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I přes tuto nelehkou dobu byl v Dětmarovicích na podzim letošního roku dostavěn nový Domov pro seniory U Kaple, který byl 27. října starostou obce Ladislavem
Rosmanem slavnostně předán Charitě Bohumín, jež od něj obdržela pomyslný klíč
a tento Domov bude nyní provozovat.

Více na stránce 16 chevron-circle-right

Opět stojíme před závěrem roku
Vážení spoluobčané,
rok 2021 se pomalu dostává do závěru a mělo by se
uvažovat a psát o Vánocích,
o stromečku a pozitivní náladě. Přiznám se, že mi to letos
nějak nejde…
Celkově byl ten rok dost,
řekněme, rušný, s covidem,
s nedobrým vývojem energetiky a ekonomiky zemí EU
a volbami do Poslanecké sněmovny ČR, konečně i s ne tak
úplně jasně očekávanými nárůsty počtu infikovaných, jak
je zaznamenáváme ve státě
od října. Všichni jsme doufali,
že podíl očkovaných lidí musí
letos bilanci na podzim nutně
vylepšit…

zdravém úsudku a též, jak
jsou disciplinovaní. A připadá mi, že celkově společnost
s účinnými opatřeními dost
rezignovala a nechává to letos
„na přírodě“. Ohrožení Vánoc
2021 není taková tragédie,
horší je, že se virus zatím jeví
jako neporažen, ani vážně
„nezraněn“ ve dvouletém
boji s člověkem… A kdo ví, co
ještě dokáže.
Ten průběh roku přináší ještě
i chmury rázu ekonomického,
či energetického. Zatím ještě
jen částečně s dopady očekávánými, ale již se zřetelně blížícími dopady o řád horšími.
Nová vláda to v ČR nebude mít
lehké a bez předpokladu tvrdé práce „na krev“ a ostrého
startu na „branku“ bude sklízet neúspěchy. Pozor, jinak ale
v Evropě nevidíme ani v jedné
zemi příliš lepší výsledky a podmínky, takže pověstný peloton
EU pojede asi dál celý na dost
poškozených bicyklech, a to
ještě po krosové dráze.

Finančně, rozvojově a investičně, z hlediska stability,
s rozvojem počtu obyvatelstva, ke stavu ve škole atd.
Převažují dobré zprávy, které nechci stále opakovat, aby
si zas někdo nemyslel, že se
opět chceme chválit… Sluší se
ale, abych poděkoval našemu
pomalu dosluhujícímu zastupitelstvu za rozvážné a konstruktivní hlasování k důležitému nasměrování obce,
která se dnes v karvinsko-havířovské oblasti spíše jeví jako
rychle se rozvíjející a se zdravou koncepcí do budoucnosti.
O výsledcích hospodaření
obce a o investiční činnosti vás
budu, vážení spoluobčané, informovat v prvním Okénku
roku 2022. Nyní bych vám rád
popřál v závěru starého roku
a do nového roku 2022 co
nejvíce zdraví, pohody nejen
vánoční, též trpělivosti k překonání problémů a co nejlepší
mezilidské vztahy ve vašem
okolí a ve vašich rodinách.

Bohužel, v praxi jen částečně, a zklamání je na místě.
Onemocní lehce i 2x očkovaní,
ale aspoň naštěstí ne většinou
s fatálními konci. Očkovaní
mohou být i šiřiteli infekce,
tomu očkování nezabrání.
A tak je to vše zejména na chování lidí, jednotlivců, na je- Naše obec může poskyt- 
jich ohleduplnosti, na jejich nout o poznání lepší zprávy. 
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Ladislav Rosman,
starosta obce
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Náš Domov pro seniory U Kaple jsme
slavnostně otevřeli a předali
Objekt Domova pro seniory
byl zdárně dostavěn a dne
27. října jsme jej, dle dřívějších ujednání, předali organizaci Charita Bohumín. V provozu pro celkem třicet klientů
bude objekt od 1. 1. 2022.
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat zastupitelům
a mým spolupracovníkům,
kteří stavbu podporovali
jako perspektivní a užitečnou i do další budoucnosti
obce. Rád bych vzpomněl
na počáteční několikeré
pozitivní konzultace k této
problematice,
kterých
jsme se zúčastnili společně s paní Miluší Krůlovou
a paní Drahomírou Nogovou
na Krajském úřadě MSK.
Rád bych poděkoval panu
projektantovi Novotnému
za kvalitně zpracovaný projekt, velmi děkuji stavební firmě zastoupené pány
Piprekem a Strijou za poctivě odvedenou práci dokonce ve zkráceném termínu
a bez vícenákladů.
Rovněž děkuji našemu panu
Hubertovi Filipovi, který
obětavě stavbu za obec administroval a dozoroval, i byl

v kontaktu s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
Rád bych uvedl, že stavba
měla podporu i ze strany
pana premiéra Babiše, který mimo jiné ocenil její význam pro současnost i další
období.

diecéze Monsignore Martin
David a zúčastnil se i pan
farář Martin Pastrňák. Akce
se rovněž zúčastnili i generální ředitel Elektrárny
Dětmarovice pan Martin
Hančar a ředitel firmy
Trestles pan Jiří Koukola.
Společně jsme objektu popřáli úspěšné provozování
v rukou Charity Bohumín,
zejména ve prospěch občanů naší obce Dětmarovice.

Na slavnostním předání
objektu přijala účast řada
osobností, například členové Poslanecké sněmovny ČR
paní Andrea Babišová a pan
Jiří Navrátil, stavbu požehnal 
biskup Ostravsko opavské 

Domov pro seniory Dětmarovice

Ladislav Rosman,
starosta obce

Domov pro seniory Dětmarovice
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

www.detmarovice.cz

Tento projekt byl podpořen investiční dotací z rozpočtu
Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s
vybudováním příjezdové komunikace, oplocení pozemku a
drobných stavebních objektů - přístřešek pro odpadní nádoby,
přístřešek pro jízdní kola, přístřešek pro zahradní nářadí, altán,
pergola nad vstupem do zahrady a vodní prvek.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Neřešitelné se ukázalo řešitelným
problém vyřešit dal, jen to chtělo nápad a pak dostatečný „tah
na branku“, i trochu té nezbytné odvahy, vlastně celého zastupitelstva. Prvním úspěchem
bylo zavedení čistoty a pořádku na původním kontejnerovém stanovišti u Motorestu
a dále už to byla jen opakovaná realizace… A dobrá práce
Náš případ vyřešení nepořádku našich výkonných pracovníků
u samoobsluhy a u Dělnického Místního hospodářství.
domu (předtím u Motorestu)
však ukazuje, že se zásadní S výsledkem, který vidíme
Zdálo se, že si neporadíme
s nepořádkem u odpadových kontejnerů, v Koukolné
u Motorestu a též v centru
obce. Spíš bylo konstatováno,
že problém s největší pravděpodobností nemá řešení…
I takové problémy samozřejmě jsou, ale...

na snímcích na konci týdne, po víkendu. A výsledek
je skvělý. Žádné povalující se
nepořádky, žádné přeplněné
kontejnery, posílené a kultivované prostory u kontejnerů, které jsme naopak posílili
v okrajových částech obce.
A situaci dále ještě určitě
zlepšíme, to je jen otázka času
a řídicí administrativy obce.



Ladislav Rosman,
starosta obce

Fotky kontejnerových zákoutí dnes.

Odpady v roce 2022
Jak víte, od 1. 1. 2022 platí nový zákon o odpadech,
který přináší určité změny zejména v oblasti úhrady poplatku za odpad, kdy
se systém evidenčních známek ruší a zavádí se systém
místního poplatku za kapacitu shromažďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO) (OZV
obce Dětmarovice č. 1/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci). Pro nás to
není změnou zásadní, protože jsme tento systém měli
v podstatě již zaveden. Pouze
forma úhrady a administrace
správce poplatku (obecního úřadu) bude jiná. V dopise do domácností obdržíte
Ohlášení místního poplatku
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a Objednávku kapacity nádoby na SKO a biologický
odpad. Při jejich vyplňování
je potřeba zohlednit počet
osob v domě, kdy se podle
toho určuje velikost nádoby.
Minimální základ poplatku je
30 l na 1 bydlící osobu na měsíc a 0,30 Kč za 1litr objednané kapacity nádoby. Žádáme
občany, aby vycházeli při objednávce ze současného stavu a nepodcenili velikost požadované popelnice.

