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Konec roku 2022 se kvapem blíží a toto vydání našeho Okénka se jistě očekává 
našimi čtenáři i v poněkud sváteční podobě. Vzhled našeho časopisu je lidmi hod-
nocen jako velmi pěkný, což je ocenění především pro naši redakční radu složenou 
z šikovných lidí. Do pěkného designu časopisu bych za sebe rád i co nejlépe po-
děkoval členům minulého zastupitelstva, které z 93,3 % podporovalo naše plány 
rozvoje a rozpočty minulého volebního období.
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Jak hodnotit rok 2022 a minulé 
volební období 
 (pokračování ze str. 1) 

Finanční stránku období 
2018–2022 uvádím podrob-
něji na jiném místě tohoto vý-
tisku. Zde bych se rád zaměřil 
na stručný věcný výčet hlav-
ních akcí pro rozvoj naší obce 
v období 2018–2022, tedy ja-
kousi rekapitulaci dění v praxi. 

Začneme tedy rokem 2018, 
kdy se naši občané začali při-
pojovat na novou splaško-
vou kanalizaci ve středu obce 
a v Koukolné. O rok pozdě-
ji jsme vybudovali kanaliza-
ci na Olmovci pro zhruba 35 
rodinných domů. I zde se pak 
překryla novým asfaltem ko-
munikace, ve které je nové 
potrubí zabudováno. Na par-
cele č. 1.200 – Olmovec jsme 
dobudovali novou místní ko-
munikaci s odvedením dešťo-
vé vody, konečně jsme v této 
části obce doplnili i nové mo-
derní veřejné osvětlení a rea-
lizovali propojovací chodníček 
mezi dvěma cestami. 

V minulém volebním ob-
dobí jsme dále vybudovali 
Domov pro seniory U Kaple 
a stavebně je již téměř před 
dokončením nová sportovní 
hala. Dokončena byla i ge-
nerální oprava mostu přes 
Mlýnku, opraveny byly míst-
ní komunikace v potřebných 
úsecích a byly vydlážděny 
plochy veřejných prostranství 
včetně chodníků na hřbitově. 
Menší akce nebudu již uvá-
dět, abych čtenáře neunavo-
val dlouhým textem. Osobně 
hodnotím minulé volební ob-
dobí jako úspěšné, s několika 
rekordními výsledky, které 
uvádím na jiném místě toho-
to výtisku. a pozor, chci zno-
vu zdůraznit, že je to všechno 
kolektivní dílo, a ne dílo sta-
rosty, jak mi někteří „přátelé“ 
(docela ve zlém) podsouvají…

Chtěl bych tímto poděkovat 
mým spolupracovníkům za je-
jich velké přičinění. Bez nich by 
se nic neudělalo! Děkuji rovněž 
radě obce, spolupracujícím 

výborům a komisím, děkuji též 
celé spolkové sféře obce, jejíž 
aktivity v obci si velmi vážíme.

Vážení spoluobčané, po ko-
munálních volbách se sestavy 
ve vedení obce trochu změ-
nily. Všem nově zvoleným li-
dem znovu blahopřeji a jsem 
přesvědčen o tom, že se 
v dalším období rozvoj obce 
nezastaví, ani nezpomalí. Co 
máme v plánu na rok 2023 
a dále, to vám napíšu v ledno-
vém výtisku Okénka. Rovněž 
zde děkuji za to, že mi byla už 
počtvrté dána důvěra.

Nyní mi, prosím, dovolte, 
abych vám všem popřál co 
nejlepší prožití svátků vá-
nočních a pro nový rok přeji 
všem hlavně zdraví, ale i klid 
v našem evropském a českém 
životním prostředí, a přeji 
všem i hodně úspěchů a elánu 
do dalšího života. 

 Ladislav rosman,
 starosta obce

Dotace pro obec v období 2019–2022
(Získané dotace a investice jsou nejvyšší v novodobé historii obce)
Sociální služby z KÚ MSK: 4x 300.000 Kč
Stavba Domova pro seniory:
- státní dotace (MPSV): 36.200.000 Kč
- KÚ MSK: 1.500.000 Kč 
Stavba sportovní haly – státní dotace (MMR): 30.000.000 Kč 
Stavba chodníku za řekou – dotace ze SFDI: 2.432.000 Kč
Stavba kanalizace Olmovec – dotace ze SFŽP: 6.000.000 Kč
Na pořízení TV přijímačů obdržela obec 60.000 Kč od firmy TRESTLES (po jejím prodeji).
Zateplení Děl. domu + výměna zdroje tepla – dotace ze SFŽP: 3.480.000 Kč

Pozn.: Dotace nám v období 2018–2022 dovolily stavět dvě velké budovy v jednom volebním období 
(domov pro seniory a sportovní halu). Bez uvedených dotací vyplývá hypoteticky potřeba úvěru pro 
obec ve výši zhruba 50 mil. Kč. 
 Ladislav rosman, starosta obce
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výsledky komunálních voleb 2022 

informace z ustavujícího zasedání

Ve volebních seznamech obce 
Dětmarovice bylo celkem za-
psáno 3 605 voličů, kteří moh-
li volit ve čtyřech volebních 
okrscích podle místa trvalého 
bydliště. Volební účast v Dět-
marovicích dosáhla 40,53 %. 
Celkem bylo vydáno 1 461 obá-
lek a odevzdáno 1 459 obálek.

Šest ze šesti politických stran 
a sdružení nezávislých kandi-
dátů, mezi nimiž mohli občané 
v Dětmarovicích vybírat v le-
tošních komunálních volbách, 
bude mít své zástupce v no-
vém obecním zastupitelstvu. 

Volební vítězství v obci Dětma-
rovice a s ním také největší po-
čet mandátů náleží volebnímu 
sdružení nezávislých kandidátů 
PrO (Přátelé rozvoje obce). 

PRO zvítězilo se ziskem 35,95 %  
hlasů (přepočtené procen-
to platných hlasů). V novém 
zastupitelstvu obsadí tedy 6 
z celkových 15 křesel. Největší 
podporu u voličů měl lídr kan-
didátky PRO a dosavadní sta-
rosta obce Ladislav Rosman.

Druhou nejsilnější stranou, 
co se zisku hlasů týče, se sta-
li nezávislí kandidáti pro Dět-
marovice. Letos si dokonce 
polepšili o jeden mandát. Pro 
„nezávislé“ hlasovalo letos 

26,16 % voličů, což straně vy-
neslo 4 křesla v zastupitelstvu. 
Skokanem voleb se stal sou-
časný zastupitel Libor Stáňa, 
který se do zastupitelstva 
obce Dětmarovice dostal až 
z 10. místa kandidátní listiny, 
když získal od voličů 409 hlasů. 

Pomyslný bronz v právě skon-
čených volbách patří v obci Dět-
marovice straně kSČm. Strana 
získala 10,62 % hlasů voličů a 2 
zastupitelské mandáty.

Po 1 svém zástupci budou  
mít v novém zastupitelstvu 
hned tři politické subjek-
ty, a to: strana ODS, jež je se  
ziskem 10,61 % hlasů čtvr-
tá v pořadí, pátá kDU-ČSL,  
která si ziskem 8,43 % hlasů 
oproti minu-
lým volbám 
pohoršila a při-
šla o 2 ze svých 
3 mandátů,  
a nakonec stra-
na ČSSD, která 
získala 8,21 % 
hlasů voličů. 

Co se týče pre-
ferenčních hla-
sů, tak nejvíce 
jich v Dětma-
rovicích zís-
kal dosavadní 
starosta obce 

Ladislav rosman (538 hlasů) 
za volební sdružení nezávis-
lých kandidátů (PRO). Na dru-
hém místě byl zvolen Leonard 
mynář (522 hlasů) a na třetím 
místě marek Svrčina (500 hla-
sů) oba taktéž ze sdružení ne-
závislých kandidátů (PRO).

 Jana timko, referent OÚ

Ve středu 19. října 2022 se 
v sále Motorestu Koukolná ko-
nalo ustavující zasedání Zastu-
pitelstva obce Dětmarovice. 
Na tomto zasedání se sešlo 
všech 15 nově zvolených za-
stupitelů pro období let 2022 
až 2026, kteří krátce po zahá-
jení zasedání složili slib. Poté 
následovala volba starosty, 
místostarostů, radních, oddá-

vajících a předsedů výboru fi-
nančního a kontrolního. 
Všem nově zvoleným zastupi-
telům gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a úspěchů po celé 
volební období.
Příští zasedání zastupitelstva 
obce se bude konat ve středu 
14. prosince v 17.00 hodin rov-
něž v sále Motorestu Koukol-
ná. Současně informujeme, že 

po dobu rekonstrukce Dělnic-
kého domu (předpoklad celý 
rok 2023) se budou i následující 
zasedání zastupitelstva obce 
konat v sále Motorestu Koukol-
ná.
Vážení občané, k účasti na příš-
tím zasedání zastupitelstva obce 
jste všichni srdečně zváni. 
 Šárka kepenyesová, 
 tajemnice OÚ

 

 
 

ČSSD
6% - 1 MANDÁT

ODS
7% - 1 MANDÁT

PRO
40% - 6 MANDÁTŮ

NEZ
27% - 4 MANDÁTY

KSČM
13% - 2 MANDÁTY

KDU-ČSL
7% - 1 MANDÁT

ČSSD ODS PRO NEZ KSČM KDU-ČSL

Složení zastupitelstva obce podle získaných mandátů
 

 
 

1589
2052

6953

5060

2055 1631

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

ČSSD ODS PRO NEZ KSČM KDU-
ČSL

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Dětmarovice 2022 
(počty hlasů pro jednotlivé volební strany)

POČET HLASŮ

výsledky voleb do zastupitelstva 
obce Dětmarovice 2022 

(počty hlasů pro jednotlivé volební strany)



Dětmarovické okénko listopad 20224

Dětmarovice znají své nové zastupitele. 
Podívejte se, komu dali lidé důvěru

ing. Ladislav rosman, 
starosta obce Dětmarovice od roku 2010 – dosud
71 let, člen volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé rozvoje obce). 

