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Den 21. srpen byl ve znamení slavností v Dětmarovicích. Jako každoročně se jed-
nalo o hudební svátek, kterého se mohou zúčastnit návštěvníci i z okolních obcí. 
Tato akce byla pojata jako kompenzace za bohužel neuskutečněnou Dětmarovic-
kou slavnost, která se každoročně koná v červnu. Neodmyslitelnou součástí akce byl 
kulturní program a stánkový prodej.
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Domov naplní hlavně místní občané

velmi vstřícné gesto firmy trEStLES 
Občané asi zaregistrovali, 
že se změnili majitelé firmy 
TRESTLES, která sídlí na kopci, 
v části obce Skotnice, a úspěš-
ně vyrábí zejména široký sor-
timent regálových sestav 
s dodávkami do celé Evropy. 
Hlavní podíl zaměstnanců 

tvoří občané z naší obce, ale 
i blízkého okolí.

Společnost TRESTLES, a.s. je 
členem ANACOT CAPITAL 
GROUP a jakkoliv zní tento 
název cizokrajně, zůstala i na-
dále firmou českou.

Při úvodním představení ve-
dení společnosti u starosty 
obce Dětmarovice byla před-
sedou představenstva společ-
nosti TRESTLES panem Jiřím 
Koukolou nastíněna možnost 
spolufinancování na interié-
rovém vybavení našeho do-
končovaného projektu do-
mova pro seniory U Kaple. 

Netrvalo dlouho a vedení 
společnosti ohlásilo opakova-
nou návštěvu u starosty obce, 
na 20. července, tentokrát již 
s předáním šeku na 60.000 Kč, 
s možností využití ve zmiňo-
vané souvislosti domova pro 
seniory v obci.

Chtěl bych i touto cestou ve-
dení společnosti TRESTLES, 
a.s. za vedení obce a obec 
Dětmarovice srdečně podě-
kovat s přáním mnoha dal-
ších obchodních a výrobních 
úspěchů. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce 

V obci jsem zaregistroval šířící 
se blábol, že v novém objektu 
našeho domova budou samí 
cizí občané, dětmarovických 
snad jen šest… 

Chtěl bych zdůraznit, že je to 
nesmysl, který evidentně šíří 
nepřátelé této stavby od sa-
mého počátku rozhodování 
o její realizaci v naší obci.

Dohoda s Charitou Bohumín 
o tom, že naši občané budou 
mít přednost k umístění, je 
potvrzena ve smlouvě s obcí. 
A paní ředitelka Kniezková 
na posledním jednání v čer-
venci potvrdila, že první se-
stavu klientů od ledna 2022 
budeme společně sestavovat 
především z řady zájemců, 

občanů Dětmarovic.

Níže se dočtete o finanč-
ním daru firmy Trestles, a.s. 
na vnitřní vybavení budovy. 
Předběžně uvažujeme, že 

darovaný obnos 60.000 Kč 
použijeme na nové televizní 
přijímače do pokojů klientů. 

 Ladislav rosman,
 starosta obce

Od 1. 10. 2021 žádosti do Domova pro seniory U Kaple přijímá pouze Charita Bohumín.
Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách: https://bohumin.charita.cz/jak-po-
mahame/1/ jako Žádost o přijetí do Domova pro seniory U Kaple Dětmarovice.
Dále je možné ho vyzvednout osobně na ředitelství Charita Bohumín nebo na Obecním úřa-
dě v Dětmarovicích, kancelář č. 313, p. Hanusková.
Vyplněné žádosti je možné předat:
- poštou na adresu: Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
- e-mailem: info@bohumin.charita.cz
 Lenka Hanusková, referent oÚ
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volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu Čr 

v o l b y 
do Poslanecké 
s n ě m o v n y 
Parlamentu Čr 

vyhlásil prezident republiky 
svým rozhodnutím ze dne 28. 
12. 2020. 

volby se konají ve dvou 
dnech, a to v pátek 8. října 
2021 od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu 9. října 2021 
od 8.00 do 14.00 hodin.

v obci Dětmarovice pro-
běhnou volby ve 4 volebních 
okrscích, a to:

VO č. 1 – Dělnický dům 
Dětmarovice – Střed

VO č. 2 – Mateřská škola 
Dětmarovice – Koukolná

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

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

Voličem pro volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR je státní ob-
čan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let 
a je přihlášen k trvalému po-
bytu v obci. 