KOMUNÁLNÍ
ODPAD
NENÍ MOŽNÉ LIKVIDOVAT
JINAK
NEŽ
SVOZEM
POPELNIC A KONTEJNERŮ
A  NA  SBĚRNÉM DVOŘE SE
NEODEBÍRÁ.
Občané, ke kterým není možné zajíždět svozovou technikou, budou při poplatku vycházet z „pomyslné“ nádoby,
jako by měli přistavenou popelnici, a kapacitu si určí podle počtu bydlících poplatníků

Výše ročního místního poplatku podle tohoto je:
Počet osob v domě

Velikost nádoby Četnost svozu

Výše poplatku

1-2

60 l

1xměsíc

234,-

1-2

60 l

1x14 dnů

468,-

3-4

110-120 l

1x14 dnů

936,-

5-8

240 l

1x14 dnů

1872,-
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v domě nebo bytě. Na děti ani
seniory se nevztahuje žádná sleva ani prominutí. Tato
povinnost se vztahuje také
na všechny vlastníky nemovitostí, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba, tzn. vlastníky neobydlených domů, bytů
a rekreačních chat. Jedná se
o tzv. solidární poplatkovou
odpovědnost.
Základním cílem změny zákona o odpadech je, aby se
vytřídilo ze SKO co nejvíce
využitelných složek (plastu,
papíru, dřeva, skla) a bioodpadu a na skládkách klesal objem uložených odpadů. Pokud
se nám nebude dařit limity
určené zákonem plnit, bude
obec ze svého rozpočtu platit
za uložení odpadu na skládce
stále vyšší částky.
Po vyplnění Ohlášení poplatku, což je povinnost každého plátce poplatku (vždy jeden člověk za rodinný dům),
doručte tiskopis co nejdříve
zpět na obecní úřad. Bude
provedena kontrola nádob
a v lednu případné výměny.
Poplatek bude možné uhradit převodem na účet obce
nebo v hotovosti na pokladně
obecního úřadu vždy v úřední dny. Poplatek je splatný
nejdříve od 1. 3. 2022 do 30.
6. 2022. Prosíme, abyste neplatili místní poplatek
dříve, musíme ukončit rok
letošní, připravit účetní systémy na změny v novém roce
a přiřadit variabilní symboly
plátcům poplatku.
Včas neodvedený poplatek
nebo špatně vyměřený poplatek bude vyměřen obecním úřadem platebním výměrem a může být zvýšen až
na trojnásobek.
Nádoby na BIO odpad 240 l,
tyto zůstávají a jsou bez dalšího zpoplatnění. Kdo budete
mít zájem si popelnici na BIO
odpad přihlásit, učiňte tak

www.detmarovice.cz

v zaslané Objednávce.

Středa, sobota
do 16.00 hodin

od

8.00

BIO popelnice se budou svážet od 1. 4. do 30. 11.
Můžete zde odevzdat bezplatně – papír a lepenku,
Obecné provozní informace:
sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, žeSvoz popelnic – bude probí- lezo, pneumatiky, stavební
hat každý lichý týden, úterý suť (jeden přívěsný vozík),
až pátek (1. svoz dne 4. 1.)
objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odSvoz BIO odpadu (březen–lis- padu (použité oleje, zbytky
topad) – každé liché pondělí barev a chemikálií, maziv,
před svozem popelnic
olejů, spotřební kosmetiky
a jejich obaly, autobaterie,
Celoobecní tříděný odpad monočlánky, zářivky apod.),
(sklo, textil, papír) – pytlový jedlé oleje a tuky v uzavřesvoz – pouze od domů vždy ných lahvích. Zároveň se jedv pondělí – 21. 3., 27. 6., 26. ná o místo zpětného odbě9., 28. 11. 2022 – pytle se roz- ru elektrozařízení – TV a PC
dávají v celé obci k popelni- technika, lednice, mikrovlnné
cím vždy v lednu a v červnu. trouby, drobná elektronika,
Termíny jsou uvedeny v obec- mobily apod. Tyto spotřením kalendáři, využijte této biče musí být odevzdávány
služby svozu tříděného plas- kompletní!
tu, skla a papíru.
POZOR: Ve sběrném dvoře se
Pytlová
separace
pouze neodebírá směsný komunálKoukolná a Střed
ní odpad (svoz pouze v popelnicích od domů). Proto je
(náhrada za zrušená sepa- nutné zajistit si dostatečně
rační stanoviště u motorestu, velkou popelnici na komunálCOOPu a Dělnického domu): ní odpad k domu.
Plast 3. 1., 1. 2., 14. 3., 11. 4., 9. Od 1. 1. se nebudou odebí5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 12. 9., 10. 10., rat žádné zavázané pyt7. 11., 5. 12.
le. Každý odpad musí být
ve sběrném dvoře jasně
Papír 18. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., identifikovatelný a roztří24. 5., 21. 6., 19. 7., 30. 8., 27. děný do jednotlivých ko9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.
modit. I  zde se zpřísňuje
kontrola.
Separace skla u Dělnického
domu i COOPu zůstala.
Neodebírá se střešní krytina (eternit, lepenka, asfaltoSběrný dvůr:
vé šindele apod.). Likvidaci
si musí každý stavebník zaProvozní doba:
jišťovat na vlastní náklady
na skládce nebezpečného
Letní provoz (od 1. 4. do 30. odpadu, přímo přes svozovou
11.)
firmu (kontakt na FCC v minulém čísle Okénka).
Pondělí, středa od 8.00
do 18.00 hodin.
Všechny informace a termíny jsou uvedeny v obecním
Sobota od 8.00 do 16.00 kalendáři.
hodin.
Taťána Čempelová,
Zimní provoz (od 1. 12. do 31. 3.) OÚ Dětmarovice
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Zabezpečme vodoměry před mrazem!
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme odpovědní
od prvních dnů, kdy dorazily
noční a ranní mrazy, a proveďme potřebná opatření!
Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého zazimování zahrady, domu
a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také
na to, jak zajistit před mrazem
domovní vodoměr. Zabráníme
jeho poškození. Tím, že tyto
záležitosti nepodceníme, se
vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě
našeho pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad
také na peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí
na tom, kde je dané zařízení
umístěno. „Pokud je vodoměr
umístěný ve venkovní šachtě,
je potřeba zkontrolovat její
spolehlivé uzavření tak, aby
nedocházelo k neúměrnému
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí
a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je
potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné
například polystyren nebo
minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje
vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman
Bouda.

Teplota v daném prostoru se
musí dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí
vnitřních rozvodů je žádoucí
obalit izolačním materiálem.
„Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem,
kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne,
dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného
prostoru se projeví až poté,
kdy mráz povolí. Lidé potom
přijíždějí po zimě do svých
objektů, kde je čeká nemilé
a nákladné překvapení,“ říká
Bouda.

Před zamrznutím je nutné
chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy
se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až
150 centimetrů. Kritickým
místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím
(například přechody vodních
toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

K poškození vodoměru může
dojít také v případě, když se
někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru
rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah
většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je
nutné ho vyměnit. Poškození Marek Síbrt,
plastových částí zařízení vy-  Severomoravské vodovody
sokou teplotou je zjistitelné 
a kanalizace Ostrava a.s.
po jeho demontáži. Těmto
rychlým a radikálním řešením
se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc škody než užitku.

Pokud je vodoměr umístěný
uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je
nezbytné zabránit vystavení
vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je
potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což Všechny vyjmenované příbývá často opomíjené citlivé pady poškození vodoměmísto pro tento typ havárií. ru mají negativní finanční
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dopad na zákazníka, od něhož
SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž
odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí
od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času
potřebného pro jeho montáž.
Průměrně může jít zhruba
o 2 000 korun.
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Je domov pro seniory „poslední
instance“? Ne tak docela
Je domov pro seniory „poslední instance“? Velká část
obyvatelstva tak může i uvažovat. Já ale myslím, že to
zdaleka není tak docela. Naše
snaha vytvořit maximální zajištění a komfort zde bydlících seniorů, kteří si v nějaké
životní etapě vyžadují péči
24 hodin, může být někdy
chápána lidmi jako separace skupiny lidí v seniorském
věku již v nemohoucím stavu. Lidí, kteří se zrovna v této
době nemohou komfortně
o sebe postarat. A nemohou
to dobře zařídit ani rodinní
příslušníci, z důvodů již jakýchkoliv. To ale neznamená, že člověk má tento přechodný „domov“ jako životní
definitivu.
Komfort a péče o lidi zde
totiž navozuje nezřídka i významná zlepšení zdravotního stavu a třeba v čase bývají
překlenuty některé rodinné
problémy a bloky. Domov
pro seniory není žádná zlatá klícka. Člověk je zde například ve své rodné obci
a může třeba i na vozíku
vyjet „na vzduch“ do blízkého okolí, může být v dobrém kontaktu se svými známými a blízkými, z velkého
prosklení nového domova
má pěkné výhledy na velkou část obce, vidí do známé přírody a zástavby, má
klid…, a přitom je v centru
obce apod. V případě zlepšení zdravotního stavu nebo
jiných podmínek se člověk
třeba i vrátí domů. Domov
se vším všudy ale chceme,
třeba i na přechodnou dobu,
zajistit v našem novém krásném Domově U Kaple. A domov velmi komfortní.
Chci naše občany ubezpečit,

www.detmarovice.cz

že vedení obce má maximální snahu vytvořit v našem
novém objektu co nejlepší
podmínky a atmosféru, aby
se zde lidé cítili co nejlépe.

