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Vážení spoluobčané,
hospodaření obce bylo i v roce 2021 zodpovědné a vyvážené, o čemž mj. svědčí
i velmi důstojná položka úspor finančních prostředků na kontech obce na přelomu
2021/2022. Tento stav dává velmi dobré předpoklady realizace dalších postupů, jak
jsou schváleny zastupitelstvem obce.

Více na stránce 15 chevron-circle-right

Odpady v roce 2022
V listopadu 2021 jste obdrželi do všech rodinných
domů Ohlášení požadované kapacity soustřeďovacích
prostředků na směsný komunální odpad (SKO) a biologický rostlinný odpad (BRO)
z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci (rodinného, bytového domu) od 1. 1. 2022
a Objednávku kapacity nádob
na SKO a BRO.

vyplněného Ohlášení.
Poplatek
dříve!!!

prosím

neplaťte

popelnice jsou nadále sváženy v celé obci podle
zavedeného intervalu svozu
1x za 14 dnů nebo 1x měsíčně.
Někteří z vás si vybrali možnost
malé popelnice o objemu 60 l.
Tady vás žádáme o trpělivost
při výměně popelnic, protože
změna systému je v celé republice a čekáme na dodání
těchto popelnic svozovou firDěkujeme všem, kteří toto mou. Do této doby vám bude
Ohlášení dodali obratem zpět svážena stávající popelnice.
na obecní úřad a ty, kteří tak60 l popelnice u nás
to stále neučinili, žádáme, aby vyplněný formulář odevzda- ještě nikdy nebyly použity. Je
li neprodleně. Toto Ohlášení to poměrně malá kapacita.
je povinné podle zákona č. Pokud zjistíte, že jste si zvolili
565/1990 Sb., o místních po- špatnou variantu a nedokážeplatcích, ve znění pozdějších te vytřídit odpad natolik, aby
předpisů, a pokud nebude vám nádoba stačila, prosím,
doručeno, musí poplatek vy- požádejte si na obecní úřad
měřit obecní úřad, jako správ- o změnu kapacity nebo změnu intervalu svozu. Znovu přice poplatku, z moci úřední.
pomínáme, že komunální odJaké změny tento systém pad se nemůže odevzdávat
jinak než v popelnicích a nepřináší?
bude odebrán ani ve sběrném
známky na popelnice dvoře. Svozová firma nebude
sbírat ani pytle postavené vese již nebudou prodávat,
dle popelnice.
platba místního poplatku bude probíhat převodem hnědé popelnice 240 l
na účet obce nebo platbou na BIO odpad jsou již bez dalv hotovosti na pokladně obec- šího poplatku a mnozí z vás
ního úřadu, ale až po obdržení jste si je objednali nově. Zde je
dopisu, kde bude uveden va- velmi důležité si uvědomit, že
riabilní symbol pro každého odpovídáte za obsah a složeplátce, číslo účtu obce a výše ní BIO odpadu. Nádoba je urmístního poplatku podle vámi čena výhradně na trávu, listí,
spadané ovoce, zeleninu, části rostlin a keřů, exkrementy
drobných domácích zvířat,
kuchyňský odpad z domácností (např. slupky z brambor,
zeleniny a ovoce, skořápky
vajíček). POZOR žádné zbytky jídla, pečiva, salámů, masa,
sýrů, kostí – NE! Nepatří sem
ani dřevo, překližka, skelná vata, mikrotenové ani jiné
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sáčky apod. Tento BIO odpad se vozí na kompostárnu,
a pokud nebude opravdu čistý, nebude svozovou firmou
odebrán.
všechny změny týkající
se úpravy místního poplatku –
změna kapacity nádoby (větší
popelnice, menší popelnice),
odstěhování poplatníka, úmrtí musí být podány opět písemnou formou na formuláři
obecního úřadu.
cílem celé změny je vytřídit co nejvíce využitelných
složek z domovního odpadu,
aby se na skládkách snížilo
množství ukládaného odpadu.
Proto budeme nadále rozšiřovat stávající separační hnízda
hlavně o kontejnery na papír
a plast. Využívejte prosím pro
separaci zejména sběrný dvůr,
občané v oblasti Koukolné
u motorestu a ve středu obce
nad Dělnickým domem zavedeného pytlového sběru separovaného odpadu.
Celoobecně 4x ročně můžete využít pytlové separace
všichni v obci. Ta je zavedená
již 20 let a je využívána velmi
málo. Všechny termíny jsou
uvedeny v obecním kalendáři.
Nejlepší cestou jak snížit
množství odpadu je vůbec
ho nevytvářet. To je ale zatím
velmi složitá cesta, protože
všichni víme, jak to ve všech
prodejnách vypadá, že každá
věc či potravina je zabalena
někdy i v několika nesmyslných vrstvách. Cesta zcela
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bezobalového nákupu je zatím
neřešitelná. Tak se pokusme
alespoň „vytahat“ z odpadkového koše, co nejvíce toho půjde. Prospějeme přírodě i společné obecní kase.

noviny, letáky, vyřazené knihy
(ale bez vrchních desek), kartonové krabice (samozřejmě
složené na co nejmenší objem!), sešity apod. – modré
kontejnery.

plechovky od barev, ředidel
apod.
A co tedy zůstává v odpadkovém koši a končí v popelnici?
Kapesníky, pleny, hygienické potřeby, papírové utěrky, znečištěný papír, např.
od sádla, másla, uzenin, porcelán, keramika, zbytky z jídel, prošlé potraviny, popel
z topeniště.

A kam tedy s tím?

Biologicky rozložitelný odpad
– tráva, listí, zbytky rostlin,
PET lahve, všechny obaly zeleniny, ovoce apod., stejně
z plastu, krabičky, mikroteno- jako do BIO popelnice – hněvé fólie (sáčky a obaly od čo- dé kontejnery.
kolád, bonbónů, slaných i sladkých pochutin), plechovky Žárovky, zářivky – do SD, saod nápojů, tetrapaky (krabi- mostatný odběr do světelce) od nápojů i mléka, kelímky ných zdrojů.
i víčka od mléčných výrobků,
obaly z „kapsiček“ pro děti Drobné vyřazené elektrozaapod. – žluté kontejnery.
řízení – červený kontejner
u COOP nebo do SD.
Sklo a vše, co je z něho, láhve,
rozbité sklenice, okenní tabu- Léky prošlé nebo nevyužívale (samozřejmě bez rámu) – né – pouze do lékárny.
zelené kontejnery.
Obaly od laků na vlasy, tužidel
Pozor! Ne porcelán ani kera- apod. – do SD, tlaková nádobmika – ten patří do směsného ka do nebezpečného odpadu.
komunálního odpadu.
Ostatní velkoobjemné odpaPapír obalový neznečištěný, dy do sběrného dvoru, nebezobaly od mouky, cukru, rýže, pečné odpady také – oleje,

Většina z nás už takto třídí,
vedeme k tomu i děti. Někteří
z nás ale mají stále rezervy
a někteří berou třídění jako
obtěžování v jejich naplněném hektickém životě. To už
je na každém, jak se k třídění
postaví. Ale je fakt, že i drobnost pomůže zlepšit životní
prostředí nás všech.
A pokud nevíte, kam s tím,
klidně zavolejte a zeptejte se:
596 540 147.
Taťána Čempelová,
OÚ Dětmarovice

OZNÁMENÍ O ÚHRADĚ MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA PRO ROK 2022
Úhrada poplatku ze psa je máte možnost platit poplav roce 2022 splatná nejpoz- tek v hotovosti na pokladně
ději do 28. 2. 2022
obecního úřadu. Číslo účtu
pro bezhotovostní platby je:
Výše místního poplatku ze 3624 791/0100. Variabilní
psa za rok 2022 zůstává ne- symbol pro platbu je 1341
měnná, a to 100 Kč /1 pes.
a specifický symbol je č. rodinného domu. Do poznámVzhledem k současné epi- ky pro příjemce uvádějte
demické situaci upřednost- jméno plátce.
ňujeme bezhotovostní platby, ale samozřejmě i nadále Žádám o správné uvedení všech údajů tak, aby byla
platba správně identifikována a přiřazena správnému
plátci poplatku.

v provozní době OÚ, a to:
v pondělí a středa od 8.00–
12.00 a od 13.00–17.00
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný
nový rok 2022.