Vystudoval Hutní fakultu Vysoké školy báňské a pracoval 35 let v oboru hutního 
průmyslu ve vedoucích technických funkcích. Je ženatý s manželkou Dagmar, 
mají dceru Kateřinu a těší se ze tří, dnes již zakrátko dospělých vnoučat. Ze zá-
lib možno jmenovat práci na zahradě, malování obrázků a myslivost. Věk bere 
jako číslo a v následujícím volebním období by chtěl pokračovat v dosavadním 
úspěšném rozvoji obce Dětmarovice dle schválené rozvojové vize obce. V obci 
chce dotáhnout naplánované důležité investice za přispění a spolupráce všech 
volebních stran v obci.

JUDr. Sylva totková kolderová, 
2. místostarostka obce

41 let, členka ODS. 
V zastupitelstvu obce bude působit první volební období. Pro toto 
volební období byla zvolena 2. místostarostkou obce. Vystudovala 
Gymnázium v Karviné, ročník ukončení 1999, a dále pak právnickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004. Doktorát získala 
na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2008. Od roku 2004 se věnuje 
advokacii, nejdříve jako advokátní koncipientka, od roku 2008 pak jako 

samostatná advokátka, což činí dodnes. Věnuje se generální praxi, včetně právních slu-
žeb při činnosti obcí. Kromě práce je jejím koníčkem sport, především lyžování a tenis, 
ovšem většinu času tráví na fotbalových akcích svých dvou synů (12 let a 14 let). Pokud 
přeci jen najde nějaký ten čas pro sebe, tak ho ráda tráví ve wellness nebo na pláži 
s dobrou knihou.

Voliči rozdali hlasy, zastupitelstvo obce Dětmarovice má novou podobu. Prohlédněte si v naší 
galerii, kdo a z jaké strany v něm zasedne.

ing. marek Svrčina, 
1. místostarosta obce

44 let, člen volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé roz-
voje obce). V komunální politice je aktivní od roku 2014, kdy byl zvolen 
do zastupitelstva obce a rady obce. Od roku 2014 byl zvolen také mís-
tostarostou obce, kde působí dodnes. Od roku 2011 až dosud je před-
sedou místního sdružení TJ Sokol. Vystudoval VŠB TU Ostrava – fakultu 
elektrotechniky a informatiky – katedru měřicí a řídicí techniky. Pracuje 
jako IT manažer.  
Nejvíce se odreaguje při sportovních aktivitách a odpočinku v rámci rodi-

ny. Ze sportu má rád golf, lední hokej, lyžování a tenis.
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ing. Leonard mynář, 
člen rady obce

48 let, člen volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé rozvoje 
obce). 
V komunální politice působí od roku 2006, v minulém volebním období jako mís-
tostarosta obce. Pro toto volební období byl zvolen do rady obce. Vystudoval 
OPF Slezskou univerzitu v Karviné – obor ekonomika podnikání. Největší část 
svého profesního života má svázanou s firmou CANIS SAFETY, a.s., kde postu-
pem času dosáhl pozice ředitele společnosti. Mezi jeho koníčky patří cestování 
s rodinou, v zimě lyžování, v létě golf a cyklistika. Rád tráví svůj volný čas také 
na chalupě v Beskydech.

rostislav vašut, 
člen rady obce

40 let, bez politické příslušnosti, za KSČM. 
V komunální politice působí již 5 let. V zastupitelstvu obce bude 
pracovat již druhé volební období. V tomto volebním období 
byl zvolen jako člen rady obce. Od roku 2019 – doposud působil 
jako člen kontrolního výboru. Vyučil se jako mechanik opravář 
pro stroje a zařízení. Pracuje jako předák zauhlování, odprášení 
a odsíření teplárny v areálu Liberty Ostrava. Volný čas tráví s ro-
dinou, na kole či turistikou. Dovolenou nejraději tráví na horách. 
A pokud jde o odreagování se, volí práci na zahradě. 

Bc. richard Górecki
22 let, člen volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé 
rozvoje obce).
V komunální politice bude působit první volební období. Od roku 2018 
– dosud je členem redakční rady a členem Českého zahrádkářského 
svazu Dětmarovice. V letošním roce absolvoval bakalářské studium 
na Ostravské univerzitě – pedagogické fakultě. Ve studiu dále pokra-
čuje. Mezi jeho zájmy patří umění, historie, myslivost a zahrádkaření. 
Děkuje všem spoluobčanům za projevenou důvěru.

ing. kateřina trombalová
42 let, členka volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé rozvoje 
obce). 
V komunální politice bude působit první volební období. V obci žije od svého 
narození, průběžně se zajímá o veřejné dění, zejména v oblasti školství.
Vystudovala Vysokou školu báňskou – ekonomickou fakultu, kterou ukončila 
v roce 2004. Od té doby pracuje ve společnosti PricewaterhouseCoopers 
Audit, s.r.o. jako auditorka, v současné době jako ředitelka v ostravské kance-
láři. Vystudovala také kvalifikaci ACCA a je členkou Komory auditorů České 
republiky. 
Mezi její koníčky patří zejména sport, a to v létě turistika a cyklistika, v zimě 

pak lyžování, celoročně běh. Ráda tráví při těchto aktivitách čas se svými dvěma dětmi, 13le-
tým Václavem a 10letou Veronikou. 
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vojtěch motl
26 let, člen KSČM. 
V komunální politice bude působit první volební období. V obci bydlí té-
měř od narození. Je vystudovaným lektorem a tlumočníkem anglického ja-
zyka. Tento obor studoval na Ostravské univerzitě. Jeho nejpodstatnějším 
živobytím je působení jako lektor anglického vzdělávání v Ostravě. Tuto 
činnost provozuje jako živnost. Věnuje se studentům všech věkových ka-
tegorií. Také vyučuje ve firmách individuální kurzy angličtiny pro jednotliv-
ce – management, IT zaměstnance. Mezi jeho největší koníčky patří práce 
a rodina, kdy tyto dvě věci naplňují 99 % jeho času. Je fanouškem auto-
mobilismu i silových a míčových sportů, ale bohužel se mu nedaří najít si 

dostatek volného času a koníčkům se věnovat reálně.

ing. martin krůl
49 let, člen sdružení Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice.
V komunální politice působí již dlouhodobě, ale jako člen zastupitelstva 
první volební období. V předchozích třech volebních obdobích byl členem 
finančního a kontrolního výboru.
V Dětmarovicích bydlí od narození. Vystudoval VUT v Brně, fakultu strojní. 
Pracuje v Elektrárně Dětmarovice jako směnový inženýr. Řídí jednu ze čtyř 
směn, které v nepřetržitém provozu zajišťují výrobu elektřiny a tepla. 
K jeho koníčkům patří zahrada, práce se dřevem, cestování, výlety na ko-
lech a zimní sporty.

mgr. Libor Stáňa
61 let, člen sdružení Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice. 
V komunální politice působí od roku 2002. V zastupitelstvu obce bude 
pracovat již šesté volební období. Dlouhou dobu (2010–2018) působil 
i ve funkci místostarosty obce. Od roku 2018 – dosud je členem fi-
nančního výboru.
Vystudoval VŠ Pedagogickou v Ostravě. Od roku 1994 je ředitelem 
ZŠ v Karviné. Je členem místního ochotnického divadla. Věnuje se pěší 
turistice a v zimě rád jezdí na běžkách. Během celého roku si rád za-
hraje tenis. Jeho velkou zálibou jsou auta a motoveteráni.

ing. tomáš Lejsal
57 let, člen volebního sdružení nezávislých kandidátů PRO (Přátelé rozvoje 
obce). 
V komunální politice bude působit první volební období. Je ženatý, s man-
želkou Dianou má dvě dospělé děti – dceru Lucii a syna Vojtěcha. Narodil 
se v Bohumíně a do Dětmarovic se přistěhoval před třiceti lety. Kandidovat 
do zastupitelstva se rozhodl, protože chce ovlivňovat dění v obci a přispí-
vat k jejímu zvelebování v zájmu všech občanů. 
Vystudoval Vysokou školu báňskou, fakultu hutnickou, obor Automatizo-

vané systémy řízení v hutnictví. Od února 2022 pracuje jako realizační ředitel ve firmě Global 
elektronic. V různých vedoucích funkcích v údržbě a výrobě působí od roku 1993.
Mezi jeho koníčky patří sport, zejména lyžování a turistika, rád cestuje a pracuje kolem domu. 
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ing. miroslav kozel
59 let, člen sdružení Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice. 
V zastupitelstvu pracuje od roku 1998 za „Nezávislé“, kdy byl ve třech 
funkčních obdobích i v radě obce. V letech 2002–2018 působil jako před-
seda finančního výboru a od roku 2019 – doposud jako jeho člen. Vystu-
doval Vysoké technické učení v Brně. Pracuje jako státní zaměstnanec 
u Policie ČR. Mezi jeho záliby a koníčky patří cestování, jízda na kole, že-
leznice a zahrádka. 

Zdeňka Foltynová
65 let, členka KDU ČSL. 
V současné době je zastupitelkou obce za KDU ČSL již čtvrté volební ob-
dobí a pracuje jako předsedkyně Komise pro občanské záležitosti – SPOZ. 
Vystudovala Gymnázium v Českém Těšíně a SPgŠ v Přerově. Ještě do le-
tošního září pracovala v místní MŠ v Koukolné, kde působila celkem 36 let. 
Nyní si užívá zasloužené penze. Mezi její koníčky patří kromě rodiny také 
turistika, cvičení pilates, divadlo a hudba.