Myslím, že k tomu máme
dobré předpoklady.



Ladislav Rosman,
starosta obce

CENÍK
Domova pro seniory U Kaple Dětmarovice
V návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí
předpisy a v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služby sociální péče
se stanovují s účinností od 1. 1. 2022 tyto úhrady pro klienty Domova:

I.

UBYTOVÁNÍ

DRUH POKOJE

DENNÍ PLATBA

MĚSÍČNÍ PLATBA

DVOULŮŽKOVÝ
POKOJ

210,- Kč/DEN

6 384,- Kč*

* (pro výpočet měsíční úhrady za ubytování se používá průměrná délka měsíce = 30,4 dne)

II.

CELODENNÍ STRAVA

STRAVOVÁNÍ

170,- Kč*

SNÍDANĚ
OBĚD
SVAČINA
VEČEŘE

40,- Kč
75,- Kč
10,- Kč
45,-Kč

Úhrada celkové měsíční odebrané stravy
5 168,* (pro výpočet měsíční úhrady za stravu se používá průměrná délka měsíce = 30,4 dne)
III.

PÉČE

Úhrada za péči se rovná přiznanému příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.

IV. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
TYP FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
CENA
DĚTMAROVICE
25,- Kč
DOPRAVA SLUŽEBNÍM VOZEM
SOUSEDNÍ MĚSTA
200,- Kč
A OBCE
Dle platných tarifů telekomunikačních
TELEFONNÍ HOVORY
operátorů
PEDIKURA
150,- Kč
KADEŘNÍK
100,- Kč

ÚČINNOST TOHOTO CENÍKU DOMOVA OD 1. 1. 2022; změna vyhrazena
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021 v obci Dětmarovice
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 odstartovaly
v pátek 8. října ve 14 hodin,
kdy se otevřely všechny volební místnosti v naší obci,
a pokračovaly v sobotu 9.
října od 8 hodin. Už v pátek
bylo ale víc než jasné, že tyto
volby budou mít vysokou volební účast. O tom, že lidé
nechtějí výsledek těchto voleb ponechat pouze náhodě,
svědčil i fakt, že bylo vydáno mnohem více voličských
průkazů než v předchozích letech. Za zmínku stojí
fakt, že letos přišlo k volebním urnám i daleko více tzv.
prvovoličů.

Ve volebních seznamech obce
Dětmarovice bylo celkem zapsáno 3.577 voličů, kteří mohli volit ve čtyřech volebních okrscích
podle místa trvalého bydliště.
Volební účast v Dětmarovicích
dosáhla 63,88 %.

čtvrtou PIRSTAN – 163 hlasů
(7,19 %), pátou ČSSD – 123 hlasů
(5,42 %) a dále PŘÍSAHA – 120
hlasů (5,29 %). Ostatní volební strany nezískaly potřebných
5 % pro vstup do Poslanecké
sněmovny ČR 2021. Mezi nimi
i překvapivě strana KSČM, kteCelkem našlo cestu do voleb- rá získala 113 hlasů (4,98 %).
ních místností 2.285 lidí, kteří
odevzdali celkem 2.285 hlasů. Co se týče preferenčních
hlasů, tak nejvíce (88) jich
A  jak
se
tedy
volilo v Dětmarovicích získal Tomio
v Dětmarovicích?
Okamura za stranu SPD
Nejvíce hlasů získalo Hnutí a na druhém místě (75) byl
ANO – 841 hlasů (37,11 %), dru- současný hejtman MSK kraje
hou příčku obsadilo SPD – 393 Ivo Vondrák z Hnutí ANO.
hlasů (17,34 %), třetí koalice
SPOLU – 337 hlasů (14,87 %), 
Jana Timko, referent OÚ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
v obci Dětmarovice
(v % pro jednotlivé volební strany)
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Zimní očekávání v naší obci
Údržba komunikací a vybraných prostor v obci se v minulé
sezóně nepovedla, byla jedna z nejhorších co pamatuji.
Samozřejmě, že tato skutečnost vedení obce mrzí a důvody jsem se snažil občanům srozumitelně a podrobně sdělit.
Že musí být letošní výkon
ve zcela jiném levelu, je zcela
bez debat. Obec propracovala podklady pro výběrové
řízení dodavatele předmětné
služby a do konkurzu se přihlásila tentokrát jediná firma
pana Wojtase… Nikdo jiný!
Služby města Orlové se nepřihlásily zřejmě po loňské
zkušenosti a další firmy v okolí
už ani moc nevidíme. Myslím
na ty, které by tu nelehkou
práci zodpovědně zvládly.
Pan Wojtas a jeho pracovníci
již v obci párkrát v zimě uklízeli, obec znají včetně jejích „zákoutí“, umějí nasadit všechny
síly a umějí vyrazit třeba o půlnoci, když to situace vyžaduje… Jsem rád, že s touto osvědčenou firmou letos můžeme
počítat, protože jsou dobří.

máme a lze si jen přát, aby
svatý Petr přihlédl k obtížnosti
našeho terénu se 100 kilometry komunikací k úklidu sněhu.
Pokud se totiž zimní „peřina“
roztrhne a naše cestičky zavalí
vrstvou sněhu řádově v deciPředpoklady pro zlepšení tedy metrech za krátký časový úsek,

ani sebeschopnější odklízecí četa situaci nezvládne. Ale
nebudeme dopředu pesimisté
a panu Wojtasovi budeme celou zimu držet palce i u nohou.



Ladislav Rosman,
starosta obce

Medové dny 2021 zrušeny
Vážení příznivci Medových
dnů, musíme vám bohužel
s velkou lítostí oznámit, že
jsme se po dlouhé diskuzi, ale
zejména po konzultaci s hygienou a na její doporučení,
rozhodli Medové dny 2021
zrušit.

šířící se epidemií COV-19 jsou
vysoká, nehledě na to, že celá
situace vyvolává u organizátorů spíše tíseň a absolutně
postrádá onu bezprostřednost a pozitivní energii, která
vždy Medové dny prozařovala.

a konečně se opět potkáme.
Za celý přípravný tým Medových
dnů vám všem přejeme ze srdce pevné zdraví, radostnou
mysl, krásné prožití adventních
dnů a Vánoc a do nového roku
2022 jen vše dobré.

Věříme všichni, že příští rok
Situace není dobrá a rizika už to bude opravdu za námi Václav Dulava,

předseda zahrádkářů
Miroslav Patkan,
ZRUŠENÍ ADVENTNÍHO KONCERTU 
předseda včelařů

Eva Szyroká,
Po konzultaci s vedením základní školy a po vyhodnocení

hlavní
výtvarnice
stávající epidemiologické situace se Adventní koncert,
Taťána Čempelová,
plánovaný na 19. 12. 2021, také ruší.
OÚ Dětmarovice

www.detmarovice.cz
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anketa

Jak se líbí našim občanům zpravodaj
obce Dětmarovické okénko?
Zeptali jsme se náhodně vybraných spoluobčanů
na otázky:
Čtete Dětmarovické okénko?
Pokud ano, co se vám v něm
líbí, a naopak co v něm
postrádáte?

Dětmarovické

okénko
Zpravodaj obce Dětmarovice

www.detmarovice.cz

nepravidelně, ale poslední
vydání se opravdu vydařilo.
Jen tak dál. S jeho obsahem
jsem v celku spokojen.
Vladislava, 84 let
Ano. Dětmarovické okénko
čtu pravidelně a jsem spokojená. Je zde spousta informací týkajících se života
v obci.
Žádný námět na zlepšení mě
nenapadá.

září 2021

Iveta, 44 let
Ano čtu. Líbí se mi nová grafika a také se vždy dozvím
nové věci o dění v naší obci.
Okénko je přehledné a nic
bych neměnila.

Den 21. srpen byl ve znamení slavností v Dětmarovicích. Jako každoročně se jednalo o hudební svátek, kterého se mohou zúčastnit návštěvníci i z okolních obcí.
Tato akce byla pojata jako kompenzace za bohužel neuskutečněnou Dětmarovickou slavnost, která se každoročně koná v červnu. Neodmyslitelnou součástí akce byl
kulturní program a stánkový prodej.

více na stránce 15 

Jaromír, 67 let
Dětmarovické okénko čtu
pravidelně.
Zajímám
se
o dění v Dětmarovicích.
Poslední vydání DO již vypadá velmi pěkně. Líbí se mi
vzhled i úprava. Postrádám
ale více prostoru pro vyjádření občanů (jako např. touto formou) k problémům
a životu v naší obci. Je jen
na škodu, že se tyto komentáře ve větší míře neobjevují
(spíše si každý hledí jen toho
svého).
Šárka 56 let
Dětmarovické okénko čtu
pravidelně. Velmi se mi zalíbilo poslední vydání s novým
provedením a informacemi o obci. Schází mi okénko
pro ženy, kde budou křížovky
a recepty na různé dobroty.
Václav 59 let
Dětmarovické okénku čtu
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Klára, 35 let
Okénko si ráda přečtu. Líbí
se mi: nová grafika posledního okénka, rozmanitost
článků, zahrnutí významných informací i nad rámec
obce, které se však místních
týkají (karvinská nemocnice,
orlovské informace apod.),
možnost zveřejnit i foto
a informace z akcí, které se
konaly i mimo pořadatelství obce (občanské iniciativy, Gulášfest). Nelíbí se
mi: chybí pozvánka na jednání zastupitelstva s přehledem, co se bude projednávat, aby se mohli občané
v případě zájmových témat
jednání zúčastnit a dopředu o tom věděli, možná dát
prostor i místním podnikatelům, sdružením apod.,
aby se prezentovali (ne jen
reklama formou inzerce),
aby vlastně místní věděli, co
vše přímo v sousedství mají
(třeba pečení dortů, čalounictví, malíři, solná jeskyně
atd.)