Jana Timko, referent OÚ

Pokladna pro hotovostní platby je otevřena

www.detmarovice.cz
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I pro letošní rok je schválený finanční
dar na ozdravný pobyt
Dne 15. 12. 2021 schválilo
Zastupitelstvo
obce
Dětmarovice 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 ročně na ozdravný pobyt v České
a Slovenské republice. Žádost
občan podává na příslušném
tiskopise, jehož přílohou je
doklad o zaplacení pobytu.
stránkách www.detmarovi- 313, tel: 596 540 143.
ce.cz nebo vám budou poPotřebné informace jsou skytnuty na Obecním úřa- 
Lenka Hanusková,
zveřejněny na webových dě Dětmarovice, kancelář č. 
referent OÚ

Informace ze zasedání
Zastupitelstva obce Dětmarovice
Poslední zasedání Zastupitelstva
obce Dětmarovice v roce 2021
se konalo ve středu 15. prosince v sále Dělnického domu.
Důležitými body programu byl
návrh rozpočtu na rok 2022
a také zhodnocení hospodaření
obce za rok 2021.
Všechny body finanční oblasti
zastupitelé
schválili.
Předsedové výborů kontrolního, finančního a výboru pro
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životní prostředí a hornickou
činnost seznámili zastupitele
s prací členů jednotlivých výborů za rok 2021 a současně
předložili ke schválení plány
práce na rok 2022. Zastupitelé
mimo jiné projednali a schválili majetkovou problematiku,
návrh na využití fotovoltaiky
na obecních budovách či dohodu o spolupráci při zpracování projektu „Cyklistické propojení Dětmarovice – Godów“.

Příští zasedání zastupitelstva
obce se bude konat ve středu
23. února 2022 v 17.00 hodin
v sále Dělnického domu.
Vážení občané, k účasti
na příštím zasedání zastupitelstva obce jste všichni srdečně zváni (za dodržení opatření
platných v době zasedání).



Šárka Kepenyesová,
tajemnice OÚ
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Postavíme v Dětmarovicích
rozhlednu?
Obec má hotový projekt
věže rozhledny včetně jejího
umístění a v řízení je stavební povolení. Vše samozřejmě prošlo schválením zastupitelstvem, které potvrdilo
i vizuální podobu 28,5 metru
vysoké věže, jejíž hlavní konstrukce je z pozinkované oceli.
Tvar věže připomíná vzdáleně
Eiffelovku a v našem případě
se jedná o opakovanou realizaci již existující identické
stavby ve městě Rokycany.
Mimochodem, máme písemný
souhlas zastupitelstva tohoto
města se stavbou i u nás v obci.
U nás bude mít ale věž v konturách navíc led osvětlení, takže
bude i v noční době výraznou
dominantou obce, viditelnou již

zdaleka. Vzhledem k tomu, že
bude stát uprostřed Něbrojova
kopce, v nadmořské výšce cca
240 m, bude vizuálně mnohem vyšší než věž kostela.
Provedení a stavba věže bude
nákladově obnášet cca 10 mil.
Kč, již po 100% zdražení oceli,
ale výběrové řízení na realizační firmu dosud nebylo i s tím, že
v roce 2022 jsme si „nastolili“
úsporný režim obce, vzhledem
ke schválení mohutné investice – sportovní haly v areálu SK
Dětmarovice.
S přihlédnutím ale k dosavadnímu velmi dobrému vývoji financí obce, samozřejmě s pozitivním účinkem mohutného
přísunu dotačních finančních
prostředků státu do roku

2021, není zahájení stavby
ještě v roce 2022 vyloučeno.
V obci jsou příznivci této stavby,
ale i odpůrci, jak už to tak bývá.
Položme si otázku, zda má
v obci rozhledna stát, či nikoliv.
Argumenty pro jsou tyto:
1.) výrazné zvýšení zajímavosti
a turistické přitažlivosti obce,
další zvýšení prestiže obce
2.) vhodný, členitý, zvlněný
povrch katastru obce s vyhlídkami do krajiny již dnes, jen
z povrchu terénu
3.) dřívější existence dřevěné rozhledny – triangulace na Něbrojovém kopci cca
před šedesáti až sedmdesáti
lety
4.) dobrá finanční situace
obce s předpokladem stavby
rozhledny bez úvěru
5.) vznik nové, charakteristické, krásné, osvětlené dominanty obce na „sto let“
Argumenty proti :
1.) mám strach z výšek?
2.) 10 mil. Kč je na rozhlednu
moc peněz?
3.) …….?
Argumenty PRO převažují, to je zřejmé, a další zvýšení prestiže a významu obce
v regionu máme v programu.
Samozřejmě, obec bude žít
i bez rozhledny, pokud ji lidé
v obci nebudou chtít. Ale „držet se při zemi“ v rozvoji obce
nepovažuji vůbec za dobré,
to je naším heslem už 12 let…
A zkuste si představit, že někdo
Paříži dnes vezme Eifelovku…
Nebude se vám potom zdát, že
to město už není „co bývalo“?



www.detmarovice.cz

Ladislav Rosman,
starosta obce

5

Co je rozpočet vyrovnaný
a co schodkový
Překvapilo mne, že jsem zaslechl kritiku našich pravidelně schodkových rozpočtů
obce. Někteří občané v tom
mají stále zmatek a myslí si, že rozpočet schodkový
vede zaručeně k zadlužování.
Tento pohled je však zavádějící a mylný. V případě naší
obce a v podobných případech jiných obcí zcela určitě.
Považuji za vhodné znovu věc
vysvětlit.
V úvaze jsou podstatné položky příjmů a na druhé straně
položky výdajů. Jestliže jsou
příjmy na úrovni plánovaných
výdajů, jedná se o rozpočet
vyrovnaný. Pokud je na straně příjmů například 100 milionů Kč a v plánu například
výdaje na 120 mil. Kč, pak se
skutečně jedná o rozpočet
schodkový, ale… Důležité je,
jak plán výdajů předpokládá
vzniklou „mezeru“ v penězích
zaplnit. V  případě naší obce
je to VŽDY z přebytku hospodaření, tedy úspor předchozího účetního období.

Za posledních minimálně
12 let obec žádný úvěr nečerpala, protože to nebylo
zapotřebí!

nemají… A konečně, celý svět
žije na obrovský dluh, který
se mimochodem stále rychle
zvětšuje. Naši obec ale v seznamu zadlužení opravdu
Pozor ale, například stát nebo nehledejte.
kraj hospodaří se schodkovými rozpočty, ale již s využitím 
Ladislav Rosman,
úvěrů, jelikož takové úspory 
starosta obce
Demografický vývoj obyvatel od roku 2012 (k 31. 12.)
ROK

POČET OBYVATEL
CELKEM
4025
4113
4165
4184
4195
4227
4233
4280
4347
4395

2012
2013
2014
2015
2015
2017
2018
2019
2020
2021
(k 1. 12. 2021)

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice od roku 2012

Data jsou z matriky OÚ Dětmarovice (rok 2021 je k 1. 12. 2021)
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Jana Timko, referent OÚ
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Pár informací z nového Domova
pro seniory U Kaple
Od prvních dnů tohoto roku
začalo postupné přijímaní klientů do našeho nového domova, které bude trvat až do dosažení jeho plné kapacity. První
klient byl slavnostně ubytován
již 6. 1. 2022 za přítomnosti reportérky Českého rozhlasu.
Jak uvedla paní ředitelka Kniezková, momentálně k ubytování již je připraveno 28 klientů,
z toho je zhruba polovina dětmarovických občanů. Všechny
aktuální žádosti z řad občanů
Dětmarovic byly uspokojeny.
Personální stav zaměstnanců

je na plném počtu, stejně jako
u ubytovaných klientů i počet
zaměstnanců tvoří z poloviny
dětmarovičtí občané.

výdejna léků, jak pro klienty nového domova, tak i pro občany
žijící v domě s pečovatelskou
službou, i pro ostatní občany.
O výsledku těchto snah budeV souvislosti s otevřením no- me naše občany informovat.
vého domova v naší obci pan
starosta dohodl s vedením do- Na závěr bych chtěla popřát
mova již dříve avizovaný pokus novým klientům pevné zdraví,
o oživení naší dětmarovické lé- ať se jim v novém domově dobkárny. Je předpoklad, že suma ře bydlí a jsou spokojeni. Vedení
spotřebovaných medikamentů domova a celému personálu
třiceti klientů našeho Domova taktéž pevné zdraví a spokojeU Kaple bude docela úctyhod- nost v novém zaměstnání.
ná, takže zkusíme navázat spolupráci s Nemocnicí Karviná, 
Lenka Hanusková,
aby v naší lékárně byla aspoň 
referent soc. záležitostí

Dětmarovice mají aplikaci pro chytré mobily
Aplikace s jednoduchým názvem „Obec Dětmarovice“,
sloužící
nejen
občanům
Dětmarovic, ale i turistům.
Aplikace obsahuje komplexní
informace o obci Dětmarovice, částečně kopíruje webové
stránky obce a pravidelně informuje o aktualitách.