Jana Formandlová
59 let, členka politické strany ČSSD a předsedkyně MO ČSSD od roku 2011. 
V zastupitelstvu pracuje osm let. V minulém volebním období byla členkou 
kontrolního výboru. Vystudovala Sociálně právní školu v Ostravě a následně 
specializaci pro zdravotnictví v Brně.
V roce 1986 nastoupila jako zdravotně sociální pracovnice do nemocnice 
v Orlové a své práci je věrná již 36 let. Mezi její záliby patří malování, šití, pro-
cházky a čtení.

mgr. michaela kaděrová
50 let, členka sdružení Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice. 
V zastupitelstvu obce působí od roku 2014 za „Nezávislé“. Jako předsed-
kyně kontrolního výboru byla zvolena v letech 2014–2018 a také pro toto 
volební období bude v této funkci pokračovat. Vystudovala Ostravskou 
univerzitu – pedagogickou fakultu (učitelství 1. stupně a speciální pe-
dagogiku). Pracuje jako učitelka na 1. stupni ZŠ. Je členkou Školské rady 
ZŠ Dětmarovice za obecní úřad. Také je členkou Sokola a Českého svazu 
ochránců přírody. Jejím koníčkem je cvičení, cestování, vaření a četba.

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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angažovanost ve veřejné sféře lidi 
dnes nepřitahuje
Vážení spoluobčané,

máme zhruba měsíc po ko-
munálních volbách, jejichž 
výsledek, jak už to bývá, tře-
ba všem nevyhovuje, ale není 
pochyb, že průběh byl pod-
le demokratických pravidel. 
Chtěl bych ještě dodatečně 
poděkovat všem, kdo se voleb 
zúčastnili, a blahopřeji nově 
zvoleným zastupitelům. 

Účast ve volbách, v naší obci 
lehce nad 40 %, je nízká, jako 
ostatně v celé republice, a vy-
jadřuje mimo jiné i malý zájem 
lidí o angažovanost ve ve-
řejné sféře. V naší obci je již 

docela hodně „nepůvodních“ 
obyvatel, kteří se ale z po-
hledu starousedlíků stále ješ-
tě s obcí neztotožnili a jejich 
zájem o dění je zde opravdu 
minimální. A tak nám zde vy-
rostly dnes už stovky nových 
krásných rodinných sídel, ale 
kdo v nich bydlí a jak smýšlí, 
to příliš nikdo neví… Snad ani 
sousedé vzájemně. 

Mimo poměrně malé skupiny 
diskutérů na sítích se z této 
generace lidí skoro nikdo ne-
objevuje a neprojevuje na-
venek, o účasti na veřejném 
životě v obci ani nemluvě. Je 
mi z toho docela smutno. Ka-

ždému musí být jasné, že jak-
mile pomine dnešní generace 
starších lidí, dnes ještě pocti-
vě chodících například k vol-
bám, nastane situace, kdy se 
k volbám nebo na schůzi bude 
obtěžovat už jen málokdo. 
A kdo se dostaví na Hovory se 
starostou, to rovněž dnes není 
vidět… Ono psát na sítích je 
pohodlnější. Výsledek z toho 
pro obec ale většinou kloudný 
nebývá. A bohužel ani cílené 
pokusy vtáhnout lidi do dění 
v obci se zatím příliš nesetkaly 
s úspěchem. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

OZNamUJEmE, ŽE PLES OBcE DětmarOvicE SE v rOcE 2023 
Z DŮvODU rOZSÁHLé rEkONStrUkcE 

DěLNickéHO DOmU NEUSkUtEČNÍ. 
BUDEmE SE Na vÁS těŠit v rOcE 2024 !!

OZNÁmENÍ – PLES 2023
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koloběžkové závody

V pátek 14. října pořádala Obec 
Dětmarovice již tradiční kolo-
běžkové závody pro žáky prv-
ních tříd základní škol Dětmaro-

vice, Doubravy a Dolní Lutyně. 
Závody proběhly v parku před 
Dělnickým domem ve dvou 
kategoriích – chlapci a dívky. 

Putovní pohár a hlavní odmě-
nu zbrusu novou koloběžku 
si za nejrychlejší čas odvezla 
po dlouhé době škola z Dět-
marovic. Za krásného pod-
zimního počasí si všechny děti 
hezky zasoutěžily a po závo-
dění dostaly sladkou odměnu. 
Děkujeme všem organizáto-
rům za přípravu akce, za krás-
né ceny a těšíme se na další 
prvňáčky v příštím roce. 

 markéta Branná, 
 ZŠ Dětmarovice

kategorie chlapci:
1. místo Petráš Dominik ZŠ Dětmarovice čas 30,00 s
2. místo Ploszek Kryštof ZŠ Dětmarovice čas 30,77 s 

3. místo Kijonka Oliver (7.6.) ZŠ Dětmarovice čas 32,63 s

kategorie dívky:
1. místo Rusková Emma ZŠ Dětmarovice čas 34.73 s
2. místo Pátrová Kateřina ZŠ Dolní Lutyně čas 35,59 s
3. místo Semerová Nela  ZŠ Dolní Lutyně čas 37,61 s



Dětmarovické okénko listopad 202210

Jak dále s odvozem odpadů a s jeho 
naceněním
Odvoz odpadů je u nás v obci 
pro občany zpoplatněn 
ve srovnatelných objemo-
vých – litrových údajích něko-
likanásobně menší položkou, 
než je tomu v okolních obcích. 
Zavedením pytlových sbě-
rů v některých částech obce 
jsme odstranili dříve otřes-
ná sběrová místa v Koukolné 
u Motorestu, u Dělnického 
domu a u naší samoobsluhy 
COOP. 

Povedlo se velmi plynule přejít 
v obci na sofistikovanější sys-
tém v údajích na objemové jed-
notky a lidé si dle své produkce 
odpadu mohou vybrat četnost 
odvozu a odpovídající „litráž“ 
své sběrné nádoby. Lidé si mo-
hou objednávat zdarma i hně-
dé popelnice bio. V obci máme 
celkem čisto a nikde jsme ne-
zaznamenali vznik nové černé 
skládky, mimo některé vandal-
ské případy vyhozené sedač-
ky, kusu nábytku, pneumatik 
apod. Ale těch, si myslím, bude 

postupně ubývat. celkově lze 
tedy, si myslím, stav zdokona-
lování v této oblasti hodnotit 
pozitivně.

Toto zdokonalování ovšem 
není zadarmo, nicméně za-
tím zvýšení nákladů (řádově 
plus milion za rok) vyrovná-
váme z obecních prostředků 
a lidem chceme komfort stále 
zdokonalovat. 

Jak už to bývá, lidé jsou stále 
náročnější, a tak se již nějakou 
dobu ozývají hlasy, aby za-
vedené pytle na plast a papír 
byly nahrazeny popelnicemi 
navíc, samozřejmě ke každé-
mu domu. Nad touto varian-
tou zdokonalení uvažujeme 
zhruba celý rok, a to, že tento 
systém zatím nebyl u nás za-
veden, má dva hlavní důvody: 

1.) Další zvýšení nákladů už by 
jen obec nemohla nést a mu-
seli bychom provést novou 
kalkulaci nákladů s cenou ne 

30 haléřů za litr, ale cenou 
vyšší.

2.) Zdaleka ne všichni lidé 
v obci si přejí mít u vrátek tolik 
popelnic, tedy pak celkem a) 
směsný odpad b) bioodpad – 
často 2 ks, c) papír, d) plasty. 
A je potřeba si uvědomit, že 
kromě již zavedených odvo-
zů – dnes na tři způsoby – už 
nebudeme do stávající nejed-
noduché odvozové kombina-
ce vnášet další nový způsob. 
Překombinování systému by 
přineslo chyby v jeho fungo-
vání a spokojenost lidí se spo-
lehlivostí odvozů ve stanove-
ný čas má svou velmi vysokou 
důležitost.

Nová komise pro životní pro-
středí v obci se jistě proble-
matikou bude dále zabývat. 
A jak to budou lidé v obci 
chtít, tak to zavedeme. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

Provozní doba sběrného dvora odpadu:
Letní provoz (od 1. 4. do 30. 11.) 
pondělí od 8.00 do 18.00 hodin 
středa od 8.00 do 18.00 hodin 
sobota od 8.00 do 16.00 hodin 

Zimní provoz (od 1. 12. do 31. 3.) 
Středa od 8.00 do 16.00 hodin 
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin 

Úhrada místního poplatku za odpad bude probíhat stejně jako 
v letošním roce až na základě doručení výzvy k úhradě, kterou 
opět obdržíte během března 2023 poštou do každého domu.
 taťána Čempelová, OÚ Dětmarovice

Závazné termíny na odpady rok 2023:
(vše je uvedeno v Kalendáři do každé rodiny)

svoz popelnic – každý lichý týden, úterý až pátek (1. svoz dne 3. 1.)
svoz BiO odpadu (duben–listopad) – každé liché pondělí 

celoobecní tříděný odpad (sklo, textil, papír) – pytlový svoz – 
pouze od domů vždy v pondělí – 20. 3., 26. 6., 25. 9., 27. 11. 2023 

Datum
16. leden
13. únor

13. březen
17. duben
15. květen
12. červen

10. červenec
14. srpen

11. září
9. říjen

13. listopad
11. prosinec

Datum
31. leden
28. únor

28. březen
25. duben
23. květen
20. červen

18. červenec
29. srpen
26. září
24. říjen

21. listopad
19. prosinec

Sběr pytlového tříděného 
odpadu koukolná a Střed:

PLaSt PaPÍr
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volba prezidenta Čr 2023 
Volbu prezidenta České re-
publiky vyhlásil předseda Se-
nátu Parlamentu České re-
publiky svým rozhodnutím ze 
dne 1. července 2022. 