Bude-li to aktuální situace 
v souvislosti se šířením ná-
kazy coviD-19 vyžadovat, 
dostaví se volič do volební 
místnosti (dle aktuálního 
nařízení vlády) se zakrytý-
mi ústy rouškou (ústenkou). 
Pokud tak neučiní, nebude 
mu umožněno hlasovat!

Prokázání totožnosti a stát-
ního občanství

Volič při hlasování 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR po příchodu 
do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občan-
ství České republiky platným 
občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Voliči, který tak neučiní, ne-
bude hlasování umožněno!!

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

Po záznamu do výpisu ze stá-
lého seznamu voličů pro vol-
by do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR obdrží volič 
od okrskové volební komi-
se prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem 
příslušného obecního úřadu.

Po obdržení úřední obál-
ky, popř. hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neo-
debral do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích 
lístků, nebude mu hlasování 
umožněno.

v tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek politické strany, 
politického hnutí nebo koa-
lice, popř. kandidáta pro něž 
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 nejpozději 
tři dny přede dnem voleb, tj. 
5. října 2021.

 Jana timko, referent oÚ

informace pro občany
Informujeme občany, že 
v pondělí dne 27. 9. 2021 
a pátek 29. 10. 2021 bude 
Obecní úřad Dětmarovice 
uzavřen. 
 Šárka kepenyesová, 
 tajemnice oÚ
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Sportovní halu postavíme
Občané jistě zaregistrovali již 
úvodní přípravné práce na stav-
bě naší nové sportovní haly. Stát 
bude ve fotbalovém areálu SK 
Dětmarovice a stavbu realizuje 
vybraná firma BD Stav za vy-
soutěžených 91,7 mil. Kč včet-
ně DPH. Stavba je dle našeho 
názoru architektonicky řeše-
na velmi zdařile, není to žádná 
„plechová škatule“, a obec tak 
bude mít pro lidi další pěkné 
stavební dílo, a to do „stoleté“ 
budoucnosti. Dle mého názo-
ru bude hala ozdobou obce. 
kdyby ale nebyla státní dota-
ce pokrývající téměř 30 % ná-
kladů stavby, určitě bychom se 
do stavby dnes nepouštěli.

Se stavbou jsme i docela vá-
hali, protože musí řadu měsí-
ců běžet současně se stavbou 
Domova U Kaple, což zname-
ná věcnou i nákladovou zátěž, 
o které se – ne zas tak dávno 
– ve vedení obce „ani nesnilo“. 
Termín dostavby je striktně dán 
do konce roku 2022. Navíc se 
dnes nacházíme v docela slo-
žitých podmínkách stavební 
sféry obecně, neboť opravdu 

scházejí stavební materiály, 
a to ještě dále negativně situaci 
ovlivňují i zvýšené ceny, mnoh-
dy v řádu sta procent…

Stavbu ale zvládneme. Máme 
na ni příslib státní dotace ve výši 
30 mil. Kč a tu vracet obec ne-
chce. Možná už ani takovou 
šanci na tuto dotaci tak brzo 
opět mít nebudeme a na mini-
sterstvu bychom utržili nálepku 
váhavých střelců, když jsme jako 
obec byli pro dotaci vybráni jako 
jedni z patnácti vyvolených, 
z celé ČR. celková nákladová 
bilance stavby s dotací není vů-
bec tak špatná a lepší už v bu-
doucnu nebude. Spolu s dob-
rými podmínkami na stavbu 
Domova U Kaple je vytvořena 
situace, kdy obec v jednom vo-
lebním období postaví dvě nové 
významné budovy a instituce, 
které tady budou mít naši ná-
sledovníci pro zvýšení komfortu 
bydlení v obci, stejně jako dnes 
z minula my máme Dělnický 
dům, krásnou základní školu, 
sportovní areál, ale i jiné dal-
ší objekty a budovy v obci. Ani 
u této investice obec nepočítá 

s úvěrem a budou využity naše 
uspořené finanční prostřed-
ky za období zhruba deseti let 
hospodaření.