Anežka, 21 let
Ano, Dětmarovické okénko
čtu pravidelně. Velmi oceňuji nový moderní design.
Z jednotlivých témat mne
nejvíce zajímá kulturní dění
v obci a také plány rozvoje
obce.
V Dětmarovickém okénku
bych uvítala stranu věnovanou inzerci psů a koček Andrea, 30 let:
z Útulku Dětmarovice.
Ano, Dětmarovické okénko si příležitostně přečtu.
Aneta, 27 let
Na můj vkus se zde objevuje
Jelikož v naší obci žiji již příliš mnoho článků z pera
od narození, samozřejmě pana starosty. U některých
čtu i naše Dětmarovické z příspěvků mám problém
okénko. Líbí se mi, že jsou i se stylistickou stránkou.
v něm veškeré informa- Možná by bylo dobré, kdyby
ce ohledně občanů i dění články procházely nějakou
v obci. Za mě, jako jezdec- „korekturou“ i co se obsahu
kou trenérku a organizá- a formy týče. Naopak velmi
torku dětských akcí, bych ráda si přečtu o chystaných
vzhledem k rodičům a dě- akcích v obci či zhodnocení
tem vylepšila to, že bych již realizovaných, jako jsou
do okénka přidala jak rub- Medové dny, Gulášfesty atd.
riku o nabídce kroužků pro
děti v Dětmarovicích a oko- Karin, 41 let
lí, tak i rubriku o nabídce Líbí se mi pestrost informací
práce. Myslím, že by to řada různého charakteru. Škoda,
občanů uvítala, že by děti že v Okénku nejsou výsledky
měly vyžití, anebo rodiče SK.
snadněji našli práci.
Uvítala bych také více fotek.

Dětmarovické okénko listopad 2021

Připomínejme si význam událostí roku 1918
Vážení spoluobčané,
trochu stranou bývá už zájem
občanů o význam událostí
v roce 1918. Je již tradicí, že se
zástupci obce scházejí u pomníku obětí 1. světové války
a tak tomu bylo i letos.
Připomínáme si, že před 103
lety vznikl Československý
stát, a to po rozpadu nenáviděného starého RakouskoUherska. Myšlenka rozpadu
monarchie provázela tehdejší
politiky po celou dobu 1. světové války. Tendence k zachování
Rakousko-Uherska
byly ještě v roce 1918, kdy se
jednalo vážně o federalizaci monarchie. Po praktickém
pokusu o uspořádání takového zřízení se však RakouskoUhersko definitivně rozpadlo.

Hlavními protagonisty vzniku Československého státu se
stali Tomáš Garrigue Masaryk,
Edvard Beneš a Milan Rastislav
Štefánik za Slovensko. Československá vzájemnost byla
tehdy na velmi vysoké úrovni a oba národy v tehdejší
Evropě a vůči sobě silně prohlašovali své bratrství a svou
další perspektivu součinnosti
ve společném státě. Společný
stát byl založen 28. října 1918
a jeho trvání bylo až do roku
1992, kdy se nové politické
reprezentace obou národů
po převratu přičinily o jeho
zánik. Vznikly pak samostatné
státy Česko a Slovensko.

mnoha národům tisíce obětí
na životech, zejména u mladých
perspektivních
lidí.
Přinesla rovněž velmi tragické situace v mnoha českých a slovenských rodinách,
v nichž jsou registrováni padlí
a umučení lidé, většinou naděje těchto rodin. I v kameni
našeho památníku jsou vytesána jména našich spoluobčanů, kteří ve strašné 1. světové
válce zahynuli. Věnujme těmto obětem tichou vzpomínku a vzdejme jim čest. To vše
bohužel i v souvislosti s existujícím mezinárodním napětím
a s vědomím existence stávajících rizik narušení míru i z oblastí, které se nacházejí nikterak
Vznik společného státu na tro- daleko od hranic našeho státu.
skách Rakousko-Uherska má
své souvislosti s krutou 1. svě- 
Ladislav Rosman,
tovou válkou, která přinesla 
starosta obce

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:
ELEKTŘINA - 800 850 860 * PLYN - 1239 * VODA - 800 292 300
Také na portále www.bezstavy.cz společnosti ČEZ Distribuce
můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!
Na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny
či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.

www.detmarovice.cz
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50. výročí dětmarovické školy
Vážení spoluobčané, letos, změnami. V roce 2004 se
tedy v roce 2021, si základ- po výběrovém řízení stal řediní škola připomíná 50. výročí telem Robert Lindert.
otevření nové budovy školy.
Základní výzvou se stala moJeště než v obci v r. 1828 vznik- dernizace školy. Proběhly
la první škola, docházely děti rozsáhlé stavební úpravy,
za výukou do Německé Lutyně. např. rekonstrukce sociálních
V následujících letech se pro- zařízení, elektřiny, zateplení
story školy rozšiřovaly podle budovy a výměna oken, škopotřeb při narůstajícím počtu la získala novou střechu, byl
žáků. K výrazným osobnos- vybudován moderní venkovní
tem učitelského sboru patřil sportovní areál se třemi hřišti
např. Ferdinand Sadílek, který a zavlažováním.
v letech 1837–1879 vykonával
funkci nadučitele, tedy ředi- Byly modernizovány stávající
tele školy, a zároveň v míst- odborné učebny a vytvořeny
ním kostele hrál až do smr- nové, např. jazyková učebti na varhany. Paradoxně pro na, multimediální učebna,
neshody s tehdejším farářem knihovna, výtvarná galerie
nesměl být pohřben na hřbi- nebo pohybový sál, venkovtově v Dětmarovicích, ale až ní učebna v altánu, a to zev Německé Lutyni. Jeho památ- jména v souvislosti se stávaku připomíná pamětní deska při jícími úpravami uvnitř školy.
vstupu do budovy školy.
Zástupce ředitele se konečně
dočkal samostatné kanceláře
Jak šel čas, učitelé a nadučite- a došlo k dovybavení žákovlé se střídali a v roce 1971 byla ských tříd a kabinetů. Družina
v Dětmarovicích postavena zvýšila třikrát svou kapacitu
moderní nová škola, na kterou a získala nový venkovní herní
bylo vynaloženo 8,5 milionu areál.
Kčs. Za největší klad lze považovat její promyšlené umístění Základní činností školy je přído velkoryse pojatého přírod- prava žáků pro další studiního areálu. Jejím ředitelem se um a životní praxi. Z úspěstal pan Milan Kajzar, předse- chů žáků při přijímacím řízení
da místní komunistické strany. na střední školy lze usuzovat
Po sametové revoluci v roce na snahu školy udržet si v této
1989 ho následně ve funkci ře- oblasti slušný standard. Důraz
ditele školy vystřídala Helena rovněž klademe na miMecová, stávající členka pe- moškolní činnost žáků. Pokud
dagogického sboru. Výuka to epidemiologická opatpoté prošla demokratickými ření dovolí, pracuje na škole
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celá řada zájmových kroužků.
Žáci zde mohou navštěvovat pobočku ZUŠ Rychvald.
Již třetím rokem škola pořádá
přes CK Dakol turistický kurz
v Chorvatsku.
Vážení spoluobčané, snaha
o dokonalost je nikdy nekončící proces plný nejrůznějších
překážek. Jsem přesvědčen,
že při kvalitní spolupráci školy
se zřizovatelem a učiteli s rodiči lze různá úskalí překonat.
Současná epidemiologická situace nám neumožňuje plně
oslavit 50. výročí školy. Věřím
ale, že v jarních měsících příštího roku se situace zlepší
a my si dané výročí důstojně
připomeneme.
Robert Lindert, ředitel školy

Dětmarovické okénko listopad 2021

Koloběžkové závody po roční pauze
Ve čtvrtek 14. října pořádala po roční odmlce obec
Dětmarovice již tradiční koloběžkové závody pro žáky
prvních tříd základní škol
Dětmarovice,
Doubravy
a Dolní Lutyně. Bohužel děti
z Dolní Lutyně se pro vysokou nemocnost omluvily. Závody proběhly v parku před Dělnickým domem
ve dvou kategoriích – chlapci a dívky.
Putovní

pohár

a

odměnu – zbrusu novou
koloběžku – si za nejrychlejší čas odvezla škola
z Doubravy. Za krásného
podzimního počasí si všechny děti hezky zasoutěžily
a po závodění dostaly sladkou odměnu. Děkujeme
všem organizátorům za přípravu akce, za krásné ceny
a těšíme se na další prvňáčky
v příštím roce.