vody, výpadky elektrického – Google Play, Apple – App store.
proudu apod.).
Václav Kyjonka, referent OÚ
V aplikaci naleznete také
kontaktní formulář „hlásič závad“, a to ve dvou kategoriích
a) v případě poruchy veřejného rozhlasu nebo osvětlení
b) v případě poruchy čerpací jímky tlakové kanalizační
Důležitým nástrojem aplikace přípojky.
jsou krátké oznamovací ‚Push‘
zprávy, které jsou zdarma za- Aplikaci si můžete zdarma insílány všem uživatelům této stalovat do mobilního zařízení
aplikace (hlášení odstávky s operačním systémem Android

www.detmarovice.cz
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rozhovor

Otázky pro zastupitele
Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA
Představujeme vám člena zastupitelstva obce za KDU-ČSL pana
Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA, který působí v zastupitelstvu obce
od roku 1990.
V zastupitelstvu pracuje od roku 1990 za KDU-ČSL.
od 1990 – do 2002
od 2014 – doposud
věk: 		
66
vzdělání:
vysokoškolské, fakulta strojní a elektrotechnická,
VŠB Ostrava; postgraduální MBA, VŠE Praha
bydliště:
Dětmarovice
stav: 		
ženatý
zaměstnání: důchodce
Co vás vedlo k zapojení se Co obnáší samotná práce za- kandidátů na starostu a čledo komunální politiky a jak stupitele? Jste členem něja- nů obecní rady. Po samedlouho v ní působíte?
kého výboru nebo komise?
tové revoluci se více braly
v úvahu osobnosti a v rámDo komunální politiky jsem Pokud chcete vykonávat ci tzv. jednání u kulatého
vstoupil v roce 1990. Prvních funkci zastupitele, je po- stolu vždy došlo k dohodě.
svobodných voleb se teh- třeba znát samotnou obec, Adekvátní obsazení obecní
dy zúčastnily jen tři strany: její přednosti i nedostat- rady podle výsledků voleb
KSČ, OF a ČSL, za kterou ky. Jako dětmarovický rodák všech jednotlivých politicjsem kandidoval a obdržel znám potřeby spoluobčanů kých stran a hnutí přispívalo
nejvíce hlasů, což pro mne a na zasedáních zastupitel- ke konstruktivnímu a věcnébyla velká výzva, ale i záva- stva se je snažím prosazovat. mu jednání zastupitelstva.
zek. Tehdy jako mladý inže- Někdy nestačí si jen předlo- V poslední době se po volnýr jsem se rozhodoval, zda žené materiály prostudovat, bách spíše vyhrocují politickandidovat na starostu nebo ale i prodiskutovat s dotče- ké půtky mezi jednotlivými
pokračovat v profesní ka- nými stranami, abych lépe stranami, odstranila se jedriéře. Rozhodl jsem se dále porozuměl obsahu. Jsem nání u kulatého stolu všech
pracovat na elektrárně. Byl také členem finančního vý- zúčastněných stran a hnujsem zvolen jako neuvolněný boru, což mi přináší možnost tí, což nepřináší pro začátek
člen obecní rady. Tuto funk- podrobněji se seznámit s fi- volebního období dobrou atci jsem zastával tři voleb- nanční oblastí obce a lépe se mosféru v zastupitelstvu.
ní období až do roku 2002. orientovat například v příMé profesní vytížení se stále pravě rozpočtu a jeho plnění. Zastavuji se také nad fakzvyšovalo a nedovolovalo mi
tem, že na veřejná jednáse plně věnovat veřejné prá- Co vás při práci v zastupitel- ní obecního zastupitelstva
ci. V dalších třech volebních stvu překvapilo, ať už pří- přichází velmi málo občaobdobích jsem už nekan- jemně, nebo nepříjemně?
nů. Je to ovlivněno více fakdidoval. Vrátil jsem se zpět
tory. Pominu ty objektivní,
v roce 2014. Od té doby jsem V zastupitelstvu pracuji 20 jako jsou covidová opatření.
znovu členem zastupitelstva let. Za tuto dobu jsem za- Nicméně pro zastupitelé je
za KDU-ČSL. Zastávám ná- žil mnoho příjemných i ne- to signál, že pro občany jedzor, že je velmi důležité, aby příjemných situací a trochu nání nejsou zajímavá a prose občané zapojili do veřej- si člověk na to zvykne. Ale stor k vystoupení je omezený.
ného života a tím přispě- přesto nastaly situace, o kteli k rozvoji své obce. To mě rých člověk více přemýšlí. Jak hodnotíte dosavadní rozvedlo k zapojení se do ko- S odstupem času si dovo- voj Dětmarovic a jak by podle
munální politiky.
lím porovnat způsob povo- vás měla obec vypadat za 10
lebních jednání při výběru let?
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Rozvoj obce byl za posledních 30 let velmi různorodý. Na začátku, kdy rozpočet obce dosahoval několik
milionů korun, nelze srovnávat se současným více
než 10krát větším příjmem
do obecní kasy. Každý z bývalých starostů se snažil přinést pro obec co nejvíce, co
bylo v jejich silách. Díky příjmům v posledních letech se
nedá srovnávat rozvoj obce
s obdobím 90. let. Ale tímto
nechci snižovat zásluhu současného starosty. Naopak,
oceňuji jeho aktivní a zodpovědný přístup k rozvoji obce.
Dovolte mi, abych se zastavil
u zmíněných bývalých starostů, kteří vzešli ze svobodných
voleb. Všechny jsem osobně
znal a s nimi spolupracoval.
Bohužel, všichni už zemřeli, někteří z nich tragicky či
v mladém věku. Vzpomínám
na ně a patří jim mé poděkování, co pro obec obětovali.
Vracím se k položené otázce. Za 10 let by měla mít obec
většinu svého území pokrytou splaškovou kanalizací.
Předvídám, že počet obyvatel
v obci se bude blížit k pěti tisícům, což je udržitelná hranice
obydlení, aby si obec zachovala ráz vesnického charakteru. Dětmarovice by si zasloužily obchvat, za 10 let již
bude dopravní situace středem obce neúnosná, nicméně se obávám, že v blízké budoucnosti se jej nedočkáme.
Věřím, že v obci bude obohacena i občanská vybavenost,
z níž se budou radovat všechny věkové generace.
Musíme se připravit na to, že
příští volební období bude
složité. Především oblast daňových a dotačních příjmů je
velká neznámá. Stále stoupající inflace určitě omezí investiční program obce. Letošní
již schválený rozpočet je toho
příkladem.

www.detmarovice.cz

Co je podle vás největším pro- návrh ve formě obecné záblémem v obci?
vazné vyhlášky odmítli.
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Pro
každého občana je největším problémem něco jiného.
Svůj názor má občan závislý na svých potřebách. Mladí
lidé preferují něco jiného než
starousedlíci. Závisí to také,
ve které oblasti obce žijí. Co je
pro všechny společné, je bezesporu kvalita životního prostředí. Všichni bychom chtěli
žít v lepším prostředí, ať už
jde o kvalitu ovzduší, půdy,
vod či čistotu okolí. Já si dovolím zmínit i něco, na co se
zapomíná a co s lepším prostředím, chcete-li s kvalitou
lidského života, bezprostředně souvisí. Jsou to sousedské
vztahy. Ty se nevyřeší žádným usnesením nebo finanční státní dotací. Jsou křehké,
a proto si je snažme uchovávat. Jsou totiž k nezaplacení!

Práce v zastupitelstvu je
v mnoha případech o kompromisech. Nelze některé návrhy, které neprošly hlasováním v zastupitelstvu, brát jako
neúspěch. Nutno respektovat i druhou, v tomto případě
většinovou stranu.
Tento rok je rok volební, budete zase kandidovat do zastupitelstva obce? Pokud ano,
na co byste se chtěl v dalším
volebním období zaměřit?