Vím, že se realizace tohoto zá-
měru všem lidem v obci úpl-
ně nezamlouvá, ale to je v po-
dobných případech snad vždy. 
Z období skoro před sto lety byly 
v obci například boje o stav-
bu budovy školy v Koukolné 
(dnes MŠ Koukolná), byly i po-
chybnosti ke stavbě sokolovny, 
kterou realizovali naši dědové 
v chudobném prostředí, bez 
dotací a z materiálu různých 
kvalit… To mi vyprávěl můj děda 
a podívejte se – sokolovna již 
slouží skoro 100 let, a jak jsou již 
mnohé generace našich občanů 
rády, že zde stavba je, včetně 
trvale krásného areálu sokolské-
ho hřiště.

Jsem přesvědčen o tom, že se 
nová sportovní hala v obci dob-
ře dostaví a dobře v budouc-
nosti uplatní.

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

Nová sportovní hala v obci Dětmarovice
Oslovili jsme náhodně vybrané občany a zeptali jsme se na pár otázek k výstavbě nové spor-
tovní haly. Celkem se do dobrovolného dotazníku vyjádřilo 64 občanů. 

an
ke

ta Souhlasíte s tím, že v obci Dětmarovice 
bude postavena nová sportovní hala?

myslíte, že najde patřičné využití?

víte, kde bude hala stát?

máte v plánu ji využívat?

Nevím, je mi to lhostejné) 13 %

Nedokážu říct 25  % Nepřemýšlel(a) jsem 
nad tím 28 %

Ne 13 %

Ne 17 % Ne 52 %

Netuším 26 %

Ano 74 %

Ano 58 % Ano 20 %

Ano 74 %
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Úvaha k finančním prostředkům obce
Není pochyb o tom, že finan-
ce obce jsou v posledních de-
seti letech zdravé, narůstají 
úspory na účtech obce a obec 
je bez jakéhokoliv zadluže-
ní, i když se ročně investuje 
v průměru 45 milionů korun.

Občanům asi neuniklo, že 
stavba Domova U Kaple s fi-
nancemi obce nijak zásadně 
nepohnula, i když se jedná 
o dílo za 65 mil. Kč. Jediný rok, 
kdy se přerušil „na chvíli“ kon-
tinuální nárůst našich úspor, 
byl rok 2018, kdy se platily 
velké faktury za stavby kana-
lizace v obci. Zajištěné státní 
dotace ale brzy zlom na grafu 
úspor „vyžehlily“ a v současné 
době obec disponuje úspora-
mi v celkové výši kolem deva-
desáti milionů korun. 

Přesto ale vedení obce bude 
nadále velmi bedlivě sledovat 
vývoj obecních účtů i s tím, 
že rok 2022 bude muset být 
ve znamení omezení výda-
jů jen na nutnější položky. 
Investice a opravy se samo-
zřejmě nezastaví, ale nebu-
de jich takový běžný rozsah, 
na který jsme řadu let zvyklí. 
Co je toho příčinou?

Je to další velká stavba, do kte-
ré jsme se pustili po určitém 

váhání i v celkových souvislos-
tech stavu společnosti po ko-
ronaviru 2020/2021. O stavbě 
sportovní haly za 91,7 mil. Kč 
si čtenář Okénka může přečíst 
na jiném místě (str. 4). Náklad 
je to značný a vedení obce 
tento aspekt určitě nepod-
ceňuje a nepodcení ani v roce 
2022, kdy bude stavební fir-
mou odvedena rozhodující 
část stavby. Až zhruba v po-
lovině roku 2022 bude vedení 
obce zhruba vědět, s jakou bi-
lancí na účtech roku 2022 bu-
deme počítat. Neukazuje to 
na potřebu úvěru, ale jde o to, 
aby toto vedení obce nechalo 

do závěru volebního období 
pro nové vedení po volbách 
co nejlepší výchozí pozici. 
 Ladislav rosman,  
 starosta obce

V Dětmarovicích začala v září 
výstavba nové sportovní haly. 
A tak jsme se zeptali našich 
zastupitelů napříč politic-
kým spektrem na jejich názor 
k této investiční akci a položili 
jsme jim tyto otázky: 

Jaký máte názor na to, že 
v Dětmarovicích vyroste nová 
sportovní hala?