Markéta Branná,
hlavní 
ZŠ Dětmarovice

Kategorie chlapci:
1. místo

Šustek Jiří

ZŠ Doubrava

33,62 s

2. místo

Zajonc Tomáš

ZŠ Dětmarovice

36,75 s

3. místo

Strýček Tobiáš

ZŠ Doubrava

38,18 s

Kategorie dívky:
1. místo

Řezníková Nela

ZŠ Doubrava

34,39 s

2. místo

Spružinová Alexandra ZŠ Dětmarovice 35,37 s

3. místo

Pytlíková Zuzana

ZŠ Dětmarovice 36,58 s

Návštěva kynologa v mateřince
Dne 7. září jsme v naší mateřské škole – střed přivítali člena
Moravskoslezské služební kynologie, který k nám přivedl své
čtyřnohé kamarády včetně ročního štěněte anglického bulteriéra, který byl velice roztomilý
a děti si ho náramně užily.

www.detmarovice.cz

Belgický ovčák Fixi nám předvedla svou specializaci, a to vyhledávání drog, a německý ovčák
Dorotka vyhledávání výbušnin.
Povídali jsme si také o bezpečném chování k cizím pejskům
a o tom, že mít doma takového
člena rodiny není žádná legrace.

Děkujeme panu Martinovi
za velice hezké a naučné dopoledne. Jemu i pejskům přejeme hodně zdraví a pracovních úspěchů.
Kateřina Čempelová,

učitelka MŠ střed
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rozhovor

Zdeňka KNIEZKOVÁ
Od 1. 1. 2022 se otevře Domov pro seniory U Kaple v Dětmarovicích, který bude provozovat Charita Bohumín. Zeptali jsme se ředitelky Charity Bohumín paní Zdeňky Kniezkové
Brňákové, DiS. na pár otázek.
vzdělání: vyšší odborné
praxe v oboru:
1990–2000 sociální pracovnice, psychoterapeut; Psychiatrická nemocnice Opava, dosud
práce se svépomocnou skupinou osob závislých na návykových látkách
2000–2009 referent; Úřad práce Bohumín
2009–2013 sociální pracovnice, vedoucí služeb pro osoby bez přístřeší; Charita Bohumín
září 2013 – dosud ředitelka Charity Bohumín
Kde působíte a jaké máte
zkušenosti s vedením domova pro seniory?
Od roku 2009 jsem pracovala jako sociální pracovnice
Charitního domu pokojného
stáří sv. Františka ve Starém
Bohumíně Charity Bohumín.
Od roku 2013 tento domov
vedu.
Je podle vás dostatek tohoto druhu pobytových zařízení v našem regionu? Bylo
podle vás správné, že Obec
Dětmarovice postavila toto
pobytové zařízení?
Praxe stále ukazuje, že domovů pro seniory je málo, a jsem
ráda, že několikaletý projekt
stavby domova pro seniory
v Dětmarovicích se Obci nakonec podařil.

elektřiny, plynu, telefonních služeb, zpracovat pracovní postupy poskytování sociální služby
a v neposlední řadě dovybavit
domov běžnými věcmi od hygienických potřeb, počítačové
techniky až po talíře.
Charita byla vybrána jako provozovatel před samotnou obcí.
Nemáte obavy, že vás budou
občané odsuzovat za to, že
domov provozují „cizí“ lidé?
My se necítíme jako „cizí“.
Vzhledem k tomu, že Charita
Bohumín pořádá již mnoho
let Tříkrálovou sbírku v obci
Dětmarovice, a tedy spolupracujeme s občany obce i pracovníky obecního úřadu a farnosti,
cítíme se součástí dění obce.
Občané obce Dětmarovice nás
mohou znát z našich dalších služeb jako například poskytování
bezplatného sociálního poradenství nebo pomoc s oddlužením. O služby Charity Bohumín
v Charitním domě pokojného
stáří sv. Františka ve Starém
Bohumíně nebo Charitním
domě sv. Kláry je velký zájem
a poskytovali jsme zde služby i obyvatelům Dětmarovic.
Dětmarovičtí tak mají velkou
výhodu, že budou mít charitní
péči přímo ve své obci.
Do římskokatolické farnosti
Dětmarovice pravidelně dodáváme charitní dvouměsíčník Rouška, ve kterém už roky
informujeme o naší činnosti.

Jak vypadá taková příprava otevření nového zařízení? Co vše
máte jako ředitelka na starosti?
Nejdůležitější ze všeho je zajistit
kvalitní pracovní tým. Pak jsme
museli připravit podklady pro
zaregistrování sociální služby.
Dále pracujeme na zajištění finančních prostředků k provozování této služby. Všechny sociální
služby mají vícezdrojové financování: úhrady od klientů, úhrady ze zdravotních pojišťoven,
dotace na mzdy zaměstnanců
ze státního rozpočtu, dotace
na provoz z Moravskoslezského
kraje a od Obce Dětmarovice,
dary firem či soukromých osob.
A pak je potřeba zajistit provoz- Jste spokojená se spoluprací
ní věci jako například nasmlou- s obcí?
vat dodávku stravy, praní prádla, S
Obcí
Dětmarovice
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komunikuji již několik let
a spolupráce mi vždy přišla
přátelská a bezproblémová.
Je něco, čím byste se chtěli
odlišit od ostatních domovů
pro seniory?
Zakládáme si na vstřícném
a co nejvíce domácím prostředí našich současných domovů.
Snažíme se co nejvíce individuálně přistupovat ke každému našemu klientovi, spolupracujeme s rodinou a přáteli
klientů a umíme se vší důstojností a láskou doprovodit člověka až k úplnému závěru
života. Naše mnohaleté zkušenosti bychom rádi přenesli
a uplatnili i v novém Domově
U Kaple v Dětmarovicích.
Jakým způsobem budete vybírat klienty, dle jakých kritérií?
Co je rozhodující pro přijetí seniorů do domova pro seniory?
Ke každé žádosti o přijetí
do domova pro seniory probíhá sociální šetření a pak je
o přijetí rozhodováno formou
bodového hodnocení. Přijat je
ten žadatel, který má nejvyšší
bodové hodnocení. Jednoduše
řečeno, kdo v daný moment
nejvíce službu potřebuje.
Do domovů pro seniory jsou
přijímáni lidé, kteří jsou závislí
na cizí pomoci a kde již pomoc
a péči nezvládá rodina ani jiné
terénní sociální služby.
Existují nějaká omezení pro
umístění žadatele?
Víme, že se neumíme postarat o klienty, kteří trpí

Dětmarovické okénko listopad 2021

Alzheimerovou chorobou.
Máte už nějaké čekatele
na umístění v domově pro seniory, případně kolik?
V současné době probíhá sociální šetření u osmdesáti žadatelů, kteří mají zájem o přijetí
do Domova pro seniory U Kaple.
Jak je řešeno ubytování klientů?
Domov pro seniory U Kaple disponuje 15 dvoulůžkovými pokoji.

Máte v plánu nějakou novou
inovaci v poskytování služeb
seniorům?
V současné době je naší prioritou co nejlépe nastavit běžné
fungování domova, ale předpokládám, že potřebu změn a inovací nám ukáže praxe. Určitě
uvítáme, když s inovacemi,
postřehy, nápady, ale i námitkami budou přicházet i občané Dětmarovic, klienti domova
a jejich blízcí, i pracovníci obce.
Cokoliv, co povede ke zkvalitnění služby a života našich klientů v Domově U Kaple, je pro
nás inspirací a cestou dopředu.

aby nestagnovali?
V Domově pro seniory U Kaple
bude pracovat tzv. aktivizační pracovnice, která bude mít
na starost volnočasové aktivity.
Opět ale budeme dbát na individuální zvyklosti jednotlivých
klientů – jaké měli v běžném
životě zájmy, co je bavilo, co
jim dělalo radost – a to se budeme snažit co nejdéle udržet.
A budete-li chtít, můžete přinést pokojovou kytičku v květináči, pomůžete tak zútulnit
nové prostory a budoucím obyvatelům domova, na které se už
moc těšíme, jistě uděláte radost.