Volba prezidenta se koná 
ve dvou dnech, a to v pátek 13. 
ledna 2023 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 14. ledna 
2023 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Případné II. kolo volby prezi-
denta se bude konat ve dvou 
dnech, a to v pátek 27. ledna 
2023 od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu 28. ledna 2023 
od 8.00 do 14.00 hodin. 

V obci Dětmarovice proběh-
ne volba ve 4 volebních okrs-
cích (VO), a to:

vO č. 1 – Základní škola Dět-
marovice – Střed (ZměNa!)

vO č. 2 – mateřská škola Dět-
marovice – koukolná

vO č. 3 – restaurace rumcajs 
v Dětmarovicích – Na Zálesí

vO č. 4 – restaurace Libuše 
v Dětmarovicích – Na Olmov- 
ci 

Voličem je státní občan Čes-
ké republiky, který alespoň 
druhý den volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let.

Prokázání totožnosti a stát-
ního občanství:

volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České re-
publiky platným občanským 
průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České repub-
liky. voliči, který tak neučiní, 

nebude hlasování umožněno.

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

Po záznamu do výpisu ze 
stálého seznamu voličů pro 
volbu prezidenta České re-
publiky obdrží volič od okrs-
kové volební komise prázd-
nou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem Obecního 
úřadu Dětmarovice.

Po obdržení úřední obál-
ky, popř. i hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neode-
bral do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, ne-
bude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek kandidáta 
na prezidenta, pro něhož se 
rozhodl hlasovat.

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

Volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné.

Hlasovací lístky budou voli-
čům distribuovány nejpoz-
ději tři dny přede dnem vo-
leb, tj. 10. ledna 2023.

 Jana timko, referent OÚ

UPOZOrNěNÍ PrO vOLiČE!
 

POZOr! ZměNa vOLEBNÍHO OkrSkU
Od roku 2023 je volební okrsek č. 1 – Střed 
z původního volebního místa přesunut, a to 

z Dělnického domu do ZŠ Dětmarovice.
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Jak bylo na výletě seniorů
Přestože už jsme většinou od-
vykli rannímu vypravování se, 
přijalo téměř pět desítek nás 
seniorů pozvání na výlet, kte-
rý pořádal Obecní úřad Dět-
marovice pro občany „60+“ 
ve čtvrtek 6. října. Program 
nás zlákal, také počasí slibo-
valo krásný den a my, po me-
zipřestávce na kávu a jiné ak-
tivity, vyrazili ke Krnovu. Už 
zdálky jsme nemohli přehléd-
nout dominantu města vrch 
Cvilín s poutním kostelem. 
Obdivovali jsme nádhernou 
barevnou paletu listí stromů 
na jeho svazích. Naším prvním 
cílem byla Synagoga v Krno-
vě. Uvítal nás příjemný, vstříc-
ný průvodce, od kterého jsme 
se dozvěděli spoustu pouta-
vých informací o pohnutém 
osudu této stavby v novoro-
mánském slohu s maurskými 
prvky, postavené v 70. letech 
19. století. Nejenže jsme vy-
slechli zajímavý výklad, ale 
společně jsme si i zazpíva-
li rytmickou židovskou píseň, 
prohlédli interiér i muzejní 
expozici „Židovští průmysl-
níci, podnikatelé a vynálezci“, 
která připomíná prosperitu 
tehdejší židovské komunity.

Cestou na oběd jsme míje-
li výstavné vily, které svědčí 
o významu Krnova jako prů-
myslového centra severní 
Moravy v minulosti. V krás-
ném prostředí restaurace 
jedné z vil postavené v pse-
udobarokním slohu jsme měli 
zajištěn oběd.

Pak už s námi autobus vystou-
pal na vrch Cvilín s poutním 
kostelem a rozhlednou. Šlapat 
po 222 kamenných schodech 
jsme raději nezkoušeli, jen ně-
kterým to nedalo a zkusili sejít 
alespoň do poloviny k obno-
vené kapli Andělů strážných. 

Příjemnou procházkou jsme 
se prošli k rozhledně, která 
stojí na vrchu Cvilín ve výš-
ce 436 metrů od začátku 20. 
století. Zdolat jejích 144 scho-
dů se nám však nepodařilo, 
od října mají omezený provoz 
a na naši dohodu pozapo-
mněli. Malý zádrhel byl brzy 
zapomenut po vstupu do po-
svátného ticha kostela Panny 
Marie Sedmibolestné a Pový-
šení sv. Kříže, jehož dávná his-
torie sahá až do 13. století, jak 
nám popisoval přítomný prů-
vodce. Poukázal na legendu 
o léčivé moci obrazu Panny 
Marie Semibolestné z hlav-
ního oltáře, poskytl nevšední 
zajímavosti života kostela; že 
před zbořením zachránili kos-
tel čtyři krnovští občané, tím, 
že ho koupili, také aby mohl 
být otevřen, musela být vy-
stavěna kolonie Mariánské-
ho Pole s 18 domy. Ani požár 
či bomba propadlá střechou 
do kostela nepřerušily více 
než 400 let starou historii tra-
dic poutí na Cvilíně.

Na závěr výletu nás čekala 
netradiční zastávka v objektu 
bývalé textilky Karnola. Právě 
zde byl v roce 2015 založen 
řemeslný pivovar, jemuž daly 
zakládající rodiny Valentů 

a Kuřeců jeho nápaditý název 
„Nachmelená Opice“.

I zde nás čekala exkurze celým 
areálem i procesem výroby je-
jich spodně či svrchně kvaše-
ných piv, a to už od ochutnáv-
ky zrn sladovnického ječmene. 
Postupně jsme doprovázeli 
cestu výroby k výslednému 
produktu přes složité procesy 
vaření, chlazení či zrání v cy-
lindrokonických tancích až 
po stáčírnu. Měli jsme mož-
nost ochutnat několik no-
vých netradičních stylů piva, 
které zdejší pivovar objevu-
je. Skleničku s logem pivova-
ru, ve které jsme ochutnávali, 
jsme si odvezli na památku, ale 
někteří neodolali a ve firem-
ní prodejně koupili také něco 
do pohárku s sebou.

Pohoda i sluníčko nám vydr-
želo i na cestě domů. Nezbývá 
než konstatovat, že se Lence 
Hanuskové podařilo napláno-
vat vydařený výlet a podě-
kovat jí i obecnímu úřadu, že 
na nás, „seniory“ nezapomíná. 

 Za všechny výletníky 
 marie Stáňová

 (Pokračování s fotogalerií 
 na str. 17)
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Setkání jubilantů
Po vynucené dvouleté koro-
navirové přestávce zorgani-
zovala Komise pro občanské 
záležitosti obce Dětmarovi-
ce tradiční Setkání jubilantů, 
tentokrát, z důvodu rekon-
strukce Dělnického domu, 
v sále motorestu v Koukol-
né. 

Vzhledem k daleko menší 
kapacitě sálu jsme byli nu-
ceni rozdělit společné setká-
ní seniorů na dvě části. Prv-

ního setkání se zúčastnili 75, 
80, 85, 90letí občané, a to 
ve čtvrtek 20. října, 70letí ju-
bilanti se pak sešli v hojném 
počtu ve středu 9. listopadu.

Všichni oslavenci, kteří naše 
pozvání přijali, se při připra-
veném občerstvení příjemně 
bavili, užili si hlavně společ-
ného hovoru, ale také hez-
ké hudby i tance. Jako dárek 
k jubileu obdržel každý osla-
venec novou knihu „Dětma-

rovice v obrazech“. 

Jsme moc rádi, že jsme se 
opět mohli navzájem potkat 
a strávit příjemně společen-
ské odpoledne a večer.

Všem jubilantům děkujeme 
za jejich účast, ještě jednou 
jim blahopřejeme k narozeni-
nám a přejeme pevné zdraví! 

 taťána Čempelová, 
 referent OÚ

Návštěva místního spolku myslivců
Dne 30. září se děti mateřské 
školy Střed zúčastnily prohlídky 
místní hájenky. Dětem byl vy-
světlen rozdíl mezi myslivcem 
a lesníkem. Také jim byla uká-
zána vycpaná zvířátka, mohly 
vidět taktéž myslivecké pejsky 
a po velmi zajímavé prohlídce 
děti nakreslily obrázky zvířátek. 
Na závěr děti dostaly občers-
tvení. Prohlídka byla zajímavá 
a dětem se moc líbila.

Touto cestou děkujeme spol-
ku myslivců za ochotu a per-
fektní přípravu. Budeme se 
těšit na brzké shledání.

 kristýna kelemanová, 
 učitelka mŠ Střed
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Procházka pohádkovým lesem 2022
Po dvouleté pauze způsobe-
né covidem jsme mohli zor-
ganizovat 8. října oblíbenou 
akci Procházka pohádkovým 
lesem (ve vynechaných letech 
jsme pořádali náhradní akci 
Za pokladem lišky Bedřišky, 
která se stala také oblíbenou). 

Již od konce prázdnin a během 
září tradičně probíhají přípravy 
masek, rekvizit, úkolů, zajištění 
občerstvení apod. 

Úklid Stezky zdraví (nejen 
od větví, padlých stromů, ale 
také od trní kopřiv, odpadků) 
a její úpravy pro schůdnost 
terénu v lese proběhl na bri-
gádě 1. října (Martin Duda, Mi-
loš a Elena Kijonkovi se syny 
i vnuky).

Vždy si přejeme, aby příchozí 
měli pěkné zážitky, což také 
závisí na počasí, ochotě členů 
a přátel ZO ČSOP.

Na začátku trasy u Dělnic-
kého domu byli letos motýl 
Emanuel a Maková panenka 
(Andrea Zamišková a Radka 
Sznapková). Uvítali účastníky 
na začátku a předali jim po-
třebné instrukce včetně plán-
ků trasy. Podle nich plnili úko-
ly a získávali razítka a drobné 
odměny. 

