vodní toky.

Účastníci  uzlování  byli  od-
měněny  mikulášským  balíč-

kem a na závěr jsme se všichni 
společně vyfotili.

 kateřina Čempelová, vedoucí 
 mládeže mladých hasičů
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Pejsek člověku, člověk pejskovi
To je motto, které nás napl-
ňuje. Dělat něco jen tak bez 
zjištěného důvodu patří pře-
ce k charitě. 

Jsme  zaměstnanci  a  přátelé 
charity,  která  pomáhá  slab-
ším  všech  vyznání,  původu, 
ras,  lidem  a  zvířatům.  Právě 
to  z  nás  dělá  lidi  –  Milovat 
vše kolem sebe.

Aby měli o malinko hezčí ži-
vot,  rozhodli  jsme  se  letos 
přispět  něco  málo  pejskům 
v  útulcích  v  Dětmarovi-
cích a Orlové.  Je  to  sice  slza 
v moři,  ale pokud  těchto  slz 
uroníme  mnoho,  naplníme 
moře.  A  slzy  neznamena-
jí  jen  lítost  a  zármutek,  ale 
také  pokoru,  soucit,  radost 
a zvlášť radost z radosti dru-
hých. Toto  je náš cíl. Udělat 
radost  druhým.  A  nezáleží 
na tom, o jakého tvora jde. 

Tímto  projektem  chceme 
do  budoucna  oslovit  další 
hřejivá srdce, a hlavně podě-
kovat všem, kteří měli zájem, 
ochotu  a  srdce  se  zapojit. 
Náš  celý  tým,  naši  přátelé, 
naši  příbuzní,  naši  uživatelé 
a  jejich  rodiny  –  vám  velký  dík  za  lásku,  kterou  dáváte. 

Někdy  stačí málo,  ale  jak  se 
spojíme, jsme obrovská síla.

Proč charita? 

Přesně  to  je  naším  cílem 
a  radostí  –  pomoc  druhým 
jen  tak.  Spousta  z  nás  má 
zvířátka  a  je  správné  vracet 
jim  to,  co  sami  dostáváme. 
Kdy jindy než teď?

Sama mám pejska.  Prochází 
těžkým  obdobím  a  různý-
mi nemocemi. Rve mi srdce, 
když nejí  a  já nevím,  jak mu 
pomoci.  Záleží  mi  na  tom, 
aby  měl  hezký  život  a  dů-

stojné stáří. Je součástí rodi-
ny, která ho miluje.

Proto  chci  ještě  jednou  po-
děkovat  všem,  kteří  se  za-
pojili a ukázali lásku. Není to 
vždy tak jednoduché. Děkuji. 

 Lada terbrová, 
 ivana Sedláčková, 
 Domov pro seniory U kaple, 
 pracovnice v soc. službách 

kouzlo je obdarovat a mít 
z toho větší radost, než 

být obdarovaný. 
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ohlédnutí za činností útulku
Vážení přátelé našeho spolku,
starý rok je již za námi a máme 
pro vás malé ohlédnutí. Minu-
lý rok byl velkou změnou pro 
psí útulek Dětmarovice, který 
převzal  spolek  Tlapkovi  pa-
troni, z.s. od 1. 7. 2022. Za tuto 
dobu  prošel  útulek  menšími 
stavebními úpravami, ve kte-
rých budeme i nadále pokra-
čovat pro zlepšení podmínek 
pro opuštěné pejsky. 

Za dobu našeho působení jsme 
přijali 55 pejsků, z toho se  jich 
22 vrátilo zpět ke svému maji-
teli a 15 našlo nový domov. Náš 
spolek pomáhá nejen pejskům, 
ale  byli  jsme  požádáni,  aby-

chom  pomohli  i  opuštěným 
kočičkám,  několik  jich  našlo 
skvělý nový domov a další byli 
vykastrované. Snažíme se vždy 
najít  nejlepší  schůdnou  cestu, 
abychom  pomohli  zvířatům 
v  nouzi.  Chtěli  bychom  také 
velice poděkovat všem za ma-
teriální  a  finanční  dary,  také 
děkujeme lidem, kteří nám při-
šli pomoci i osobně zlepšit pro-
středí útulku, bez vás bychom 
nemohli  pomáhat  v  takové 
míře.  Zúčastnili  jsme  se  také 
Medových  dnů  v  Dětmarovi-
cích, kde jste se mohli seznámit 
s naším spolkem a zakoupit  si 
něco pěkného  a podpořit  tím 
opuštěné  pejsky.  Děkujeme 