Jaké jsou pro pobyt v tomto
zařízení finanční náklady a kolik si hradí klient sám?
Předběžné roční náklady na jedno lůžko jsou 500 tisíc korun.
Jak seniory budete motivovat  Zdeňka Kniezková Brňáková,
Měsíční náklady, které si hradí k aktivnímu způsobu života, 
ředitelka Charity Bohumín
klient sám, jsou za stravu 5 168 Kč
a za ubytování 6 384 Kč, což
měsíčně činí celkem 11 552 Kč.
(Částka může být podle odebrané stravy nižší.) Ročně se tedy
jedná o částku 139 tisíc Kč příjmů
za jedno lůžko. V této částce je
zahnuto: praní a žehlení prádMilí přátelé charitního díla,
la, úklid, údržba a opravy, elekvelice si vážíme Vaší dlouholeté podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste
třina, plyn, čisticí a desinfekční
při minulé sbírce (2021), v tom „zvláštním“ roce, sbírku podpořili. V regionu
prostředky, odvoz komunálního
Charity Bohumín se vykoledovalo 147 153,- Kč a formou on-line koledy
a nebezpečného odpadu, po69 256,- Kč. Dětmarovičtí do celkové částky přispěli 13 528,- Kč. Díky Vašim
platky za odběr vody, celodenní
darům můžeme lépe pomáhat potřebným lidem.
strava – snídaně, oběd, svačina,
večeře a pitný režim.
Chtěli bychom vás informovat, že z výtěžku minulé sbírky (2021) pořizujeme
Jaké služby zařízení bude poskytovat? Bude nabízet i nějaké nadstandardní?
Nabídka služeb v domově pro
seniory je vázána vyhláškou č.
505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálních službách.
Kromě uvedených služeb dle vyhlášky budeme poskytovat tzv.
fakultativní služby, jako je např.
kadeřník, pedikúra nebo doprava služebním automobilem.
Jaké budou návštěvní hodiny?
Tradiční návštěvní hodiny v našem domově nebudou. Chceme,
aby byl kontakt našich klientů se
svými příbuznými a přáteli co
nejčastější. Proto žádná omezení formou návštěvních hodin nebudou. Vždy je to na domluvě
s ohledem na to, aby případné
návštěvy nerušily ostatní klienty.

www.detmarovice.cz

část vybavení do nového Domova pro seniory U Kaple v Dětmarovicích
(např. počítače, tiskárny, polohovací pomůcky, pomůcky pro hygienu…)
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2022.

Z nové sbírky (2022) bychom rádi dovybavili Domov pro seniory U Kaple
v Dětmarovicích.
Aktuální informace o našich záměrech naleznete na webu sbírky:
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
Prosíme o Vaši přízeň a štědrost.
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.charita.cz, www.bohumin.charita.cz
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Den otevřených dveří domova
pro seniory
I přes tuto nelehkou dobu byl
v Dětmarovicích na podzim
letošního roku dostavěn nový
Domov pro seniory U Kaple,
který byl 27. října starostou
obce Ladislavem Rosmanem
slavnostně předán naší organizaci – Charitě Bohumín,
jež od něj obdržela pomyslný
klíč a tento Domov bude nyní
provozovat.
K nejbližšímu dění v domově vám touto cestou předáváme alespoň pár základních
informací.
V měsíci říjnu jsme ukončili výběr nových pracovníků
domova a poprvé se v něm
sejdeme koncem měsíce listopadu, abychom se vzájemně představili a zároveň
si společně prohlédli nové
pracoviště.

(e-mail:
tamara.mecova@
bohumin.charita.cz, tel. č.
736 142 005), která přijímá
žádosti klientů o umístění
do domova a je připravena
a ochotna poskytnout potřebné informace.

Paní Mecová v současné
Vedením Domova pro se- době také vede sociální šetniory U Kaple byla pově- ření ohledně všech podaných
řena paní Tamara Mecová žádostí klientů o umístění
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do Domova. Na základě těchto šetření budou žádosti
přezkoumány formou bodového hodnocení a poté bude
za přítomnosti sociální pracovnice Obce Dětmarovice
paní Lenky Hanuskové rozhodnuto o přijetí konkrétních
žadatelů do domova. Ti pak
budou přijímáni postupně,
a to v průběhu měsíce ledna
2022.

Dětmarovické okénko listopad 2021

Pokud máte zájem si nový
Domov pro seniory U Kaple
prohlédnout, nezapomeňte
využít DNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se uskuteční dne 7. 12. 2021 od 14.00

do 17.00 hodin.

obyvatelům domova, na které
se už moc těšíme, jistě uděláA budete-li chtít, můžete při- te radost.
nést pokojovou kytičku v květináči, pomůžete tak zútulnit  Zdeňka Kniezková Brňáková,
nové prostory a budoucím  ředitelka Charity Bohumín

Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte?
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?
Špatně rozumíte v hlučném prostředí.
Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.
Slyšíte, ale nerozumíte.
Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
které nikdo jiný neslyší.
Musíte se dívat lidem na obličej, abyste
lépe rozuměli.
Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku.
Přijďte se poradit do Tichého světa.

www.detmarovice.cz
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Dětmarovická knihovna slavila
Ve čtvrtek 11. listopadu se
u příležitosti 100. výročí založení knihovny uskutečnilo slavnostní setkání. Forma
oslav byla ovlivněna covidovou situací, proto jsme se
v knihovně sešli v omezeném
počtu.

knihoven okresu. Příjemné
setkání v místní knihovně
vyvrcholilo rozkrojením narozeninového dortu, jak jinak než ve tvaru knihy, který
ochutnali všichni přítomní.
Nad dortem se vzpomínalo na historii knihovny, která
si za sto let svého fungování
prošla pestrým vývojem. Ani
v nejtěžších dobách však nezapomněla na své nejzákladnější poslání a takto je vnímána až do dnešních dní.

Mezi gratulanty, kteří přišli knihovně popřát, byl pan
starosta s paní tajemnicí,
ředitelky městských knihoven z Karviné a Českého
Těšína, poblahopřát přišly
také knihovnice z obecních 
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Alžbeta Jendryščíková
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Sladkosti pro ochranu i chuť
Devadesát procent Čechů má
dnes vánoční svátky neodmyslitelně spjaté s doma upečeným cukrovím.

včetně příprav ochranných
pokrmů a obřadního pečiva.
To se zavěšovalo na vchodové dveře do světnic, ovocné
stromy i nad stání dobytka.
Vanilkové rohlíčky, linecké, Rozdávalo se též členům dovosí úly… Každá rodina má své mácnosti a čeládce.
oblíbené druhy, a tak se ženy
pouštějí do pečení stejně LEVNĚ A JEN TROCHU –
jako předtím jejich maminky Strach pomalu mizel a „čaroa babičky.
dějné“ pečivo ve tvaru koleček coby slunce či v podobě
NEJDELŠÍ NOC – Za původem vykrajovaných zvířat se v 19.
tradice je třeba jít do 16. stole- století proměnilo ve vánočtí a předkřesťanské minulos- ní cukroví plné ovoce a oříšti. Tehdy byly oslavy zimního ků. Nejoblíbenější tehdy byly
slunovratu 21. prosince po- karamelky, které zdobily svávažovány za jednu z nejmoc- teční stůl a stromek. Děti minějších nocí roku, kdy je tře- lovaly také „certle“ z medu
ba dům i rodinu chránit před a ořechů. Na vesnicích se pak
silami temnoty. Právě s tím nejčastěji připravovalo škvarbyla spojena řada obyčejů, kové cukroví a ve městech

zázvorky a medáky.
PLNÁ MÍSA – S odezněním
dvou světových válek postupně přišli do země lepší časy
a cukroví se začalo více kupovat u cukráře či připravovat doma z finančně dražších
surovin. A tak je tomu dodnes.
Tradice praví, že na vánočním
stole by mělo být sedmero
druhů, prý bude jinak hospodyňka považována za lakomou. Pokud máte zahradu
plnou stromů, při pečení si
vzpomeňte na dávný zvyk, že
„při zadělávání těsta je třeba
ruce otírat o stromy, aby další
rok hodně a dobře plodily.“



Alžbeta Jendryščíková
(z časopisu Venkov & styl)

Provozní doba knihovny
během vánočních a novoročních svátků:
24. 12. 2021 – 3. 1. 2022 zavřeno
První pracovní den v novém roce bude úterý 4. 1. 2022

Pasování na čtenáře
Každý rok se prvňáci účastní
Pasování na čtenáře v místní knihovně. Bohužel nám to
Coronavirus minulý rok zatrhl. A i když se děti naučily
krásně číst, nemohly být vloni
na čtenáře pasovány. Letos
se děti dočkaly   – již tradičně se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou. Ta si pro ně připravila pěknou besedu, spojenou se čtením ukázek ze
svých knih.

napravovaly popletené pohádky, no prostě prokázaly,
že už znají všechna písmenka, umí číst, a proto mohou
být pasovány na čtenáře
speciálním pasovacím mečem. Dětem se tato akce
moc líbila, dostaly pasovací
listinu a knihu První školní výlet od spisovatelky Michaely
Fišarové. Ve škole z ní společně čteme. Děkujeme.