Máte pravdu, čas neúprosně ubíhá a na podzim opět
proběhnou komunální volby
do zastupitelstva. Přál bych
si, aby byl obecně větší zájem
o veřejnou práci z řad mladších spoluobčanů. Jsem rád, že
v případě KDU-ČSL je dostatek
mladých lidí, kteří mají opravdu
zájem zapojit se do komunální
politiky a vnést nové progresivCo se vám v tomto volebním ní názory do života obce.
období povedlo, a naopak nepovedlo prosadit?
Je mi 66 let, jsem si toho vědom, ale nechám to na voliO tom, co se mi povedlo, bych čích. Na kandidátce KDUnerad hovořil. To nechám ČSL se objevím, pokud budu
na hodnocení občanů. Přesto zdráv. V dalších letech bych
si dovolím jen malou poznám- se chtěl zaměřit především
ku. Několik let jsem se snažil na zlepšení životního prostřeo zpracování Programu roz- dí v obci. Jak jsem se zmínil
voje obce. Zpočátku byl můj dříve, je to problém, který nás
návrh odmítán, ale nakonec velice trápí.
byl tento důležitý dokument
schválen. A nyní se všichni pře- Jak trávíte svůj volný čas? Čím
svědčujeme, jak je důležitý pro se nejlépe odreagujete?
získání finančních dotací a systematický rozvoj obce.
V prvé řadě se starám, společně s manželkou, o svou
Co
se
mi
nepovedlo? starou maminku. Jakmile přiKaždému z nás se něco ne- jedou k nám vnoučata, věnuji
povede. V poslední době se se jim. Hodně času strávím při
hodně diskutuje o poplatcích udržování rodinného domu
za odpady. Prosazoval jsem a zahrady.
pravidlo, aby poplatky za popelnice byly mimo jiné závis- Vážím si práce našich předků,
lé od způsobu vytápění ro- kteří nám v obci zanechali kuldinných domů. Aby vlastníci turní památku: kostel sv. Máří
domů s ekologickým vytápě- Magdalény. Mnoho volného
ním byli finančně zvýhodněni. času věnuji právě k zachováBohužel právníci ze MSK můj ní této památky budoucím
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generacím. Právě nyní organizuji výměnu zastaralých
elektrických rozvodů v kostele. Dříve to byla oprava varhan. Pomáhám při zvelebování okolí kostela včetně fary.
Před námi jsou další potřebné
opravy, jako je izolace základů
kostela, oprava farní stodoly
a mnoho dalších. Nenudím se.
Jaké je vaše oblíbené místo
v Dětmarovicích?
Ve své profesní kariéře jsem
mnoho let strávil mimo své
bydliště. Během pracovního
týdne jsem bydlel sám daleko
od domova, ať už v Přelouči
nebo
polském
Krakově.
Vždy jsem se rád vracel
do Dětmarovic. Samozřejmě
nejvíc ke své rodině. Ale už
jen, když jsem se blížil k dopravní značce „Dětmarovice“,

vzbuzovalo to ve mně pocit,
že přijíždím tam, kde to znám
a kde se cítím dobře. Každé
místo v obci, kde potkáte milého člověka, zažijete příjemné chvíle, nasajete krásu přírody, se stává pro vás místem
oblíbeným. To nejoblíbenější
místo si však nechám jen pro
sebe. Jistě mi rozumíte, že?

bezpečně a byly co nejvíc naplněny vaše potřeby ke krásnému životu na vesnici.

Dětmarovice
leží
mezi
Orlovou a Karvinou. Obě tato
města se ne příliš dobře proslavila v nedávném celostátním hodnocení měst a obcí.
Zdálo by se, že Dětmarovice
by měly být na tom podobCo byste rád sdělil občanům? ně. Není to o tom, kolik bodů
podle kritérií získá ta či ona
Vážení spoluobčané, pokud obec nebo město. Je to o tom,
jste dočetli článek až k těmto jak si sami život zařídíme.
řádkům, jsem spokojen a děkuji vám za vaši pozornost. Všem těm, kteří se k nám
Jsme na začátku nového roku, nově přistěhovali, přeji, abysvyužívám tuto příležitost te v Dětmarovicích našli nový
a přeji vám všem, abyste rok domov a prožili krásné chvíle
2022 v naší obci nejen pře- svého života. Já jsem se tady
žili, ale prožili, a to skutečně narodil a věřte, neměnil bych.
v pohodě a ve zdraví v kruhu svých nejbližších. Abyste Váš zastupitel
se cítili v naší obci spokojeně, 
Lumír Jendryščík

Zažijte více v Těšínském Slezsku
Slevová
karta
Těšínské
Slezsko Region Card poskytuje návštěvníkům slevy
na ubytování ve vybraných
hotelech a penzionech, dále
na wellness procedury, skipasy, na vstupy do bazénů,
www.tscard.cz

Těšínské Slezsko
Region Card
to je více zážitků
za méně peněz!

do muzeí, na rozhledny Kartu lze získat v síti infora na další turistické atrakce. mačních center od Mostů
Výše slev dosahuje i 100 %.
u Jablunkova po Bohumín
nebo u smluvních partnerů,
Na webových stránkách a to jako bonus k ubytování.
www.tscard.cz je uveden Více informací zájemci napřehled slev z různých ob- jdou na webu www.tscard.
lastí. V oblasti ubytování lze cz nebo www.tesinskeslezdosáhnout až na 30% slevy. sko.cz. Kartu je možné také
Výše slev na vstupy do we- získat v rámci speciálních
llness center, na bazény či akcí. Sledujte facebookovou
jiná sportoviště se pohybují stránku a Instagram Těšínské
kolem 20 %. S kartou se mů- Slezsko pro všechny. Najdete
žete vydat rovněž za kul- zde mj. zajímavé tipy na výturou a poznáním. Zámek lety a informace o zajímaFryštát mohou držitelé karty vých kulturních a sportovních
navštívit zdarma – získají to- akcích v Těšínském Slezsku.
tiž 100% slevu ze vstupného a navíc pro druhou osobu Přehled
aktuálních
slev
získají 50% slevu ze vstupné- na webu https://www.tscard.
ho na prohlídku.
cz/sluzby-se-slevou/?all=1.
Láká vás procházka příro- QR kód s přehledem všech
dou, chystáte se na hory? aktuálních slev:
I zde nezapomeňte na svou
Těšínské Slezsko Region
Card. Nabízí slevy ze vstupného na rozhlednu nebo
na skipasy.
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Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
S ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními budou veškeré
informace o způsobu konání zápisu do 1.třídy
uveřejněny na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz .
Termín konání zápisu pro děti z MŠ Dětmarovice Koukolná
čtvrtek 7.dubna 2022 od 13,00 do 17,00 hodin

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice.

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
S ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními budou veškeré
informace o způsobu konání zápisu do 1.třídy
uveřejněny na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz .
Termín konání zápisu pro děti z MŠ Dětmarovice střed
úterý 5.dubna 2022 od 13,00 do 17,00 hodin

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice.

www.detmarovice.cz
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Covid dopadl tvrdě na všechna
restaurační zařízení
Už rok Češi znají termín „výdejní okénko“ a gastronomie už stejně dlouho bojuje o přežití.
Výsledek? Tržby v oboru spadly, vlna propouštění, omezování provozu, dočasné nebo úplné
zavírání restaurací.
Zaměstnanci se do gastronomie nehrnou, odcházejí sami a své uplatnění hledají v úplně v jiných
oborech. „Je téměř nemožné sehnat personál,“ zní z úst provozních restaurací.
Jak by zhodnotili uplynulý rok 2021, který byl plný zákazů, restrikcí a kontrol? Co všechno
museli udělat pro to, aby zachránili provoz a co je čeká v novém roce 2022? Potýkají se
s nedostatkem personálu? Jak se snaží namotivovat své zaměstnance, aby zůstali?
Na to jsme se byli zeptat provozních restaurací v obci Dětmarovice.

Dělnický dům

době pouze naděje, že se
snad v blízké budoucnosti vše
vrátí do normálu a těšíme se
na naše spokojené hosty, kteří, jak doufáme, najdou znovu
cestu do Dělnického domu.

Rok 2021 stejně jako 2020
byl pro Dělnický dům jistě
velkou zkouškou, přesto se
nám, ale podařilo přežít, a to
hlavně díky podpoře vedení naší obce, zaměstnanců
obce a také mnoha občanů
Dětmarovic, kteří cíleně vyu- Hospůdka Na Statku
žívali našich služeb, zejména
obědového menu.
Roky 2020 a 2021 byly pro
gastroprovozy velice těžké,
Pro záchranu Dělnického ale nejen pro ně, omezení se
domu musel veškerý personál dotkla veškerých oblastí poda také naši externí zaměst- nikání. Je dobře známo, jananci pracovat nad rámec kým způsobem byly provozy
svých povinností a doslova se omezeny, nebo že byly zcela
zaťatými zuby překonávat zavřeny a je zbytečné o tom
všechna úskalí související s no- psát.
vým fenoménem, který nás
všechny neblaze postihnul.
Pro mě to byly tragické roky
nejen profesně, ale i co se
Motivací pro nás je v této osobního života týká.
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Ve chvíli, kdy bylo vyhlášeno celkové uzavření provozoven, jsem se brigádně
zaměstnala tam, kde jsem si
myslela, že je to potřeba –
při výrobě dezinfekcí. Moji
zaměstnanci dostali kompenzaci mzdy, na kterou přispěl stát.
Ve druhé vlně uzavírání provozů jsem i já využila kompenzačního bonusu od státu.
Je škoda, že se k pomoci dětmarovickým podnikatelům
nějakým způsobem nepřipojila i obec, která má z podnikání svých občanů prospěch
na příjmové straně rozpočtu.
Některé obce svým podnikatelům přispívaly finanční částkou, úlevou na nájmu
a podobně. Nevím, jak ostatním místním podnikatelům,

Dětmarovické okénko leden 2022

ale mně bylo v té těžké době Rok 2021 byl plný omezení
obcí jako další zátěž zavede- ve velké míře, ať už v konno stočné.
trole očkovaných, testování
hostů i personálu a ve zkrácení otevírací doby, kterou
jsme zvládli i díky podpoHostinec U Rumcajse
ry obce. Museli jsme zrušit
akce na sále z důvodu omezení počtu hostů pro minulý rok 2021, který máme
v pronájmu, a očekáváme,
co bude v roce letošním.
Věříme, že rok 2022 bude
v lepším světle a doufáme
ve stálou podporu obce.
Personál zůstal stejný a bojujeme společně.