U Pata a Mata (Michaely Ka-
děrové a Petry Volné) si děti 
zkoušely zatloukání hřebíků 
(někteří možná poprvé).

Pejsek a kočička (Roman Čer-
nek, Barbora Lesniaková) učili 
děti, jak pejskovi zašít kaťata. 

U Šmoulů (Katky Duškové 
a Michaely Kijonkové) se děti 
potýkaly s liškou a vlkem. 

S vodníky (manžely Uhrovými) 
již tradičně chytaly rybičky.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
(Jan Petráš s rodinou) měli kou-
zelnou krabičku, kde děti iden-
tifikovaly po hmatu předměty. 

S Rumcajsem a Cipískem (On-
dra Golasowski, Lukáš Novák) si 
děti procvičily trefování na cíl.

Červená Karkulka a vlk (Jaro-
mír Statther, Andrea Gabčová 
s dcerou) měli připravenu pro-
vazovou překážkovou dráhu se 
zvonečky, které při přelézání 
neměly zazvonit, aby nepro-
budily vlka.

U pařezové chaloupky (Křemí-
lek Jakub Golasowski, Vocho- 
můrka Alexandr Kania) si děti 
vyzkoušely motorické bludiš-
tě. 

V závěru trasy čekali Hermio-
na a Harry Potter (Eva a Mar-
tin Kijonkovi), kteří si připravili 
prolétnutí na koštěti Nimbus 
2000 a předali dětem závě-
rečné odměny.

Procházka končí na sokolském 
hřišti, kde je připraveno ob-
čerstvení a relaxační hry pro 
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děti, dospělí si mohou pose-
dět a oddechnout. 

Mezi oblíbené činnosti patří 
projet se na poníkovi, trénovat 
chůzi na chůdách, házet na cíl, 
kreslit křídami apod. O atrak-
ce na hřišti se postarali: Miloš 
a Elena Kijonkovi, Petr Karas, 
Jan Kijonka, pomáhaly Ksjuša 
Liadova, Natálka Holušová. 

Poníka trpělivě vodila Aneta 
Vincentová. Za dobré občer-
stvení děkujeme firmě Petra 
Kanioka.

Přesto, že letos nám vy-
šel termín až 8. 10., počasí se 
po nepříjemných plískanicích 
umoudřilo a bylo příjemně 
slunečno. Účast byla rekordní: 
Přišlo okolo 300 dětí za dopro-
vodu dvou až čtyř dospělých, 
celkově se tedy zúčastnilo 
okolo 1000 lidí (nejen z Dět-
marovic).

výbor ZO ČSOP děkuje všem, 

kteří se zapojili a pomáhali 
na této pěkné akci. 
Podívejte se na naše stránky 
www.facebook.com/csop-
zodetmarovice/ 

Je nás málo, budeme rádi, když 
se do naší ZO přihlásí aspoň ně-
kolik příznivců. Jak vidíte výše, 
akcí i jejich příprav se mohou 
účastnit jednotlivci různého 
věku i celé rodiny s dětmi, roč-

ně jsou jen dvě až tři větší akce. 
Budete-li členy, můžete ovliv-
ňovat náplň naší práce, mě-
nit plány… Stačí napsat e-mail 
na adresu předsedkyně: elen.
kijonkova@seznam.cz, vše po-
třebné pak vyřídíme. Další in-
formace naleznete na oficiál-
ních stránkách ČSOP. 

 Za ZO ČSOP 
 mgr. Elena kijonková

Halloween s příšerami
V úterý 1. listopadu se u nás 
ve škole objevili duchové, ča-
rodějnice, dýně a upíři, pro-
stě všechny strašidelné pří-
šery – slavili jsme Halloween. 
Halloween je lidový svátek, 
který se slaví 31. října, den 
před křesťanským svátkem 
Všech svatých. 

Všechny třídy se sešly v tě-
locvičně, kde jsme soutěžili 

o nejoriginálnější masky za-
stoupené ve třídě. Musíme 
pochválit všechny děti, neboť 
masky byly velmi nápadité 
a pěkné. Porota měla problém 
vybrat ty nejlepší. V soutěži 
masek vyhrála za první stupeň 
3. třída a za druhý stupeň třída 
9. B. Bylo to krásně, a přitom 
strašidelně prožité dopoledne. 

 markéta Branná
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Oprava mostu přes mlýnku

Pokračování stavby sportovní haly
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výlet seniorů do krnova
(Pokračování ze str. 12)
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Pár rad jak postupovat při odchytu psa 
Rádi bychom vám dnes dali 
pár tipů jak postupovat při 
odchytu psa. Pokud objevíte 
zatoulaného psa, chvíli vy-
čkejte na místě a pozorujte 
okolí, možná je páníček někde 
za rohem. Pokud ani po něko-
lika minutách není po majiteli 
stopa, volejte číslo 156, tedy 
městskou policii, případně 
starostu obce, nebo jakýkoli 
útulek či spolek pro opuště-
né psy, rádi vám poradí, jak se 
zachovat.

Pokud se pes nezdá být agre-
sivní nebo za vámi sám přijde, 
připněte jej na vodítko (pokud 
máte). Důležité je zvážit, zda 
je odchycení psa pro vás bez-
pečné.

Může se stát, že vás vystreso-
vaný pes nejen pokouše, ale 
ještě navíc vám uteče.

Po takových zásazích je pej-
sek nedůvěřivý a i pro pro-
fesionála se může stát běžný 
odchyt tvrdým oříškem.
Podívejte se, zda pes nemá 
na krku známku s telefonním 

číslem, pokud ano, máte vy-
hráno.

Můžete sami vzít pejska 
na služebnu městské policie, 
útulku, spolku nebo do vete-
rinární ordinace. Pokud má 
pes registrovaný čip, pracov-
níci kontaktují nonstop regis-
tr majitelů zvířat a ti předají 
informaci majiteli. Pokud má 
pes čip, ale nebyl zaregist-
rován majitelem, pracovníci 
útulku ho vyfotí a sdílejí na so-
ciálních sítích. Pokud se pej-
sek opravdu ztratil pouze ne-
dopatřením, majitel po něm 
bude pátrat.

Pamatujte:
vždy musíte ohlásit nález psa 
obci nebo policii, abyste se 
nedopustili krádeže!

Když najdete jiné opuštěné 

zvíře, než je kočka nebo pes, 
podívejte se na stránky Čes-
kého svazu ochránců přírody.
Najděte nejbližší záchrannou 
stanici, číslo na jejich centrální 
dispečink je 774 155 155.

Stojíme po boku zvířatům 
v nouzi.

Staňte se i vy součástí naší ro-
diny a podpořte naši činnost. 

 marcela Sojková, 
 tlapkovi Patroni z.s.

Svým darem se podílíte na pomoci a službě pejskům, 
kteří ji nejvíce potřebují.

Běžný účet: 2602202354/2010
transparentní účet: 2202202363/2010

Dne 15. října paní Lucie Sikorová (roz. Bartečková) a spol. uspořádala pro nás sousedy 
z ulice část Olmovec „CANDRBÁL“ v Sokolovně Dětmarovice. Tímto bychom jí chtěli 
poděkovat za perfektně zorganizovanou zábavu a zároveň se těšíme na další setkání. 
 Za sousedy věra Š.

poděkování
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Hledají nový domov

 marcela Sojková, tlapkovi Patroni z.s.

Bajaja je náš jednooký princ. 
Je hodný, veselý, resp. je ve-
selejší v přítomnosti někoho, 
koho už zná. Miluje procház-
ky, většinou si při nich člo-
věka moc nevšímá, má plno 
starostí s tím, co se kde šust-
ne. Pokud s ním ale člověk 
stráví více času, zjistí, že Ba-
jaja je prima společník – Ba-
jaja začne vnímat, že na dru-

hém konci vodítka někdo je, 
má radost, mazlí se. Přitom 
ho ale stále zajímá všechno 
kolem, vše pozorně sledu-
je, i v dálce. Lovecké geny 
v sobě nezapře. Svůj han-
dicap nedává znát, neřeší 
ho. Nesnese jiné psy. Pokud 
s ním bude člověk pravidel-
ně cvičit, naučí se, je šikovný. 
Vyčesávání mu nevadí.

BaJaJa: Věk 8 let

Safír je velmi přátelský, 
hodně živý, veselý, rád se 
nechá mazlit. Hledá aktiv-
nější rodinu, která bude vě-
dět jak na výchovu a socia-
lizaci psa. U Safíra se na to 
předchozí majitelé vykašla-
li. Socializace pro něj bude 

důležitá, aby ze všeho nebyl 
u vytržení. Také se potře-
buje naučit chodit na vo-
dítku. Učíme ho to a zvlá-
dá to pěkně, ale je potřeba 
být důsledný a pravidelně 
to pilovat. Potřebuje hodně 
vyžití. 

SaFÍr: Věk 5 let

Endy zvládá pár povelů 
(sedni, lehni). Miluje paml-
sky a díky nim se s ním dá 
pracovat. Výchova a práce 
s ním je důležitá a vyžadu-
je ji, protože v některých 
situacích si Endy zavrčí. 
Krasavec Endy miluje vodu 
a balónky jakékoliv velikos-

ti. V bazéně vydrží i celý 
den, no a balón – to je En-
dyho velká láska. Pokud 
máte stejnou vášeň jako on, 
budete nejlepší kamará-
di. Hledáme pro něj jen lidi 
s bohatými zkušenostmi se 
psy a jejich důslednou vý-
chovou. 