OÚ  Dětmarovice  za  ochotu 
a  skvělý přístup a dobrou  ko-
munikaci,  bez  níž  by  to  také 
nešlo.  Stále  u  nás  probíhá 
možnost  veřejného  venčení 
pejsků  po  předchozí  domlu-
vě na č. 724 266 257, budeme 
rádi,  když  přijdete  nějakého 
chlupáče potěšit procházkou. 

Hledají nový domov

 marcela Sojková, 
 tlapkovi patroni, z.s.

ZUZaNka a aSta, obě mají cca 10 let

Dva miláčkové Asta a Zuzanka čekají na své rodinky. Jsou 
to starší holčičky kolem 10 let a v útulku moc pláčou, chy-
bí  jim  lidská  láska  a  společnost.  Hledají  někoho  klidné-
ho na občasné procházky. Jsou vhodné ke starším lidem. 
Rády se k vám přitulí na gauči a nechají se do nekonečna 
hladit. Do domova mohou společně i odděleně. 

otÍk, cca 8 let

Tohle je Otík, pejsek cca osmiletý. Otíkovi zemřel majitel, a tak se do-
stal k nám. Je klidný, základní povely zvládá, umí i na vodítku. Je u nás 
krátce, ale agresivní není. Je v dobré formě, má skvělou srst, byl zvyklý 
doma – a to taky pro něj hledáme. Zahrádku s přístupem do domu nebo 
byt s procházkami. Je to hodný pejsek a zaslouží si hodného a klidného 
páníčka.

ČakY, cca 7 let

Tohle  je  Čaky,  byl  nalezen  v  na  poli  úplně  vyčerpaný.  Naštěstí  jsme 
ho  v  pořádku  převezli  k  nám  a  dostali  z  nejhoršího.  Pejsek  středního 
vzrůstu je cca 7 let starý. Je milý, přátelský, nekonfliktní, velmi mazlivý, 
prostě takový velký miláček. Zvládá základní povely i chůzi na vodítku. 
Má  rád  lidi  a  procházky  si  užívá.  Hledá  k  sobě  páníčka  se  zahrádkou 
a spoustou lásky.
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karvinská hornická nemocnice  
je podle hospitalizovaných pacientů 
nejlepší českou nemocnicí
karvinská hornická nemoc-
nice je v očích hospitalizo-
vaných pacientů nejlepší 
českou nemocnicí. Z pohle-
du zaměstnanců a ambu-
lantních pacientů je špičkou 
v moravskoslezském kra-
ji. Ukázaly to výsledky 17. 
ročníku celostátního pro-
jektu Nemocnice Čr 2022, 
které 29. listopadu vyhlásila 
obecně prospěšná společ-
nost Healthcare institute. 

Do  průzkumu  se  letos  za-
pojilo 148 českých nemocnic 
s akutními lůžky. O své zku-
šenosti  se  podělilo  přes  85 
tisíc respondentů. Karvinská 
hornická nemocnice je celo-
státním  vítězem  v  kategorii 
Bezpečnost  a  spokojenost 
hospitalizovaných  pacientů. 
Hospitalizovaní  pacienti  ji 
považují  za  nejdůvěryhod-
nější českou nemocnici.

„Děkujeme  pacientům 
za důvěru a skvělé hodnoce-
ní, kterým nás dostali na vr-
chol.  Nesmírně  nás  tento 
úspěch  těší  a  zároveň  nás 
zavazuje  k  dalšímu  zkvalit-
ňování  naší  práce.  Za  tyto 
výborné výsledky samozřej-
mě  děkujeme  také  našim 
zaměstnancům,  protože  je 
to především jejich zásluha,“ 
říká  ředitel  Karvinské  hor-
nické nemocnice MUDr. To-
máš Canibal.