Restaurace Gól
Začátek roku 2021 byl pro
mě velmi složitý a nemůžu říct, že byl úspěšný. Ale
během průběhu roku se to
zlepšilo a naše situace v současné době je stabilizovaná.
Doufám, že rok 2022 bude
přívětivý a poklidný. S nedostatkem zaměstnanců jsem
se naštěstí potýkat nemusela.

Rumcajs funguje jako rodinný podnik. Naštěstí co
se týká personálu, tak to
na nás nemělo moc velký
dopad. Tržby poklesly razantním způsobem. V létě,
kdy ta omezení nebyla tak
jako v zimě, jsme díky akcím vydělali dost na přežití.
V době vyhlášení nouzového stavu v 11. měsíci lidi kvůli
očkování přestali provozov- Restaurace Hastrmanka
nu navštěvovat úplně, museli jsme provozovnu uzavřít. Snad rok 2022 už bude
lepší a gastronomie zase začne fungovat tak, jak má.

Motorest v Koukolné

www.detmarovice.cz

mínusový.
A co jsme udělali pro udržení? Domluvili jsme se s majitelem na snížení nájmu
a také jsme zavedli výdejní
okénko pouze pro Slevomat,
kde měli lidé dopředu koupené poukazy, a také snížením personálu na polovinu
s tím, že netušíme, kde seženeme personál letos.
A co nás čeká letos? To nikdo neví, co vláda na nás
vymyslí. Udělali jsme změny v otevírací době, změnili
jídelní lístek a udělali drobné
úpravy v restauraci (malovaní, nová terasa).
V době, kdy jsme měli zavřeno, jsme hledali jinou
práci pro zaměstnance, a to
kolem restaurace a v celém
areálu.

Restaurace U Bartečka

Tyto otázky mi připadají naprosto zbytečné, protože
je všeobecně známo, jaké
podmínky pro gastroprovozy vláda nastavila. Podnikání
proto bylo velice těžké.
Využila jsem kompenzace na mzdu zaměstnance,
kterou nabízel stát. Je škoda, že obecní úřad se k nám
postavil tak, že v době této
krize místo jakékoliv pomoci,
nám naúčtoval stočné, ačkoJak bych zhodnotil rok 2021? liv dobře věděl, že nemáme
Byl katastrofický a těžce žádné příjmy.
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Dokončené akce a investice roku 2021
Chodník před kolumbáriem

Domov pro seniory U Kaple

Parkoviště

Kanalizace na Olmovci
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Oprava prostanství před restaurací U Rumcajse

Oprava prostranství před kostelem

Jaké má obec hlavní plány rozvoje
do roku 2022
V  první řadě musíme dostavět sportovní halu, jejíž stavba
byla zazimována 22. 12. 2021
a bude se pokračovat, jakmile to podmínky dovolí, v půli
ledna 2022. Stavba zatím
vykazuje jen malé zpoždění
vůči harmonogramu, ale před
námi je ještě spousta práce.
Z dalších větších položek
jsou v plánu například generální rekonstrukce mostu
přes Mlýnku, za tratí směrem
k Lyngu (cca 2,5 mil. Kč), výměna světel veřejného osvětlení (1 mil. Kč), rekonstrukce
koupelen DPS 670 (1 mil. Kč)
a nová dlážděná plocha včetně rekonstrukce odvodnění
u kostela sv. Maří Magdaleny
(1,2 mil. Kč). Na základě velmi dobrého stavu financí
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na závěr roku 2021 bude zastupitelstvu navrženo zahájení stavby rozhledny (10 mil.
Kč). Samozřejmě se budou
dále opravovat naše místní
komunikace, z nichž největší
položkou je dosud kamenitá
cesta pod Wilczkovým kopcem až po křižovatku odbočení na Zálesí.

státních peněz.
Pro přemýšlivé občany ještě
uvádím, že si obec schválila
přípravu projektů pro využití
fotovoltaiky na obecních budovách, a to na podporu energetického provozu těchto budov, i s využitím bateriových
uložišť. V naší zeměpisné poloze ve fotovoltaice osobně
nějaké velké „štěstí“ nevidím,
ale z EU budou do této oblasti
nasměrovány početné miliardy… Bylo by určitě chybou tuto
příležitost nevyužít. A předpokladem jsou samozřejmě
hotové projekty pro přihlášku
na dotační tituly. Kdo je nebude mít, na peníze si nesáhne.

Dále jsou to zatím projekty
„pod čarou“, tj. projekty, do jejichž realizace obec nepůjde
bez státní dotace. Jsou to tyto
položky: Stavba kanalizace
– 3. etapa – Střed, dále pokračování chodníku za řekou
– 2. část a zateplení vč. rekonstrukce vytápění u Dělnického
domu. Stavební dokumentace
k těmto položkám je rovněž 
hotová, jen čekáme na příslib 

Ladislav Rosman,
starosta obce
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Rok 2021 skončil a máme před
sebou nový rok 2022
Zeptali jsme se našich spo- pohledu celkem pozitivluobčanů, jak by zhodnotili ně, a to jak z rodinného, tak
svůj uplynulý rok.
pracovního hlediska, i přes
nepříznivou situaci v celé
Byl pro vás rok 2021 příno- ČR a ve světě.
sem nebo naopak, stalo se
vám osobně něco pozitivní- Byl úplně jiný, komplikoho? Jaké máte přání do no- vanější a náročnější, ale
vého roku 2022?
spousta věcí si také člověk uvědomil, co je pro něj
opravdu důležité, co chce
a na čem mu záleží. Dívala
Radim, 49 let:
jsem se dál do budoucna
(na své plány), což mě také
Jako každý rok, tak i uplynu- popohánělo, abych neulý loňský rok přinesl mnoho snula na vavřínech.
pozitivního i negativního,
bohužel v mém případě, Se svou rodinkou jsme se
zejména i díky covidu, pře- hodně opět semkli a snažívažovala negativa.
me se dělat vše společně!
Toto bych chtěla také naI přes nepříznivé zprávy, dále zachovat i do budouckteré se na nás poslední na, pokud to bude možné
dobou hrnou, přeji nejenom a budeme všichni chtít trásobě, ale všem lidem, aby- vit čas jeden s druhým.
chom se nenechali ničím
odradit a znechutit, aby Z pracovního hlediska to
nám sloužilo zdraví a moh- bylo náročné, ale také jsem
li jsme v prosinci s radostí dosáhla po několika letech
prohlásit, že to byl hezký svých snů a cílů. Vím, že to
rok 2022.
nebude jednoduché, ale šla
jsem si za tím a snad se mi
bude v budoucnu i nadále
dařit.
Anežka, 21 let:
Mé přání do nového roku
Začátek roku 2021 byl pro 2022 je, aby se vše vrátilo
mě velice náročný, dal- do normálu a žili bychom si
ší část roku už byla ale tady jako dřív! Ať jsou hlavklidnější a v závěru tento ně všichni zdraví a šťastní
rok byl velkým přínosem. ve svých životech, aby měli
Uvědomila jsem si priority skvělou rodinu a přátea více času věnovala rodině le, o které se mohou vždy
a přátelům. Do roku 2022 opřít! Toto je pro mě to
přeji všem zdraví, to je nej- nejdůležitější a ostatní už
důležitější, a aby tento rok přijde samo. ☺
byl pro všechny lepší než
Martin, 21 let:
ten rok předešlý.

Přeji, ať je ten nový rok
lepší než ten předchozí.

Igor, 21 let:
Minulý rok mi přinesl nové
možnosti, nové zážitky, kdy
jsem byl poprvé u moře
a dá se říci, že jej mohu,
i přes všechno to zlo, hodnotit kladně.
Všem přeji zdraví, štěstí, lásku, úspěch a splnění
všech přání.