ENDY: Věk 8 let

Beny je na procházce celkem 
poslušný, někdy se zapome-
ne a zatáhne, ale s dobrým 
vedením není problém ho 
usměrnit. Je šikovný, veselý, 
rád si přijde pro pohlazení, 
čehož si dříve zřejmě vů-
bec nemohl užít. Je klidnější, 
ale umí se i krásně rozdo-
vádět a je tak šťastný. Má 

rád pamlsky. Dříve „sloužil“ 
jako hlídací pes a vzhledem 
k tomu, v jakém psychickém 
stavu k nám přišel, je jas-
né, že se k němu nechovali 
vhodně... :-/ 
Na cizí lidi si musí nejdříve 
zvyknout, ale pak je to umaz-
lenec. Hledá pány, kteří mají 
s výchovou psa zkušenosti. 

BENY: Věk 8 let
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adaptační kurz na Skalce
Ve dnech 10.–12. 10. se 29 
žáků šestých ročníků zú-
častnilo adaptačního kurzu 
na horské chatě Skalka v ma-
lebném koutku Beskyd neda-
leko Mostů u Jablunkova. Pro 
žáky jsme připravili bohatý 
program.

Žáci poznali blízké i vzdá-
lenější okolí Skalky, v míst-
ním muzeu se seznámili 
s historií školy v Dolní Lom-
né, zahráli si spoustu vědo-
mostních a sportovních her 
upevňujících kolektiv, sou-
těžili v družstvech v kvízech 
všímavosti, sbírali přírodni-
ny a poctivě cvičili na ran-
ní rozcvičce. Byli rozděleni 
do čtyř družstev a na konci 
celého kurzu si na památ-
ku namalovali na bílá trička 
nejlepší zážitek. Celá akce se 
nám vydařila za hezkého po-
časí. Doprovodem dětí byli 
Markéta Branná, Monika Za-
rembová, Martina Kotasová 
a Adam Hlawiczka. Doufáme, 
že i přes současnou tíživou 

ekonomickou situaci se ško-
le ve spolupráci s obcí opět 
podaří zorganizovat v příštím 
roce další adaptační kurz.

adaptační kurz očima dětí:

„Líbil se nám výhled z roz-
hledny Tetřev. Velmi nás 
bavilo stavění domečků pro 
skřítky. Hráli jsme hry, psa-
li kvízy všímavosti. Výšlapy 
byly fajn, ale někdy náročné. 
Vařili nám skvěle. Také jsme 
byli v muzeu v Dolní Lomné. 
Adapťák byl super!“ družstvo 
č. 1 – Laura, Natka, vanesa, 
karel, tomáš, Zuzka, Honza, 
David

„Výlety byly akční, poučné, 
zábavné a náročné. Byli jsme 
ubytováni na chatě Skalka, 
která je ve výšce 910 m n. 
m. Jsou tady pěkné pokoje 
a dobře nám vařili. Hráli jsme 
soutěže jako městečko Pa-
lermo, házenou a vybíjenou. 
Ve skupinkách jsme hráli růz-
né soutěže a stavěli domečky 
pro skřítky. Paní vychovatelky 
byly hodné a skromné. Do-
poručujeme Skalku na výlet 
a na ubytování.“ družstvo č. 
2 – viktor, Dominik, terka, 
renáta, adam, rozálie

„Po dlouhé cestě vlakem 
z Dětmarovic jsme dorazili 
na nádraží pod chatu Skalku, 
která je v Mostech u Jablun-
kova. Po vyčerpávající cestě 
na chatu nás bavilo, jak jsme 
hledali hřiby, i když jsme žád-
né nenašli. Líbila se nám vy-
hlídka z rozhledny Tetřev 
a túry, na které jsme šli. 
V dolní Lomné jsme navštívili 
muzeum a měli tam výsta-
vu pohádky Když draka bolí 
hlava. A moc se nám to líbilo. 
Také tam byla replika staré 
školy. A málem bychom za-

pomněli na večery, kdy jsme 
hráli pantomimu a městečko 
Palermo. Sportovní a vědo-
mostní soutěže byly taky su-
per, hlavně stavění domečků 
pro skřítky. Celý adapťák byl 
fajn!“ družstvo č. 3 – kuba D., 
kuba r., Daniel, Ema P., Ema 
O., Dorota, Samuel

„Líbily se nám práce v kolekti-
vu. 12km procházka byla akč-
ní, ale dala nám zabrat. Chata 
je moc pěkná a s jídlem jsme 
spokojeni. Večerní hry jsou 
velice zábavné a moc nás 
bavily. Hráli jsme různé kvízy 
všímavosti, soutěže, vybíje-
nou a házenou. Stavěli jsme 
domečky pro skřítky a moc 
nás to bavilo, všechny byly 
moc pěkné. Máme spoustu 
nových zážitků a za to děku-
jeme.“ družstvo č. 4 – adé-
la, kristýna, viktorie, verča, 
rosťa, Filip, Ondra

 markéta Branná, 
 vedoucí kurzu
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Sázení stromů 2022 - Lesy pro nové 
generace ZO ČSOP
Členové Českého svazu 
ochránců přírody – ČSOP 
Dětmarovice – se již tradičně 
účastní akcí Lesů České re-
publiky. Za celou dobu, kdy 
se účastníme, jsme vysázeli 
již více než 500 malých stro-
mečků různých druhů. Letos 
to byly duby. 

Naší sadbovou lokalitou 
byl šilheřovický areál býva-
lé bažantnice. Sadili jsme jak 
alej Lesů ČR, tak i stromečky 
ve školce. Akce byla spojena 
s doprovodným programem 
a soutěžemi pro děti, kterých 
se rádi zúčastnili naši nejmlad-
ší členové a odnesli si diplo-
my a tituly mladého lesníka. 

Nejen děti mohly obdivovat 
moderní lesní techniku a také 
tradiční postupy s koňmi. Le-
tos byla akce výjimečná tím, 

že Lesy ČR 
v rámci akce 
oslavily své 
30leté jubi-
leum. Již se 

těšíme na příští ročník a tím-
to vás také zveme. Aby vám 
neunikly tato a další naše za-
jímavé akce, sledujte naše 
stránky facebook.com/csop-
zodetmarovice.

 Za ČSOP Dětmarovice 
 martin kijonka

inzerce
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Benefiční koncert na pořízení nových 
kostelních lavic
V prostorách našeho kos-
tela se v neděli 6. listopadu 
v 16 hodin uskutečnil bene-
fiční koncert Porta Benefica 
a Mariana Jurečky pod zá-
štitou senátorky Pavly Go-
lasowské. Chrámový prostor 
rozezněly melodie více žán-
rů, od barokní až po sou-
časnost v podání výborných 
hudebníků ve složení tuba, 
panova flétna, příčná flét-
na, hoboj, klavír a lesní roh. 
Všechny nás nadchl úchvat-
ný medový mezzosoprán, 

v repertoáru souboru byly 
také melodie provázené ne-
obvyklými uklidňujícími tóny 
panovy flétny. Patronce na-
šeho kostela patřila muziká-
lová skladba Maří Magdalé-
na.

Kostel zaplnili místní i spous-
ta návštěvníků odjinud. Vý-
těžek koncertu, který činil 32 
tisíc, přispěje na pořízení no-
vých kostelních lavic, proto-
že na dosluhujících se pode-
psalo nejen stáří, ale hlavně 

devastující červotoč.

Poděkování za nevšední 
zážitek a působivě stráve-
né nedělní odpoledne patří 
zejména Marianu Jurečkovi 
a jeho spoluúčinkujícím, je-
jichž koncert pomohl po-
třebné věci. Zároveň dě-
kujeme všem účastníkům 
za štědrost a finanční pod-
poru. 

 jménem dětmarovické 
 farnosti marie Stáňová

Doba vánoční Dětmarovice Doubrava

Štědrý den
24. 12. 2022  22.00  16.00

Boží hod vánoční
25. 12. 2022 9.30 8.00

Sv. Štěpán
26. 12. 2022 9.30 8.00

Sv. Silvestr
31. 12. 2022  17.00  -

Slavnost matky Boží  
1. 1. 2023 17.00   15.30

mše svaté v době vánočních svátků
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milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší dlouho-
leté podpory Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme, že jste i při minulém 
tříkrálovém koledování (2022) 
sbírku podpořili. V regionu Cha-
rity Bohumín se vykoledovalo 
504 207 kč, dalších 30 250 kč 
se vybralo formou on-line ko-
ledy a bezhotovostních darů. 
K této celkové sumě přispěli 
dětmarovičtí občané částkou 
55 453 kč. Finance ze sbírky 
byly tentokrát využity přede-
vším pro potřeby Domova pro 
seniory U Kaple, a to konkrétně 
na pořízení služebního vozidla, 
které je využíváno k dopravě 
klientů a k zásobování Domova.
Z nové sbírky, která bude probí-
hat od 1. do 15. ledna 2023, by-
chom rádi zakoupili polohovací 
geriatrická křesla do Domova 
pro seniory U Kaple a Charitní-
ho domu sv. Kláry, jako pomůc-
ku pro klienty, kteří mají problé-
my se samostatným pohybem 
a onemocněními ztěžujícími 

chůzi. Křeslo pomůže těmto li-
dem pohybovat se ve venkov-
ních prostorách domovů. 
Dále bychom chtěli vytvořit 
kvalitní pracovní prostředí za-
městnancům Noclehárny sv. 
Martina, např. rekonstrukcí hy-
gienického zázemí.
Aktuální informace o našich 
záměrech naleznete na webu 
sbírky: https://www.trikralovas-
birka.cz/vyuziti/

Děkujeme za vaši dosavadní 
štědrost a věříme ve vaši pod-
poru i v roce 2023.
Za pracovníky i klienty Charity 
Bohumín:
Zdeňka Kniezková Brňáková, 
ředitelka
Charita Bohumín, Štefánikova 
957, 735 81 Bohumín

tel.: 593 035 046, 736 766 021,
info@bohumin.char i ta .cz , 
www.bohumin.charita.cz

Přestože všichni doufáme, že 
v roce 2023 nám nebude pan-
demická situace bránit v tradič-
ní podobě koledování, nabízíme 
možnost přispět na konto tříkrá-
lové sbírky i těmito způsoby:
1/ můžete přispět na sbírkové 
konto č.: 66008822/0800 s va-
riabilním symbolem 777988001
2/ nebo přes tzv. virtuální ka-
sičku, kterou i s koledou najdete 
na webových stránkách www.
trikralovasbirka.cz
3/ nebo prostřednictvím tzv. 
Qr kódu, který si můžete na-
číst do svého mobilního telefo-
nu a odeslat 
platbu pro-
střednictvím 
m o b i l n í h o 
bankovnictví; 
zde je ke sta-
žení tento 
QR kód.