Kromě  důvěry  ve  zvolenou 
nemocnici  ocenili  pacienti 
lůžkových  oddělení  i  rych-
lost  a  organizaci  při  přijí-
mání  k  hospitalizaci,  poho-

tovou  reakci  zdravotníků 
na  bolest,  kvalitu  podávané 
stravy,  čistotu  na  odděle-
ních, srozumitelné orientač-
ní značení a jednání s úctou 
a respektem, které je v celé 
nemocnici naprostou samo-
zřejmostí.

Prvenství  v  Moravskoslez-
ském kraji  zaujala Karvinská 
hornická nemocnice v kate-
goriích  ambulantních  paci-
entů a zaměstnanců. Ambu-
lantní pacienti  velmi  kladně 
hodnotili  zejména  včasnou 

a  účinnou  reakci  personá-
lu na bolest a spokojeni byli 
také  s  informacemi,  které 
jim  v  ambulancích  předa-
li  lékaři  a  zdravotní  sestry. 
V celorepublikovém srovná-
ní přiřkli nemocnici 8. místo.

„Je  vidět,  že  pacienti  oce-
ňují  nejenom naši  práci,  ale 
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osmisměrka

AFEKT, AKANTY, AKTÉR, ARMÉN, ATLET, BLIKOT, CÁKANCE, ČMOUD, ČTENÍ, ČTVRT, DANĚK, DCERA, 
DESÁTNÍK, DIETY, DOBRODINEC, EFEKT, ENERGICKÝ, EUNUCH, FALDY, FALZÁTOR, FORMULACE, 
 FUKÉŘ, GRADACE, HUMŘI, JITRO, KAKABUS, KAMERY, KONTO, KORBY, KŘOVÁK, KVITANCE, LEKCE, 
 MAZEL, MRAVY, NEOSTRÝ, NYMFA, OBLEVY, OCELE, ODNOŽ, OMYLY, OSTUDA, OVSÍK, PATOK, 
PIRÁTI,  PITVA,  PLAST,  POETI,  POTÍŽ,  PŘELIV,  PTAČÍ,  RAKEV,  RAZIE,  REÁLNÝ,  ROČNÍK,  SEKÁČEK,  
SETBA, SLÁMA, SPÍŽE, TABLO, TIKOT, ÚPLNOST, VĚDRA, VRZOT, VÝDUŤ, ZÁCPA, ŽÁROVKA, ŽDÍMAČKA

Tajenka: ... je závislá na obrazotvornosti.H. de Balzac: Rozkoš ... dokončení v tajence osmisměrky.

i  prostředí  a  nabídku  naší 
nemocnice. Kromě otevření 
nového pavilonu jsme v po-
sledních  letech  rozšířili  také 
spektrum  ambulantní  péče 
o  endokrinologickou,  oste-
ologickou  a  kardiologickou 
ambulanci  včetně  echokar-
diografie. Loni jsme otevře-
li  příjmovou  neurologickou 
a interní ambulanci s nepře-
tržitým provozem, čímž jsme 
centralizovali  neodkladnou 
péči o pacienty, kteří dorazí 
do nemocnice po vlastní ose 
nebo  sanitou  Zdravotnické 
záchranné  služby,“  dodává 
ředitel nemocnice.

Díky  hodnocení  svých  za-
městnanců  se  Karvinská 
hornická  nemocnice  v  ce-
lostátním  měřítku  umístila 
na skvělé 4. příčce. Zaměst-
nanci  každoročně  oceňují 
především možnost sebere-
alizace, vzdělávání a zvyšo-
vání  kvalifikace.  Nemocnici 
považují  za  perspektivního 
zaměstnavatele  v  regionu, 
mají  rádi akce, které pro ně 
a jejich rodiny management 
pořádá,  kladně  hodnotí  ko-
munikaci  na  pracovišti,  cítí 
se při práci bezpečně a cel-
kově  jsou  velmi  spokojení 
a motivovaní.