Jaromír, 67 let:
Abych pravdu řekl, rok 2021
byl vcelku pozitivní (nemyslím covid 19). V rodině
jsou všichni zdraví a snaží se
v této nelehké době, která
je tady už dva roky, tyto situace zvládat. Nepomáhají
tomu ani sdělovací prostředky, které ve zprávách
někdy vyvolávají pocity
bezmoci, a proto je raději neposlouchám. Doufám,
že v roce 2022 již povede
k obratu, lidé se začnou více
setkávat a změní se i negativní myšlení. Přeji si do roku
2022, kromě zdraví, štěstí,
životní pohody, především
to, že se vrátíme k normálnímu dennímu životu.

Zdeňka, 64 let:

Zatím jsme jako rodina prožili rok 2021 s mírným opKaždý rok se dá hodnotit timismem, i když to někdy
Zuzka, 39 let:
negativně, ale také pozi- bylo velmi obtížné. Můžeme
Uplynulý rok 2021 bych tivně. Vždy záleží na úhlu jen doufat, že nová varianzhodnotila
ze
svého pohledu.
ta covidu 19 omikron, která
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se k nám začíná přibližovat,
nebude ještě horší než ty
předchozí. Do roku 2022
si určitě přejeme všichni
hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Důležité bude
neztratit životní optimismus. S optimismem se totiž
i těžší životní situace zvládají lépe.

konečně přestala diskriminace lidí. Už žádná demagogie ze strany vlády.
Chci, aby Česká televize
nesloužila politikům, ale lidem (vždyť platíme koncesi). Už dost zastrašování,
utiskování, věčného počítání. A ještě bych si přál,
aby lidé přijali více osobní odpovědnosti ke svému
zdraví.

Jan, 47 let:
Mám pocit, že rok 2021 utekl jako voda, naštěstí jsem
ho prožil docela příjemně.
Zahraniční dovolená sic nebyla, ale u nás je taky fajn
☺. V roce 2021 jsem dotáhl do konce větší úpravy
v okolí domu.

Tomáš, 44 let:

A přání do roku 2022? No
hlavně hodně zdraví všem,
radostí ze života, hodně
úsměvů, pokory, více jeden druhému pomáhejme
a buďme zdvořilí, abychom
si na jeho konci řekli: „To byl
vážně dobrý rok“.

Radka, 41 let:
Rok 2021 byl pro mne rokem „pro rodinu“, vzhledem
k pokračujícím opatřením
jsme si užívali rodinných radovánek a bylo nám spolu
dobře. Dále jsem poznala
v naší obci další společenství a milé lidi.

Každý rok nám i našim blízkým něco vezme, ale také
přinese. Proto byl i ten loňský přínosem v mnoha směrech, na tom vidím i mnoho pozitivního. Je důležité Přání do roku 2022? Ať se
na to nezapomenout, vždy nám v Dětmarovicích stále
Mým přáním je, aby už znovu vstát a jít vpřed.
dobře daří.

V naší obci již několik let žije mladá
a úspěšná badmintonistka!
Tereza Czajová se věnuje
badmintonu čtyři roky v klubu
TJ Orlová-Lutyně. Jsou to léta
naplněná dřinou, odříkáním
a obrovskou radostí, kterou
sport dokáže naplnit srdce
mladé badmintonistky. Jsou
to rovněž kamarádi a známí napříč republikou, které jí
sport dává.

vybojovat dvě bronzové
medaile a stala se 2. vicemistryní republiky v singlu a mixu. Nutno dodat, že
takto úspěšných Moraváků
není v tomto sportu mnoho.
Samozřejmě za jejím úspěchem stojí také trenér Jan
Tobola, který vede oddíl již
několik desetiletí. Do další
sezóny, kterou by Terka ráda
Loňská sezóna byla pro Terku věnovala také účasti na mevelmi úspěšná a medaile zinárodních turnajích, ji přeza výhry v kategoriích U15 jeme jen to nejlepší!
a U17 cinkaly na jejím krku
opravdu často. Hraje všech- 
Jana Czajová
ny disciplíny: singl, debl i mix,
což je fyzicky a časově velmi náročné. Vyvrcholením
každé sezóny je Mistrovství
České republiky, a to loňské v Praze, v kategorii U15,
bylo pro Terku hodně důležité. Každý sportovec touží po medaili z prestižního
turnaje a Terce se podařilo

www.detmarovice.cz
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Nový rok – nová kniha
Každý začínající rok je jako
nová kniha, kterou doma se
zatajeným dechem a očekáváním otvíráte a zatím ještě netušíte, jestli vás potěší,
nebo ne. Nyní vás vítá první,
lednové vydání Okénka a první letošní novinky. Věřím, že
přinesou do vašich domovů
spoustu zajímavého čtení.

Propast smrti – Robert
Bryndza – Soukromá detektivní kancelář Kate Marshallové
a Tristana Harpera má svůj
první velký případ. Před dvanácti lety odhalila novinářka
Joanna Duncanová politický skandál a poté záhadně
zmizela. Většina lidí už zapomněla, jen Joannina matka
stále po své dceři pátrá.

to ještě znamenat, že je vražednice – hořká zkušenost
Miriam naučila, co to znamená ocitnout se v nesprávný čas na nesprávném místě.
A do třetice je tu Carla, teta
zavražděného, která dosud
truchlí nad nedávnou smrtí
jiného člena rodiny. Nikomu
nevěří – vždyť i dobří lidé
mohou být schopni strašlivých
činů. Tři ženy, které nemají společného nic kromě zášti,
kterou k zavražděnému cítily… Jak dlouho mohou doutnat
křivdy a stará tajemství, než se
rozhoří v divoký plamen?

Kate a Tristan vycházejí při
svém vyšetřování z Joanniných
složek a poznámek a jdou krok
za krokem po jejích stopách.
Mezi jejími osobními věcmi
odhalí Kate jména dvou mladých mužů, kteří také zmizeli.
Když pospojuje poslední dny
těchto tří pohřešovaných lidí,
Kate si uvědomí, že Joanna
pravděpodobně
narazila
na něco mnohem zlověstnějšího, než by kohokoliv napadlo
– sériového vraha...

Pomalu hořící oheň – Paula
Hawkins – Když je na říčním člunu v Londýně nalezen
brutálně zavražděný mladík,
v centru pozornosti se ocitají
tři ženy, které ho znaly. Laura,
temperamentní
podivínka,
o níž si leckdo myslí, že je nebezpečná, s Danielem strávila
poslední noc před jeho smrtí.
Jeho sousedka Miriam ví, že
ačkoli Laura odcházela z místa
činu s krví na oblečení, nemusí
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Nevlastní dcera – Georgina
Cross – Třináctiletá Mia zmizí
v době, kdy v sousedství hoří.
Je to náhoda? Nebo spolu obě
události souvisejí? Poslední,
kdo dívku viděl, byla její nevlastní matka, kterou teď
manžel obviňuje, že dceři nevěnovala pozornost. Sousedé
se spojí a začnou po ztracené
dívce pátrat, ale přesto se navzájem podezírají ze žhářství.
Policie zaměří svou pozornost na nevlastní matku a onu
kritickou hodinu, kdy dívka
zmizela. Byl to zinscenovaný
únos nebo něco zlověstnějšího? A je to, co si všichni původně mysleli o jednotlivých
členech rodiny, pravda? Jenže
předpoklady o narušeném

vztahu nevlastní matky a nevlastní dcery nebyly nikdy
mylnější. Thriller Nevlastní
dcera se bude líbit především
čtenářkám a čtenářům Liane
Moriarty.

Hned
vedle
–
Leah
Montgomeryová
–
John
a Marcy Stanleyovi se v touze
po klidném životě přestěhují
na venkov. Když se setkají se
svými novými sousedy, myslí si, že narazili na pravé zlato. Marcy se rychle skamarádí
s Jill, ale když obdrží zlověstný
dopis, začne podezřívat Jillina
manžela Marka, že něco skrývá. Něco temného a násilného. Shannon se stala obětí
důkladně promyšleného únosu. Po svém osvobození je posedlá hledáním muže, který ji
unesl, mučil a navždy změnil.
Obě ženy hledají odpovědi
a obě jsou odhodlané je získat. Ani jedna ovšem není připravena na to, co najde…

Třetí polovička – Carola
Loveribgová – Když ji její
přítel Burke požádá o ruku,
Skye Starlingová se vznáší na obláčku štěstí. Je chytrá,
krásná a pochází ze zámožné rodiny, a tak to na první
pohled vypadá, že jí leží celý
svět u nohou. Ve skutečnosti však bojuje s obsedantně
kompulzivní poruchou, která jí
zabraňuje navazovat milostné
vztahy. Ale Burke – pohledný, starší a emocionálně vyzrálý muž – tvrdí, že ji chce…
navždy! Akorát že Burke není
tím, za koho se vydává. Je
šťastně ženatý a Skye jen využívá pro své vlastní záměry.
Aniž by postřehla, že se řítí
do záhuby, začne Skye plánovat svatbu a Burke zatím svůj
plán vypracovává k naprosté
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dokonalosti. Jenže dokonalý jak očekávala, ale velký dům,
plán prostě neexistuje a nee- na němž se podepsal zub
xistuje ani jedna pravda.
času. Sídlo s mnoha zákoutími, která skrývají tajemství,
vášně a zrady několika generací. A Lucy doufá, že právě
tady by mohla najít odpověď
na otázku, kterou matka nikdy
nezodpověděla. Kdo je její
otec? Dědictví dostane, jen
když splní několik podmínek,
jinak přijde na řadu další z řady
dědiců, charismatický Hank.
Je proto odhodlaná udělat
cokoliv, aby si dům udržela.
Pomáhá jí v tom celé městečko, které si ji rychle oblíbí.
Lucy postupem času zjišťuje víc o historii své rodiny, ale
hlavně o sobě samé. Během
pátrání po svých předcích totiž najde něco, co dosud neměla; domov, rodinu a lásku.