 

OBECNÍ ÚŘAD DĚTMAROVICE VE SPOLUPRÁCI  

SE ZÁKLADNÍ  ŠKOLOU A  ZUŠ RYCHVALD   

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ 

ADVENTNÍ KONCERT 
  

V NEDĚLI 18. PROSINCE 2022  
V 15.00 HODIN  

V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY  

V DĚTMAROVICÍCH. 

 

S PÁSMEM  PÍSNÍ A KOLED  VYSTOUPÍ ŽÁCI 
MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŽÁCI A UČITELÉ 

ZUŠ RYCHVALD. 
  

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ A BUDE VĚNOVÁNO 
NA  CHARITATIVNÍ  ÚČELY  

 

Obecní úřad Dětmarovice ve spolupráci 
se školní družinou, mateřskou školou 

Koukolná a ZUŠ Rychvald 
Vás srdečně zvou na 

ROZSVĚCOVÁNÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU 
v pátek 2. prosince 2022 v 16.00 hodin  

u Obecního úřadu v Dětmarovicích. 
 

S  pásmem koled vystoupí děti ze školky a  
cimbálová muzika ZUŠ Rychvald Březinka. 

Bude připraveno občerstvení,  
 poštovní schránka pro dopisy Ježíškovi  

a sv. Barborka rozdá tradičně sladké 
překvapení pro všechny děti. 

 

  
 
 

PARTNER AKCE  
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Z předvánoční knihovny

Po hektických přípravách 
a nakupování dárků v přepl-
něných obchodech je potřeba 
si dopřát i trošku té vánoční 
pohody. Knížka, šálek dobré-
ho čaje nebo kakaa, cukroví 
a nohy nahoře k vánočnímu 
odpočinku prostě patří. Co se 
naladit ještě více a vybrat si 
z knižních novinek?

když duše bloudí – ilona Po-
spíšilová

Mladý pár Moni-
ka a Jiří si splní sen 
o vlastním domě 
a koupí starou vil-
ku na okraji ma-
lebné vesničky. 
Po počátečním 
nadšení však při-

cházejí problémy. Jiří je přes 
týden v práci, domů jez-
dí pouze na víkendy a mla-
dá maminka se cítí osaměle. 
Vesničané se k ní chovají pře-
zíravě, nemá se s kým podělit 
o radost z malé Adélky, ale ani 
promluvit o narůstajících oba-
vách o své psychické zdra-
ví. Jiří si změny v chování své 
ženy také všimne. Nerozumí 
jejím náladám. Když jednoho 
dne najde miminko bez do-
zoru, zatímco jeho žena tvrdě 
spí, začne se obávat i o dcer-
čino bezpečí. Proč si Monika 
povídá sama se sebou? Proč je 
zmatená? Jirkovy obavy o její 
zdravý rozum ještě vzrostou, 
když se Monika začne přá-
telit s podivným děvčátkem, 
které se potuluje v okolí jejich 
vilky. Je možné, že těžko vy-
světlitelné záhady souvisejí se 

zemřelou Juditou, která před 
lety ve vile bydlela?

Zima nejistých nadějí – Jenny 
Bayliss
Životní elán Annie Sharpeo-
vé se s léty kamsi vypařil. Děti 
má dospělé, restaurace, kte-
rou vybudovala od píky, šlape 
jako hodinky a její šestadvacet 
let trvající manželství právě 
neslavně skončilo. Annie je 
poprvé po dlouhých letech 
volná… Rozhodne se pro úpl-
ně nový začátek, rozloučí se 
s životem ve městě a ujme se 
úkolu hlídat přes zimu maleb-
ný historický dům na pobřeží.
Vesnička Willow Bay ji oka-
mžitě uchvátí svou kouzelnou 
polohou, proměnlivým mo-
řem, tajemnou minulostí i pů-
vabnými tradicemi společen-
ského života. Noví sousedé ji 
přijmou s otevřenou náručí – 
až na mrzutého synovce ma-
jitelky domu, který má s te-
tinou nemovitostí úplně jiné 
plány. Vánoce se blíží, vztahy 
ve Willow Bay se komplikují 
a Anniina budoucnost vypadá 
čím dál nejistěji. Ale s kous-
kem odhodlání a za nemalé 
pomoci svátečního kouzla se 
tato obtížná doba promění… 
v její další životní naději.

vůně medu – Susan Wiggs
Isabel Johansenová, oslavo-
vaná šéfkuchařka, jež vyrost-
la v ospalém městečku So-
noma, se rozhodla proměnit 
svůj rodný dům na kuchař-
skou školu – idylické místo 
pro snílky, kteří sem mohou 
přijít a naučit se kulinářskému 
umění. Hacienda s nádher-
ným jablečným sadem, úrod-
nými zahradami a včelími úly 
je ideálním prostředím pro její 
projekt… i pro ni samou.
Ale Isabelin důkladně promy-
šlený plán se začíná hroutit, 

když se u ní objeví válečný 
korespondent Cormac O‘Neill 
a začne se přehrabovat v mi-
nulosti její rodiny. Vždy raději 
odhaloval životy jiných, než 
aby mluvil o sobě, ale maleb-
nost venkova a Isabeliny ne-
skutečné kulinářské doved-
nosti ho přimějí k tomu, aby 
i on otevřel své srdce. Avšak 
hluboko pohřbená rodinná 
tajemství mají tendenci vy-
plouvat na povrch, ať si to 
přejete, nebo ne…

Spřádači snů – Barbara Erski-
ne
Píše se rok 787 po Kris-
tu. Z rozlehlých síní dávné 
Mercie vládne tvrdou rukou 
chladný, ctižádostivý a bez-
ohledně výbojný král Offa. 
Jeho třem dcerám je souzeno 
uzavřít sňatky výhodné pro 
jejich zemi, ale vášnivé srdce 
nejmladší z nich Eadburh pa-
tří velšskému princi – muži, 
kterého si nikdy nemůže vzít 
a jehož jí rychle a krutě vez-
mou. Příběh o ztracené lásce, 
zradě a tajemstvích, která leží 
pohřbena pod nánosy času 
a více než tisíc let čekají, až je 
někdo odhalí. Příběh minulý 
i soudobý se odehrávají pa-
ralelně: některé z postav ze 
současnosti jako by měly svůj 
protějšek v dávné minulosti, 
kam nahlížejí ze začátku 21. 
století.

italská dívka – Lucinda riley
Rosanně je pou-
hých jedenáct let, 
když potkává Ro-
berta Rossiniho, 
začínajícího oper-
ního pěvce, který 
navždy změní její 
život. Když sly-

šel její překvapivě krásný hlas, 
povzbudil ji, aby se věnova-
la zpěvu. S podporou svého 
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bratra se vydává na cestu, 
která ji zavede od skromných 
začátků v zapadlých uličkách 
Neapole na třpytivá jeviště 
nejprestižnějších světových 
operních domů. O pár let 
později se jejich životy opět 
protnou. Navzdory rozdílům 
věku i postavení se do sebe 
oba rodáci z Neapole vášni-
vě zamilují. Rosanna ovšem 
zanedlouho zjišťuje, že o Ro-
bertově minulosti zdaleka 
neví všechno, a temné stíny 
starých poklesků neodvratně 
zakalí jejich vztah. Zpočát-
ku se zdá, že stravující vá-
šeň a společná láska k hudbě 
všechno překoná, ale Rosannu 
čeká hořké poznání, že zrada 
a zklamání nejsou jen motivy 
slavných libret a život má da-
leko k romantické árii…

Po západu slunce – Linda Ho-
ward

Město Wears 
Valley zasáhne 
sluneční bou-
ře, která vyřadí 
z provozu veškeré 
moderní vymože-
nosti. Nefunguje 
elektřina, lidem 

dochází jídlo a sílící zima mění 
dny v boj o holý život. Plachá 
Sela vždy utíkala do samoty 
a bývalý voják Ben dal všem 
jasně najevo, že o společnost 
nestojí. Nyní však oba musí 
vystoupit ze své ulity a možná 
čelit ještě něčemu ničivější-
mu, než je přírodní katastrofa.

co odhalí bouře – catherine 
cooper
Bratři Adam a Will vyrazili ly-
žovat a vůbec je nenapad-
lo, že z husté vánice, která je 
zaskočila, už se jeden z nich 
nevrátí. O dvacet let pozdě-
ji se na horské chatě blízko 
osudného místa sejdou čtyři 
lidé a je jisté, že někdo ví, co 
se tenkrát doopravdy stalo. 
Když se po sněhové bouři ob-

jeví Willovo tělo, začne drsná 
hra odhalující propletené pří-
běhy plné spojitostí se zapo-
menutou historií.

vstříc dobré naději – roxane 
Dhand
Johanna vyrůstá v roce 1683 
v amsterodamském sirotčinci. 
V něm se tajně sblíží s Fran-
sem, který však musí odjet 
na jih Afriky pracovat v nově 
vzniklé kolonii Dobrá Naděje. 
Johanna by ho ráda následo-
vala. Jedinou možností je zá-
vazek, že se v osadě provdá 
za některého ze starších bo-
háčů. Na lodi se setká s Flo-
riane, jejíž svět je od Johan-
nina na míle vzdálen, přesto 
se z nich stanou přítelkyně 
a spolu začnou spřádat plány, 
jak zvítězit nad nepřízní osu-
du.