Děti odpovídaly na hádanky, 

www.detmarovice.cz

Hedvika Bestová,
třídní učitelka
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Adaptační kurz na Skalce
Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2021
se 25 žáků šestého ročníku zúčastnilo adaptačního kurzu na horské chatě
Skalka v malebném koutku Beskyd nedaleko Mostů
u Jablunkova. Pro žáky jsme
připravili bohatý program.
Žáci poznali blízké i vzdálenější okolí Skalky, v místním
muzeu se seznámili s historií Dolní Lomné, zahráli si
spoustu her upevňujících kolektiv, soutěžili v družstvech
v testech všímavosti, sbírali
přírodniny a poctivě cvičili na ranní rozcvičce. Celá
akce se nám vydařila za hezkého počasí. Doprovodem
dětí byli Markéta Branná,
Monika Zarembová a Jiřina v Dolní Lomné, kde nám
Bažanová.
průvodce povídal, jak žili
naši předkové. Zrovna mě to
Adaptační kurz očima dětí: moc nenadchlo, protože to
je podle mě nudné. Celkově
„Adaptační kurz byl na cha- se mi ale adapťák moc líbil,
tě Skalce na konci září. Jeli protože jsem byl konečně
jsme vlakem z Dětmarovic na horském pobytu se svojí
do Mostů u Jablunkova. třídou.“ – Adam Vágner
Nejvíce se mi líbil výlet
na Velký Polom, proto- „Na začátku školního roku
že rád chodím po horách jsme se dozvěděli, že pojea vyšlo nám pěkné počasí. deme na adapťák. V devět
Udělal jsem si cestou hod- hodin jsme odjížděli vlaně pěkných fotek na mobil. kem do Mostů u Jablunkova.
Další den jsme byli v muzeu Po příjezdu jsme šlapali
do kopce na horskou chatu Skalka. Když jsme přišli,
tak jsme se ubytovali a šli
na oběd, který nám moc
chutnal. Po odpoledním klidu jsme se vydali na rozhlednu Tetřev. Vrátili se
unavení na večeři. Po večeři
mělo družstvo č. 1 na starost
večerní program. Druhý den
ráno jsme se vzbudili a byla
rozcvička. Potom byla snídaně a následoval pochod
do Dolní Lomné do muzea. Po návratu na chatu
jsme měli program, ve kterém jsme plnili různé úkoly.
Například jsme hledali 30
druhů přírodnin nebo cokoliv na písmeno K. Večerní
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program chystala naše skupina. Nachystali jsme si živé
pexeso. Potom nám paní
Branná dala test všímavosti a další různé hry, které jsme o pár bodů vyhráli.
Nakonec nám vedoucí rozdali bílá trička a fixy, abychom si na památku na trička nakreslili, co se nám nejvíc
líbilo. Adapťák se mi moc líbil.“ – Tereza Tomečková
Markéta Branná,

ZŠ Dětmarovice
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Dvě medaile z Pardubic
Prvním velkým závodem a Nina Kohútová na 21. místě.
Orlová nebo dotazy na eČeského poháru byl pro ormailu: kkorlova@seznam.cz,
lovské krasobruslaře 51. ročník Byl to první závod po více jak nebo tel.: 732 866 409.
Malé ceny Pardubic.
roční pauze. Holky byly nervózní, ale určitě v dalších záV kategorii nováčci se z or- vodech už vše bude lepší.
lovského klubu zúčastnila
Tereza Pochmonová a Natálie V kategorii nejmladší žáci se
Kantková, které obě byd- na 3. místě umístil Nikodem
lí v Dětmarovicích a Tereza Rawlik a Ondřej Szőke na 7.
navštěvuje i zdejší základ- místě. Také u kluků byla znát
ní školu. Třetí zúčastněnou velká nervozita.
byla Anna Marie Floksová.
Terezka získala 2. místo a od- V kategorii žačky soutěžila
vezla si medaili a krásný po- Nikola Swaczynová, té závod
hár. Maruška byla na 4. místě nevyšel a umístila se na 34.
a Natálka na 6. místě. Holkám místě.
moc gratulujeme.
Všem gratulujeme, že zvládli
V kategorii mladší žačky se po obrovské pauze první start.
zúčastnily dvě závodnice. Nyní se připravují na další záDorota Hanusková, která by- vody, a to v Nejdku, Uherském
dlí v Dětmarovicích a také na- Brodě, Ostravě, Příbrami…
vštěvuje místní základní školu.
Dorotka se umístila na 25. místě Bližší informace na fcb: Kraso 2. místo – Terezka Pochmonová.

Splněné Testy výkonnosti
Krasobruslaři z orlovského
klubu se pečlivě připravovali na sezonu celé léto. Členy
klubu jsou i děti z Dětmarovic,
i ti úspěšně splnili testy a můžou se připravovat na závody.

nováčci dívky, už splnila i test
vyšší kategorie na výbornou. Gratulujeme. Natálie
Kantková bude letos soutěžit
tak jako Terezka v kategorii
nováčci dívky. Natálka test pro
svou věkovou kategorii splniTereza Pochmonová, která la na výbornou. Gratulujeme.
se letos představí v kategorii Společně s holkami plnili testy

Valentýna Brabcová, Daniela
Litnerová, Ondřej Szőke,
Valentýna Dudzik, Izabela
Dudzik, Anna Marie Floxová.
Všechny děti byly úspěšné a už pilují své nové volné jízdy, které předvedou
v nejbližší době na soutěžích v Kopřivnici, Pardubicích,
Ostravě….
Všem dětem přejeme úspěšnou sezonu. Pokud chcete
vidět některé naše závodníky, tak se přijďte podívat
na Zimní stadion v Orlové
na soutěž Orlovská piruetka
20. 11. 2021.
Bližší informace na fcb: Kraso
Orlová nebo dotazy na emailu: kkorlova@seznam.cz,
nebo tel.: 732 866 409.
Monika Kramná

www.detmarovice.cz
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Za pokladem lišky Bedřišky 2021
Již tradičně pořádá ČSOP
Dětmarovice podzimní akci
pro děti i širokou veřejnost.
Tuto tradici dodržujeme již
od roku 1987, kdy byl pořádán první Pohádkový les.
Tentokráte jsme již druhý rok
za sebou zvolili formu zábavné a naučné stezky Za pokladem lišky Bedřišky.
Stezka lišky Bedřišky byla letos otevřena po tři dny, a to
od pátku 1. 10. až do neděle
3. 10. Letos počasí akci přálo,
a tak si trasu prošlo celkem
přes 600 účastníků, z toho
skoro 200 dětí a přes 400 doprovázejících dospělých. Pro
mnohé tak byla trasa rodinnou
akcí, větší děti si procházely
stezku samy. Odměnu za splněné úkoly a vyřešení tajenky
si účastníci mohli vyzvednout
přímo u lišky Bedřišky v parčíku u Dělnického domu. Takový
zájem nás velmi mile překvapil a jsme za to moc rádi.

vyznačena v přehledné mapce, do které účastníci také vyplňovali tajenku, kterou postupně skládali z devíti úkolů.
Liščí stezku tvořilo celkem
jedenáct zastavení, ne všechny byly s úkolem. Mapka byla
k mání v obou školkách, na základní škole, také na začátku
stezky u rozcestníku ČSOP.
Mapku bylo možné rovněž
stáhnout z našich stránek
a vytisknout doma.

něco nového pro ty, kteří se
účastnili i minulý rok. Po dobu
konání se stezka zdraví změnila na určitou formu naučného chodníku s aktivitami.
Na informačních tabulích šetrně připevněných ke kmenům stromů se pozorný čtenář
dozvěděl mnoho zajímavostí
z naší místní přírody, tematické tabule obsahovaly také
kvíz, jehož řešením účastníci
postupně vyplňovali tajenku
v mapce. Menším dětem poOproti loňsku byly změněny máhali ve čtení i řešení rodiTrasa vedoucí tradičně pře- všechny úkoly a samozřejmě če, prarodiče nebo starší souvážně po stezce zdraví byla i tajenka, aby na trase bylo rozenci. Nesoutěžními úkoly
byly také například procházka
po připravené kládě. Na liščí
stezce byly k vidění celé rodiny, od prarodičů až po miminka v kočárcích. Díky hezkému
počasí byla letos liška Bedřiška
hezkou víkendovou aktivitou.
Dlouho před konáním akce
probíhala nelehká a časově náročná příprava již zmíněných tematických tabulí.
Ta sestávala z volby témat,
přípravy návaznosti úkolů a tajenky. Důležitou součástí přípravy tabulí bylo
rovněž grafické zpracování.
Za kompletní zpracování tabulí děkujeme naší člence Evě
Kijonkové. Díky samozřejmě
patří všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na přípravě, organizaci a průběhu této
akce. Nelze jmenovat všechny naše pracovité členy, proto
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uvedeme alespoň nejpilnější
dětské pracanty a pomocníky:
Natali Holuša, Oliver Kijonka
a Amálie Kijonková. Dále jmenujme naše lišky Bedřišky, kterými byly Tereza Dostálová,
Michaela Kaděrová a lišák
Jaromír Stadther. Příprava
akce sestává také z náročného úklidu Stezky zdraví, kterou je třeba vždy klasicky pročistit například od spadlých
stromů po vichřicích a vytrvalejších deštích, ale i z odstraňování odpadků, zejména
po stranách lesní cesty od nádraží ČD, kde bylo sesbíráno
několik pytlů odpadků. Dále
bylo nutné před akcí tabule a mapky umístit a bohužel
také hlídat. Škoda, že naše tabule někomu hodně vadily, že
jich v neděli 3. 10. několik urval
a roztrhal. Především v okolí
kapličky. Nicméně díky mnoha účastníkům, kteří nám dali
ihned vědět, se nám podařilo
tabule velmi rychle opravit,
nebo nahradit. Po skončení
akce jsme informační tabule ponechali, již bez záruky
a odměn, ještě do následujícího víkendu, pro ty, kteří se
nestihli zúčastnit v oficiálním
termínu a chtěli si stezku lišky
Bedřišky jen tak projít.
Doufáme, že jste si taky užili jeden z posledních letošních krásných teplých víkendů a liščí stezka s úkoly se