Upálené – C. J. Tudor – Před
pěti sty lety tady upálili osm
mučedníků. Před třiceti lety
tu beze stopy zmizely dvě
dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní
farář. Vítejte v Chapel Croft,
zapadlé vísce, jejíž tajemství
leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu
probouzet. Nahradit zesnulého duchovního sem přichází
někdo, komu temnota také už
mnohokrát zasáhla do života.
Někdo, kdo bude muset otevřít staré rány a hlavně ochránit svou dospívající dceru před
démony, kteří tady umějí být
až příliš skuteční.

Dům v zátoce – Mary Ellen
Taylor – Lucy plní poslední přání své matky a vrací se
do rodného města ve Virginii.
Cesta přes celé Státy pro ni
znamená šanci na nový, lepší život. Získala totiž nečekané dědictví v podobě nemovitosti jménem Zimní vilka.
Není to polorozpadlý domek,

www.detmarovice.cz

Neklid – Sidney Sheldon –
Bývalá zlodějka Tracy seká
po narození syna dobrotu.
Touží žít v anonymitě, v klidu
vychovávat svého potomka
a zapomenout na minulost. Jak
to ale bývá, ta o sobě dá vědět v nejméně vhodnou chvíli
a Tracy musí čelit své největší
noční můře. Je nucena vrátit se
do hry, nebezpečnější a bezohlednější než kdy dřív.

Mrtví umí mluvit – A. K. Turner
– Cassie, asistentka v pitevně, už za svou praxi zažila
leccos. Ovšem teď před ní
na stole leží někdo, koho velmi dobře znala. Cassie je přesvědčena, že dokáže vnímat
poslední myšlenky mrtvých,
a teď cítí, že závěr patologa,
dle kterého jde o nešťastnou
náhodu, není správný. Vidí
snad ve svém zármutku přeludy nebo se její intuice nemýlí a na smrti paní E. je něco
zlověstnějšího?

Kaštánek – Soren Sveistrup
– Na předměstí Kodaně je
nalezena zavražděná žena.
Na místě činu policie objeví
panáčka z kaštanů, na němž
je otisk prstu patřící zmizelé
dívce, jejíž případ byl dávno
uzavřen. Krátce nato dojde
k další vraždě. Další znetvořené tělo, další kaštanová figurka. Vyšetřovatelé bojují
s časem, neznají však motiv
a pachatel si s nimi nelítostně
zahrává. Dokáží ho zastavit
dřív, než se objeví další panáček? A jak s vraždami souvisí
případ zmizelé školačky?

Mizení – Jiří Březina – Temný
případ od dvojnásobného držitele ceny za nejlepší českou detektivku. Tomáš
Volf řeší nejotřesnější případ
své kariéry. Na opuštěném
statku zemře v den výročí
Hitlerova narození několik
lidí. Jde o zločin s rasistickým podtextem nebo o snahu vytvořit falešnou stopu?
Na dětské krizové centrum
zazvoní uprostřed noci dezorientovaný chlapec. Tvrdí,
že mu někdo vyměnil rodinu za cizí lidi. Když se však
o situaci začne zajímat soukromá vyšetřovatelka Eva
Černá, jeho zdánlivé blouznění se rýsuje v děsivých
detailech.
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Srdcaři – Josef Veselka –
Zkuste si představit, že jste
na sále a stojíte nad nemocným člověkem, jehož srdce
budete za chvíli operovat. Co
by vám v tu chvíli běželo hlavou? Mysleli byste víc na pacienta, na sebe, anebo snad
na někoho, koho milujete? Báli

byste se? Možná za dveřmi
sedí někdo, kdo čeká na každou vaši chybu, a třeba je to
váš bývalý přítel. Lékaři Burian
Kremnický a Daniel Kryl právě takové situace řeší. Od poloviny šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér
i osobních životů a na pozadí

proměňující se společnosti
s nimi zažíváme velké úspěchy, ale i chvíle, v nichž se jim
jejich vlastní osud vymyká
z rukou…

Na vaši návštěvu

se těší knihovnice
Alžbeta Jendryščíková

Blahopřání k jubileu
Na sv. Silvestra, 31. 12. 2021,
oslavil krásné životní jubileum – 50. narozeniny – náš
pan farář P. Mgr. Martin
Pastrňák, O.Cr. Je rytířem
řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Jedná se o jediný církevní řád založený
v Českých zemích a současně
o jediný mužský řád na světě
založený ženou, sv. Anežkou
Českou.

přestoupit z Vídně, evropského velkoměsta, do naší
malé farnosti.
Ale, jak se říká, co je malé, to je
Bohu milé, a snad se nám daří
společně vytvářet nejen farní,
ale i obecní rodinu, kde se cítí
dobře a nelituje toho. U příležitosti jeho narozenin mu
děkujeme za jeho pracovitost,
laskavost, schopnost předávat
Boží slovo a pomáhat nejen
věřícím, a za jeho dobré srdce. Kéž ho nadále na nelehké
kněžské cestě provází Boží
milost, ať ho Duch svatý nadále obdarovává moudrostí,
a jeho srdce neopouští Láska.

V předchozích letech působil
jako děkan karvinského děkanátu a byl farářem v Orlové
a v Doubravě. Poté působil
šest let jako provinciál řádu
ve Vídni. Do naší farnosti byl instalován k 1. 12. 2019
a k 1. 7. 2020 byl jmenován Milý otče Martine, stáfarářem ŘKF Dětmarovice lou ochranu Panny Marie,
a Doubrava.
přímluvu sv. Anežky a sv. Maří
Magdalény, patronky kostela
Byla to pro něj veliká změna a obce přejí a v modlitbách
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pro Vás vyprošují vaši farníci.
Mše svatá na poděkování za 50 let života proběhla v kostele sv. Maří
Magdalény v Dětmarovicích
v úterý 11. 1. 2022 v 11.00,
za účasti kněží a spolubratrů křížovníků. Hlavním celebrantem byl velmistr řádu
P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý,
O.Cr., a kazatelem P. Mgr. Jiří
Kupka, rektor olomouckého
konviktu.
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Informace o bohoslužbách
a studiu Bible
V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Dětmarovicích probíhá
každý týden v sobotu křesťanská bohoslužba, při které se její účastníci
vzdělávají v poznávání Bible. Program bohoslužeb je následující:
9.00 až 10.15: program Sobotní školy pro dospělé a program Dětské sobotní
školy
10.30 až 12.00: dopolední bohoslužba s kázáním
Každá část bohoslužby je zahájena a ukončena společným zpěvem
a modlitbou. V rámci Dětské sobotní školy se děti seznamují s biblickými
příběhy Starého i Nového zákona, poznávají význam Ježíšových podobenství
a prohlubují své znalosti v oblasti Božích přikázání (desatero, zásady
křesťanského života, zdravotní biblické zásady) a také poznávají význam
modlitby.
V sobotní škole pro dospělé probíhá studium Bible podle předem
připraveného studijního materiálu, který doplňuje promítání videa (rozhovor
s teologem). Tato videa si může každý zájemce prohlédnout na internetu
(Bible pro dnešek https://sobotniskola.cz/bible-pro-dnesek).
Kázáním slouží každý týden kazatel, přičemž kázání trvá 30 až 40 minut.
Všichni účastníci bohoslužby, a také přítomné děti, přednášenému kázání
dobře rozumějí, protože součástí programu je také příběh pro děti.
Pokud je někdo nemocný a nemůže se zúčastnit bohoslužby osobně, máme
možnost sledovat bohoslužby online na adrese:
http://www.casdonline.cz/prenosy
Církev adventistů sedmého dne je charakteristická tím, že bohoslužby
probíhají výhradně v sobotu. Zároveň je známá péčí o potřebné (organizace
ADRA) a programem zdravého životního stylu, jehož základem je vědomí, že
člověk, který byl stvořen Bohem, je zodpovědný za své zdraví. Tak může lépe
sloužit Bohu i svým bližním.
Bližší informace najdete: https://detmarovice.casd.cz/sobotni-bohosluzba.
Adresa: Modlitebna CASD, Dětmarovice č. 454.


www.detmarovice.cz

Miroslav Kučera
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MINI

OPTIMAL

PREMIUM

10/2 Mbit

35/15 Mbit

70/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

AKTIVACE 999 Kč

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

70/20 Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

AKTIVACE ZDARMA

INTERNET SINGLE

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

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!
BEZ ÚVAZKU

Na těchto stránkách najdete
i aktuální stav distribuce elektřiny
či probíhající plánované odstávky

WWW.VEJNET.CZ
/

info@vejnet.cz

či poruchy na konkrétní adrese.