Dle vašeho názoru, kdo by ji 
měl provozovat?

Myslíte si, že najde patřičné 
využití?

marek Svrčina,  
1. místostarosta obce

Výstavbu spor-
tovní haly jsem 
d l o u h o d o b ě 
p o d p o r o v a l 
a jsem veli-
ce rád, že se 
podařilo zís-
kat podporu 

zastupitelstva i státní dotaci, 
bez níž by tato stavba neby-
la v našich podmínkách re-
alizovatelná. Osobně mám 
ke sportu velice blízko a vě-
řím, že tato stavba bude pro-
spěšná pro všechny věkové 
kategorie našeho obyvatel-
stva a přivede ke sportu další 
zájemce, primárně z mladších 
řad.

Otázka provozu bude ještě 
na zastupitelstvu diskutována, 

co na to zastupitelé?

2012 4,7
2013 18,5
2014 29,0
2015 40,8
2016 52,1
2017 61,0
2018 54,0
2019 76,4
2020 86,2

Pozn. : Na graf navazuje tab. INVESTICE A OPRAVY po letech
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ale vnímám, že rozjezd pro-
vozu sportovní haly by měl 
být v gesci naší obce či 
Dětmarovického sportovního 
klubu. Bude třeba samozřej-
mě brát ohled i na podmínky 
poskytovatele dotace a jeho 
pravidla stanovená pro pro-
vozování haly.

O využití sportovní haly roz-
hodně obavy nemám. Aktuální 
možnosti využití krytého 
sportoviště v Dětmarovicích 
poskytuje pouze tělocvič-
na školy a v omezeném 
rozsahu tělocvična Sokola 
Dětmarovice, kdy jejich kapa-
city absolutně nepokrývají zá-
jem o takovéto sportovní pro-
story. Zájmových skupin, jež 
budou chtít sportovní halu vy-
užívat, je celá řada, primárně 
všechny věkové kategorie na-
šich fotbalistů včetně dalších 
sportovních nadšenců z řad 
profesionálních i rekreačních 
sportovců. Samozřejmě halu 
takovýchto parametrů bude 
možno nabídnout i pro stejné 
zájmové skupiny z blízkého 
okolí obce.

Leonard mynář,  
2. místostarosta obce

 Za sebe 
mohu říct, že 
jsem velmi 
rád, že se na-
konec stavbu 
haly podaři-
lo prosadit. 
Nyní nás čeká 

nelehké období, kdy musí-
me dohlédnout na to, aby se 
hala stihla postavit v řádném 
termínu. Závisí na tom čerpá-
ní získané dotace, která po-
krývá nemalou část nákladů 
na výstavbu.

Sportovní halu také beru jako 
takové vyvážení našich inves-
tic směrem k občanům. Kdy 
již téměř dokončený domov 
pro seniory bude sloužit spíše 
starším občanům, tak spor-
tovní hala uspokojí střední 

a mladou generaci.

Na tuto otázku ještě nemám 
jednoznačný názor. Zda bude 
halu provozovat obec nebo 
svěříme majetek k užívání 
nějaké místní sportovní or-
ganizaci…, toto budeme mu-
set v zastupitelstvu naší obce 
v krátké době rozhodnout. 
Není to jen otázka toho, co by 
se nám více líbilo či vyhovova-
lo, ale může to jednoznačně 
vyplynout z podmínek čerpá-
ní dotace respektive z mož-
nosti získání nějaké následné 
finanční podpory.

Věřím, že najde. Samozřejmě 
situace bude jiná v zimním 
období, kdy ať už amatérští 
nebo profesionální sportovci 
mají omezené možnosti ven-
kovních aktivit a pak intenziv-
ně využívají podobná zaříze-
ní. Taktéž zájmové sportovní 
kroužky žáků a studentů jsou 
v letních měsících spíše utlu-
meny. Nejsme zrovna malá 
obec, a pokud naši občané 
a třeba i občané přilehlých 
obcí plně vezmou na vědo-
mí možnosti a komfort, které 
sportovní hala tohoto charak-
teru bude nabízet, tak nebu-
de o patřičné využití nouze.