www.detmarovice.cz

vám líbila. Ještě jednou díky
všem, že jste přišli a těšíme se zase za rok. Snad už
situace dovolí a podaří se
nám, tedy členům Českého
svazu
ochránců
přírody

N a d a cˇ n í f o n d

Dětmarovice, zorganizovat
zase naši klasickou akci, kterou je Pohádkový les.

Za ČSOP Dětmarovice
Martin Kijonka

1

výškový
metr

=

1

koruna,
která pomáhá

STOUPEJTE A POMÁHEJTE
SPOLEČNĚ S NÁMI!
10. - 12. prosince 2021, Lysá hora v Beskydech
Linda Tekeliová společně s Markem Svobodou budou opět stoupat
pro dobrou věc, a to nepřetržitě 3 dny! Přidejte se a pomáhejte
s námi! Pokud máte beskydskou královnu daleko, tak si vyberte svůj
“domácí” kopec a běžte! Výškovým metrům zdar!

Více informací:
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Máme to zakódováno v hlavách
Máme to zakódováno v hlavách. Myslím tím „pocit nespokojenosti“. Dle mého názoru s ním žijeme od počátku
existence lidstva a tento „pocit“ neboli stav nespokojenosti je motorem rozvoje společnosti a obecně lidstva.

A tak jsme svědky stavů,
i ve společnosti, že si kolem
sebe nějak zvlášť průběhu
zlepšení nevšímáme, zapomínáme rychle na překonané
překážky a stavíme si dále stále
vyšší a vyšší cíle. Občas se třeba
i konstatuje, že jsme se v ČR nikdy tak dobře neměli… Ihned se
Ve zvířecí říši tento fenomén ale ozvou „spravedliví oponennenajdeme, snad jen v názna- ti“, že vše je špatně a oni by to
cích, ale lidstvo a naše civilizace udělali lépe, s lepším výsledkem.
se řítí neustále vpřed a zejména
technické obory stavějí člověka Funguje to ve státě i v obcích
již dnes do mnohem vyšších a není toho ušetřena ani naše
pozic, než se „snilo“ například obec. Lidé, kteří často ani neve Verneovkách. A tyto před- mají o zlepšeních a postupech
stavy jsou dnes v realitě života pořádný přehled, ve svých obdále rychle překonávány.
cích kritizují, že se nepracuje
na zlepšení stavu na dálnicích,
ale i na místních komunikacích,
například u nás v obci, nevidí se
například v obci nebývalá podpora seniorů, ale i dětí v naší
škole, nevidí se nové zateplené fasády, opravené chodníky, nevidí se výrazná podpora
spolkové činnosti a poplivávají

se nové stavby, počínaje novou
klubovnou zahrádkářů, přes
nový objekt pro seniory, až
po stavbu sportovní haly a aktuálně projektované rozhledny. Nevidí se, jakými pěknými
auty dnes lidé jezdí. Nevidí
se zkrášlená místa v obci, vydlážděné plochy a parkoviště. Dlouhodobé předchozí jen
tlachání o nové kanalizaci se
za posledních deset let povedlo převést do stavu realizace
na čtyřech nezanedbatelných
plochách našeho katastru, ale
výsledkem je mnohdy jen nadávání na stočné, které se nyní
musí dle zákona obcí vybírat…
A tak si často vzpomenu na starou ruskou pohádku O zlaté rybce. Přestože vznikla jistě dříve
než před sto lety, je v ní moudrost, ke které se mnozí z nás nikdy za svůj život nepropracují…



Ladislav Rosman,
starosta obce

Řešení: ... který dáváme svým chybám a omylům.

www.detmarovice.cz

Oscar Wilde: Zkušenost je název, ... dokončení v tajence.

osmisměrka

ASFALT, BAHNISKO, BAOBABY, BEDRA, BOURCI, CESTY, DOROSTENEC, EPITEL, EPOCHA, FYZIKA, HOJNÝ, INICIÁTOR, JEŘÁB, JOSEF, KATAN, KAŽDÝ, KLÁŠTER, KLIĎAS, KONOPÍ, KORBY, KUTIL, KVINTET, LANDKRABÍ, LAVOR, LÍDŘI, LOKET, MÍLAŘ, MIMIK, MLSAL, MUZEUM, NÁKYP, NANDU, OBAVY, OBJEKTIV, OBSAH, OSUŠKA, PARTE, PATNÍK, PATRIARCHA, PÓREK, PRACHOVKA, RADAR, RAMPY, SAVEC, SBORY, SJEZD, STISK, SYKOT, ŠIŠÁK, ŠKOLA, ŠOTCI, ŠPRÝMY,
ŠUFLE, TALÓN, TEROR, TONIK, TOTIŽ, ÚKAZY, ÚSKOKY, VATRA, VIKÝŘ, VKUSNÝ, VRTOCH, VÝTLAK, ZÁTOPA, ZBĚHOVÉ, ZETOR
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Přivítali jsme nové občánky:
25. 9. 2021 - Teodora Horňáka, Adama Ille, Andreu Jopkovou, Annu Menšíkovou,
Šimona Hudečka, Matyáše Bystroně, Martina Šmída, Martina Šandu
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Teodor Horňák

Adam Ille

Andrea Jopková

Anna Menšíková

Šimon Hudeček

Matyáš Bystroň

Martin Šmíd

Martin Šanda
Dětmarovické okénko listopad 2021

Přivítali jsme nové občánky:
2. 10. 2021
Tamaru Hanuskovou
Annu Šamaj
Tomáše Miecha
Natálii Grabovskou
Terezu Zapletalovou
Dianu Benešovou
Borise Kišu
Tamara Hanusková

Anna Šamaj

Tomáš Miech

Natálie Grabovská

Tereza Zapletalová

Diana Benešová

Boris Kiša

www.detmarovice.cz
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Inzerce

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

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

BEZ ÚVAZKU

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Září 2021
80 let
Marta Kolárová
82 let
Helena Bochenková
Václav Žalud
Václav Woznica
84 let
Květuše Kyšová
88 let
Jarmila Kolková
89 let
Jaroslav Katolický
92 let
Jaromír Kolek

Říjen 2021
80 let
Rostislav Kunetek
82 let
Rudolf Tyrlík
Ludmila Valová
87 let
Karel Grabiec
88 let
Věra Lapišová
89 let
Ladislav Kyša
90 let
Miroslav Janíček
95 let
Magdaléna Škodáková
97 let
Hedvika Hánlová

V září a říjnu oslavili
Zlatou svatbu manželé:
Jiřina a Rudolf Pavelkovi
Jana a Vladimír Střelcovi
Libuše a Oldřich Zembolovi

Vzpomínáme na zemřelé
Jana Kalivodu,
Vandu Balonovou,
Jana Kolka,
Věru Sikorovou,
Alenu Woznicovou.

Všem jubilantům gratulujeme!

„Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.
Věnováno mému tatínkovi, Milanu Mališovi,
který nás opustil dne 21.10.2020.“

Dne 28. 12. 2021
uplyne 20 let, kdy zemřela
naše milá maminka
p. Marie Piskořová.
Vzpomínají dcery Lidka
a Jiřina s rodinami

30. 11. to bude rok,
co nám tragicky zahynul
ve věku 51 let náš milovaný syn
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
S bolestí vzpomínají rodiče,
manželka Ilona a rodina

www.detmarovice.cz

Přivítali jsme nové občánky:
25. 9. 2021
Teodora Horňáka
Adama Ille
Andreu Jopkovou
Annu Menšíkovou
Šimona Hudečka
Matyáše Bystroně
Martina Šmída
Martina Šandu
2. 10. 2021
Tamaru Hanuskovou
Annu Šamaj
Tomáše Miecha
Natálii Grabovskou
Terezu Zapletalovou
Dianu Benešovou
Borise Kišu
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Pokračování stavby sportovní haly
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