AREÁL, AUKCE, BIFTEK, BŮŽEK, CELTA, CENTR, CIGÁRO, ČINŽE, DŽUNGLE, ETIKA, FARAO, GLADIÁTOR, GUMÁK, HUMŘI, IMAGINÁRNÍ, INDEX, IROVÉ, IRSKO, KACHNIČKA, KAKAO, KANCI, KANON, KAPIE, KÁZEŇ, KOTLE, LATEX, LEBEDA, LEPTY, LIBELA, LÝTKO, MLSAL, OBRAZÁRNY, OLIVA, OPATI, OPEŘENEC, ORKÁN, PATENT, PLATY, POHOV, PREJT, PROHRY, PROSO, PRŠÁKY, RAGBY, REBEL, RODEO, RUŠNO, RYZOST, ŘEZKA, SALÁTY, SENÍKY, SÍRAN, SKETY, SLÁMA, SMRTKA, SNOBI, STRAKA,
STŘELBA, ŠKOLA, ŠLÁPOTA, TEMPO, TLUPA, TRASA, TRYSK, UHERÁK, VEDRO, VERŠE, VÝBUCH, VÝPAL, VÝUKA, ŽOKEJOVÉ

K. H. Mácha: Každý člověk by mohl milovat druhého, ... dokončení v tajence.
Tajenka: ... kdyby mu rozuměl a mohl do něho nahlédnout.

osmisměrka

555 500 800

www.detmarovice.cz
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VYBRANÉ ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2022

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Bajkal, Transsib. magistr. 3* HB
Moskva, Petrohrad 3-4* h. HB
Gruzie - okruh, pam. přír. 3-4* h., HB
Portugalsko - okruh, 3-4* hot., HB

15.05. –
29.07. –
09.08. –
02.09. –
09.10. –

23.05.
06.08.
16.08.
10.09.
16.10.

19950 Kč
39950 Kč
32950 Kč
29950 Kč
24950 Kč

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB
Českosaské Švýcarsko, 3* HB
Vratislav (Wroclaw), jednodenní
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB
Západní Čechy, pam. lázně, 3* HB
Neziderské Jezero, 3* hot., HB
Jízda králů, Vlčnov, akce UNESCO
Východní Slovensko, 3* h. HB
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB
Varšava a okolí, 3* hotel, HB
Jižní Čechy, příroda, historie, 3* HB
České středohoří, pozn. 3* HB
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Jizerské hory s PL, 3* hotel, HB
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB
Kamnicko-Sav. Alpy, s termály
Mazury (PL), příroda, historie, 3* HB

01.05. – 06.05.
08.05. – 13.05.
07.05.
20.05. – 22.05.
22.05. – 27.05.
22.05. – 28.05.
27.05. – 29.05.
29.05.
29.05. – 03.06.
29.05. – 03.06.
02.06. – 05.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 10.06.
05.06. – 11.06.
11.06. – 20.06.
12.06. – 17.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.
26.06. – 02.07.

6650 Kč
7950 Kč
990 Kč
4450 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5450 Kč
850 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5950 Kč
7450 Kč
7450 Kč
10450 Kč
13950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
11950 Kč
9450 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Rakousko - okruh, 3* hotely, HB
Krkonoše, turist. pro každého, 3* HB
Orava, Roháče + term. Oravice, HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Lago di Garda, 3* hotel, HB
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB
Baltské Moře (PL), 3* HB,
Vysočina a Posázaví, přír. hist. 3* HB
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz.
Praha, nejzajímavější místa, 3*hotel, HB
Bieščady, (PL), příroda, hist., 3* HB

26.06. –
03.07. –
10.07. –
10.07. –
10.07. –
17.07. –
17.07. –
17.07. –
24.07. –
24.07. –
31.07. –
14.08. –
28.08. –

03.07.
08.07.
15.07.
16.07.
16.07.
23.07.
23.07.
24.07.
29.07.
30.07.
07.08.
19.08.
03.09.

13950 Kč
11950 Kč
7950 Kč
7450 Kč
10450 Kč
10950 Kč
8250 Kč
11950 Kč
6950 Kč
14950 Kč
13950 Kč
7750 Kč
8950 Kč

LÁZNĚ A TERMÁLY S DOPRAVOU A PRŮVODCEM

Chocholow, termály, v ceně vstupné
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc.
Mosonmagyaróvár, HB+ term
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB
Podhájska, p. Energy, HB + bazény
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc.
Hajdúszoboszló, BB+ term baz.
Snovik, Kamn.-Sav. Alpy, HB+ termály
Mosonmagyaróvár, HB+ term
.

.

21.04.
24.04. – 27.04.
08.05. – 14.05.
08.05. – 14.05.
15.05. – 21.05.
15.05. – 21.05.
21.05. – 26.05.
30.05. – 05.06.
05.06. – 11.06.
12.06. – 18.06.
19.06. – 25.06.
19.06. – 25.06.

1350 Kč
5450 Kč
9750 Kč
8950 Kč
9250 K č
9950 Kč
8450 Kč
8750 Kč
7950 Kč
7950 Kč
11950 Kč
9650 Kč

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny a slevy najdete na www.ckaztour.cz.
Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma).

Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek - Místek, Ostrava, dle trasy i Bohumín.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská 592, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, vchod z ulice Odboje, tel: 558 711 804
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VÝSTAVA
MONSTERS
25. 1. – 18. 2. 2022

www.korsokarvina.cz
www.detmarovice.cz
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Listopad 2021
80 let
Božena Sikorová
81 let
Miroslav Maroštík
Zdeněk Komínek
Jiřina Roháčová
Emílie Kantorová
Zdenka Staniczková
Emílie Voznicová
82 let
Zdeňka Kijonková
Anna Nelhübelová
83 let
Oldřich Kozel
Stanislava Janusová
Marie Staníčková
84 let
Alžběta Fierlová
Zdeněk Čempel
85 let
Jiří Dulava
90 let
Irena Galmusová
91 let
Marta Chlebková

Prosinec 2021
82 let
Zdeňka Kuřidymová
Břetislav Menšík
Zdeňka Latečková
87 let
František Bonček
92 let
Vanda Michalská
97 let
Miloslav Olšovský

Všem jubilantům gratulujeme!

Vzpomínáme na zemřelé
Annu Pietraszovou,
Alberta Pietrasze,
Jarmilu Salamonovou,
Jarmilu Kolkovou,
Otu Sobalu.

poděkování

Rádi bychom poděkovali P. Mgr. Martinu Pastrňákovi, O.Cr., faráři Římskokatolické farnosti Dětmarovice,
za láskyplné poslední rozloučení s naší
maminkou a babičkou paní Jarmilou
Kolkovou 3. 1. 2022.
Zároveň bychom touto cestou chtěli
poděkovat pohřební službě paní Zdeny Černínové za důstojnou přípravu
pohřbu včetně samotného obřadu
a za květinovou výzdobu květinářství
Emanuela v Karviné – Mizerově.
Děkujeme také za účast a květinové
dary na posledním rozloučení všem
rodinným příslušníkům, známým
a sousedům.

Zarmoucená rodina

20. 11. 2021 jsme přivítali nové občánky:
Marka Stece
Emu Kubátkovou
Nicolase Plachtu
Petra Koláře
Jáchyma Jurčíka
Elenu Kalvachovou
Melánii Hanzelkovou
Natálii Dvorskou
Štěpána Vrbu
Daniela Ptaška
Marek Stec
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Ema Kubátková

Nicolas Plachta

Petr Kolář

Jáchym Jurčík

Elena Kalvachová

Melánie Hanzelková

Natálie Dvorská

Štěpán Vrba

Daniel Ptašek

www.detmarovice.cz
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Pokračování stavby sportovní haly
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