Dětmarovické okénko leden 202324

Hostinec U rumcajse

Nově otevřeno od pátku 20. 1. 2023
Zveme vás na znovuotevření vašeho 
oblíbeného hostince U Rumcajse. 

Chystáme pro vás pravidelné víkendové 
akce se zaměřením na určitou kuchyni, 
jako jsou zabíjačkové hody, zvěřinové 
hody, hamburgerový víkend, drůbeží 

víkend atd. Dále se můžete těšit na akce 
jako pohádkové a filmové karnevaly pro 
děti i dospělé, plesy, večerní zábavy. 

Je možno objednat akce 
všeho druhu do 30 osob. 

V létě samozřejmě grilované speciality 
a domácí uzeniny z našeho uzáku.

oznámení
MUDr. Soňa Fusová ukončí 

k 31. březnu 2023 
svou lékařskou praxi 

pro děti a dorost v Dolní Lutyni, 
Třanovského 192. 

Stávající registrovaní pacienti 
se musí přeregistrovat k jinému lékaři.
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obec zveřejňuje záměr – nabíd-
ku k využití budovy bývalého 
domu s pečovatelskou službou č. 
p. 960 (zelený dům pod Něbro-
jovou kaplí). 

Nabídky prosím doručte na po-
datelnu obecního úřadu ve lhůtě 
do 28. 2. 2023. 

E-mail: obec@detmarovice.cz

obec zveřejňuje záměr využití budovy bývalého 
domu s pečovatelskou službou č. p. 960
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společenská kronika

Listopad 2022
80 let

anna kolková
81 let

Božena Sikorová 
82 let 

miroslav maroštík 
Zdeněk komínek 

Jiřina roháčová 
Emílie kantorová 

Zdenka Staniczková 
Emílie voznicová 

83 let 
Zdeňka kijonková 
anna Nelhübelová 

84 let 
oldřich kozel 

Stanislava Janusová
marie Staníčková 

85 let 
alžběta Fierlová 
Zdeněk Čempel

86 let 
Jiří Dulava 
91 let

Emílie repperová
92 let

marta chlebková 

Prosinec 2022
80 let

Ludmila kyjonková
věra Ječmínková

Josefa Špandelová
alice maroštíková

83 let 
Břetislav menšík 

Zdeňka kuřidymová 
Eva Čempelová

Zdeňka Latečková 
88 let 

František Bonček 
93 let 

vanda michalská 

oslavili životní jubileum

všem oslavencům blahopřejeme!

oldřicha klimčíka
květuši kyšovou

vlastimila Staníčka
Petra konečného

annu marchevkovou

vzpomínáme na zemřelé 

Dne 18. 1. by se dožil 90 let 
pan DraHoSLav ŠvEDa.
S úctou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 12. 3. 2023 
vzpomeneme 1. výročí, 

kdy nás po týdenním pobytu 
v karvinské nemocnici 

opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček 
pan JaromÍr koLEk

S láskou a úctou za celou rodinu 
vzpomíná dcera Alena s manželem

Dne 30. 12. 2022 
oslavili manželé 

JoSEF a mariE SEČkaŘovi
zlatou svatbu.

Štěstí, zdraví do dalších 
společných let 

přejí synové s rodinami

Kdo měl rád, 
nikdy nezapomene…

Dne 30. ledna 2023 vzpomínáme 
1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 
pan miroSLav mrakWia.  

S láskou vzpomínají 
manželka Blažena, 
dcera Pavlína 

a syn Miroslav s rodinami.
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- slavnostní zahájení a přestřižení pásky

- prohlídka haly a zázemí s výkladem

- doprovodný program tanečních skupin

  a kapely Sušanka

Obec Dětmarovice
Vás zve na 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY

Těšíme se na Vás

Akce proběhne

v pátek

17.2.2023

v 16:00 hodin

Obec Dětmarovice
Vás zve na 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY

Program: 