Schovávaná – tereza Herzo-
gová
Kdo se schová před láskou, 
nevyhraje.
Šárka věří, že když udělá pa-
tou v zemi důlek, někde vy-
roste hora. Sní o tom, že se 
jednou bude živit psaním knih. 
Co na tom, že momentálně 
není jiná možnost než učit 
češtinu na maloměstské prů-
myslovce, vždyť každá hora 
se zvedá z údolí. V nížinách 
jejího života to ale právě cha-
oticky bzučí jako v úlu – matka 

randí s mladším kolegou, otec 
prchá k bigbítu a k pivu, bra-
tr má silnou slabost pro ma-
rihuanu, babička trpí alzhei-
merem, cynický kolega srší 
nesnesitelným sarkasmem 
a Šárčin přítel David je čím dál 
tím víc mimo… vztah. A právě 
když si Šárka myslí, že hlouběji 
už v životě klesnout nemůže, 
potkává Ivana, charismatic-
kého spisovatele, který by byl 
dokonalý, kdyby nebyl čers-
tvě v důchodu. Šárka se zami-
luje, a tak začne podivná hra 
na schovávanou. Kdo vyhraje? 
Kdo se nechá zapikat? A kdo 
ze hry odstoupí?

tsunami – karin krajčo Ba-
binská
Vzpomínky jsou jako vlny, 
stále se k nám vrací.
Den Eminých narozenin se 
kvapem blíží. Kromě členů její 
rodiny se však na oslavu chystá 
i jeden nezvaný host – minu-
lost, kterou všichni považovali 
za dávno mrtvou. V návalu 
nečekaných emocí tak začnou 
ožívat události z jedné dovo-
lené v Thajsku, která otřásla 
osudy všech zúčastněných. 
Polozapomenuté vzpomín-
ky se vracejí se silou tsunami 
a hrozí, že rodinu plnou ta-
jemství rozmetají na kousky. 

 alžbeta Jendryščíková, 
 knihovnice
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Spolupráce s partnerskou školou im. 
trzech brati v Hazlachu
Od 17. do 19. října hostila 
naše škola zahraniční návště-
vu, ředitelku školy v Hazlachu 
Agnieszku Pilch, jež předsta-
vovala žákům i pedagogům 
nové metody výuky. Její pobyt 
v naší škole probíhal v rámci 
projektu Erasmus a byl nabi-
tý mnoha novými poznatky, 
zkušenostmi i zážitky.

První den proběhla diskuze 
s vedením naší školy o vzá-
jemné spolupráci, o budouc-
nosti vzdělávání, o změnách, 
problémech a realitě, ve kte-
ré se nacházíme. Druhý den 
pak paní ředitelka předsta-
vila všem pedagogům ně-
které z metod využívaných 
v její škole. V úvodu svého 
workshopu představila cel-

kové pojetí výuky své školy 
(vzdělání v přírodě, projektová 
metoda, e-Twinning, myšle-
ní založené na kompetencích) 
a alespoň prostřednictvím 
fotografií naši pedagogo-
vé nahlédli do prostor školy. 
Po tomto úvodu pak již byly 
pedagogům představeny ně-
které z metod kritického my-
šlení. Třetí den se uskutečnila 
v 7. a 8. třídě tzv. tandemová 
výuka p. ředitelky Agnieszky 
Pilch ve spolupráci s naší uči-
telkou přírodopisu a zeměpisu 
Martinou Kotasovou. Násle-
dovalo sdílení znalostí a nápa-
dů s učiteli. Paní ředitelka měla 
také možnost pozorovat vý-
uku vedenou našimi pedago-
gy přímo ve třídách. Na konci 
dne došlo na plánování dalších 

našich společných projektů 
a sportovních soutěží. Bylo to 
velmi rušné a plodné obdo-
bí. Děkujeme naší partner-
ské škole za sdílení zkušeností 
a zejména za prezentaci paní 
ředitelce Agniesze Pilch. Těší-
me se na další spolupráci. 

 Jana Brožková

osmisměrka

 ACHILLES, AIRBAGY, ANAKONDA, ANANAS, ANGLIČANKA, BLESK, BRÁNA, CENÍK, ČINKA, ČOLCI, DÁVKA, DIABE-
TIK, DOBRODĚJ, EKZÉM, FARAO, FATRA, HAVAJ, HOBLINA, CHLUPY, IGNORANCE, JÍMAČ, KAČER, KIBIC, KRKOUN, KRŮ-
TA, KTERÁ, KÝVAČ, LADIČ, LAMPASY, LOPATKA, LOVEC, MANDL, MORAVA, MÝTUS, NANDU, NÁŘEZ, NÁVAN, NECKY, OD-
MĚNA, OHNISKA, ORGÁN, OSADA, PECKA, PONRAVA, POVAHA, PTAČÍ, ROLÁK, ROTNÝ, SAVCI, SÁZKA, SILÁK, SKALPY, 
SKICA, SKRUŽ, SKÚTR, SRSTKA, STVOL, TĚŽAŘ, TĚŽCE, TITAN, VIRTUOZITA, VNADA, VÝVOZ, ZÁCPA, ZASNOUBENÍ, ZBRKLÝ, ZNOVU

Tajenka: ... umí nasytit duši, není zlý člověk.J. Neruda: Člověk, který ... dokončení v tajence osmisměrky.
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výStava BEtLémŮ v NaŠEm kOStELE
V roce 2014 proběhla v rámci Medových dnů soutěž O nejkrásnější betlém. O soutěž byl 
obrovský zájem a sešlo se nám více než 80 exponátů. Betlémy byly vyrobeny z papíru, 
perníku, keramiky, moduritu, paličkované krajky nebo tam byly takové, které se v rodi-
nách dědí již po několik generací. Všem organizátorům bylo tehdy líto, že je výstava jen 
dva dny a že se s betlémy nemohlo potěšit více lidí. 
Protože jsou letošní Medové dny z důvodu rekonstrukce Dělnického domu pouze v ma-
lém jako Medový jarmark v sále motorestu v Koukolné, obrátili jsme se na našeho pana 
faráře P. Martina Pastrňáka, zda by nesvolil s výstavou betlémů v kostele. A on projevil 
pro tuto akci velké nadšení, a tak vás všechny opět vyzýváme – uchopte nůžky a papír, 
hlínu nebo perníkové těsto a vyrobte opět krásný betlém nebo nám zapůjčte ten váš, 
který máte doma. Sice vám bude doma chybět pod vánočním stromkem, ale zase se 
s ním budou moci potěšit ve sváteční době ostatní návštěvníci. 

Betlémy se budou shromažďovat od pondělí 19. 12. do středy 21. 12. 2022 na obecním 
úřadu (Taťána Čempelová, tel: 720 301 344) nebo ho přineste už třeba 18. 12. na adventní 
koncert do kostela nebo zavolejte p. Evě Szyroké, domluvte se s ní na tel.: 737 954 793. 
Nezapomeňte si prosím nalepit na betlém štítek s vaším jménem, abychom věděli, komu 
který patří. 

výstava bude otevřena od Božího hodu 25. 12. do tří králů 6. 1. v době:
od 11.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.

Pokud byste chtěli přijít v jinou dobu, volejte paní Evě Szyroké, tel.: 737 954 793.
Přejeme krásný advent a těšíme se na vás!

Za organizátory taťána Čempelová, OÚ Dětmarovice
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NABÍZÍME 
VOLNÝ PROSTOR
PRO STÁNEK S PRODEJEM KÁVY 

A OBČERSTVENÍ

www.korsokarvina.czkorsokarvina@cushwake.com



www.detmarovice.cz 29



Dětmarovické okénko listopad 202230

17. září jsme přivítali naše nové občánky:

Eliška Víghová Lenka Kvasnicová

Lukáš Pavlík Lukáš Špilák

Melani Ševěček Sebastien Sikora
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společenská kronika

Září 2022
80 let

anna marchevková
81 let

marta kolárová 
83 let

Helena Bochenková
václav Žalud

václav Woznica
85 let

květuše kyšová 
90 let

Jaroslav katolický

Říjen 2022
80 let

artur Gřešica
rudolf Zuk

81 let
rostislav kunetek

83 let
rudolf tyrlík

Ludmila valová
86 let

vlasta Lincerová
89 let

věra Lapišová
90 let

Ladislav kyša
91 let

miroslav Janíček

Oslavili životní jubileum

všem oslavencům blahopřejeme!

Boženu Divišovou
Stanislavu Vaštylovou

Ingrid Bednářovou
Miroslava Kněžíka
Dominika Bednára
Jindřicha Pavelku

vzpomínáme na zemřelé 

15. 10. 2022
Petr Svoboda – karviná

alice vároši – Orlová

12. 11. 2022
Pavel klus – Ostrava

Daniela Burdová – Ostrava

Na společnou cestu
životem vykročili

Dne 28. 12. 2022 vzpomeneme 
1. výročí, kdy nás náhle opustila 

naše milovaná maminka, 
babička a prababička 

paní JarmiLa kOLkOvÁ
S láskou za celou rodinu vzpomíná 

dcera Alena s manželem.

Dne 27. 9. 2022 by oslavili 
70. výročí manželství 

PLatiNOvOU SvatBU 
naši rodiče 

rŮŽENa a JOSEF ivÁNkOvi
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Věra 
a syn Jiří s rodinami.

Diamantovou svatbu 
v říjnu oslavili

manželé 
věra a Jiří Gurečtí
Blahopřejeme!!!

24. 11. 2022 oslaví 
krásné životní jubileum 
paní aNiČka kOLkOvÁ

Milá tetičko, 
ke Tvému krásnému jubileu 
Ti přejeme za celou rodinu 
mnoho zdravíčka, štěstíčka 

a Božího požehnání.
alena a Svaťa
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