Lumír Jendryščík, člen Zo

Každá nová ve-
řejná investice 
rozšiřující ob-
čanskou vyba-
venost obce je 
přínosem. I tato 
hala oboha-
tí možnosti pro 

obyvatele obce k volnoča-
sovým aktivitám. Naskýtá se 
otázka, za jakou cenu a je to 
ta nejpotřebnější investice 
pro obec? 

Ocitáme se ve výjimečné 
době, veřejné investice jsou 
neúměrně předražovány. 
A naše hala je čítankovým pří-
kladem. Jen když si porovná-
me rozsah a velikost domova 

pro seniory a sportovní haly, 
tak dojdeme k závěru. Domov 
pro seniory, několikapatrová 
členitá budova s vybavením 
pro několik desítek klientů se 
v této chvíli dokončuje a obec 
za ni zaplatí smluvní cenu 64 
mil. Kč. Dotace dosáhla 37 mil. 
Kč. Sportovní hala je opravdu 
hala s přístavbou se sociál-
ním zázemím, místností pro 
squash a bufetem, vše bez 
vybavení. A uchazeči o stav-
bu haly cenu vytáhli až na 90 
mil. Kč. Poskytnutá dotace 
na halu je ve výši 30 mil. Kč. 
Porovnáme-li, kolik obec vydá 
vlastních prostředků na tyto 
investice, dojdeme k závěru, 
že domov pro seniory bude 
stát 27 mil. Kč a sportovní hala 
63 mil. Kč, když připočítáme 
ještě vybavení.

Obecně panuje názor, že pro 
obec je potřebnější kanaliza-
ce než sportovní hala. Kloním 
se k tomu názoru. A zároveň si 
ale uvědomuji, že cena za ka-
nalizaci středu obce, obec za-
platí také o hodně více, než 
jsou projektované ceny.

Musí to být takový provozo-
vatel, který bude mít zájem 
a motivaci o větší zapojení dětí 
a mládeže do sportovní čin-
nosti. Hala splňuje i podmínky 
pro soutěžní utkání halových 
disciplín, počínaje volejbalem, 
konče basketbalem. Bylo by 
ideální, kdybychom měli ale-
spoň pár mužstev v nejnižších 
soutěžích, což by mohlo přilá-
kat i diváky. Hala bude vyba-
vena pro více než 100 diváků. 
Správu majetku by měl za-
jišťovat vlastník, což je obec, 
ale samotnou obsluhu haly lze 
ponechat samostatné orga-
nizaci, například nově vzniklé 
příspěvkové organizaci pod 
obcí po minimální dobu, kdy 
jsou předepsané podmínky 
pro komerční využití.

Na tuto otázku v této chvíli 
nedovedu odpovědět. Co je to 
patřičné využití? Deset hodin 
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denně nebo týdně? To ukáže 
budoucnost. Pokud se přesu-
nou jen dnešní sportovní akti-
vity z tělocvičny ZŠ a sokolov-
ny do nové haly, přínos nové 
haly bude minimální. Osobně 
jsem přesvědčen, že nová hala 
přiláká více zájemců.

michael Branny, člen Zo

Stavba spor-
tovní haly 
byla jednou 
z priorit to-
hoto voleb-
ního období 
a podporuji ji 
jako takovou. 

Nicméně se domnívám, že 
i k okolnostem pandemie co-
vidu-19 a výrazného dopa-
du na stavebnictví jako celek 
jsme měli se stavbou počkat, 
i za cenu ztráty státní dotace 
30 mil. Kč. Pokud se totiž ne-
stihne postavit do konce roku 
2022, budeme muset celou 
cenu stavby (cca 100 mil. Kč) 
zaplatit z vlastní kapsy. I pro-
to jsem opakovaně v zastupi-
telstvu hlasoval proti zahájení 
stavby v této době.

Sportovní hala by měla být 
provozována přímo obcí pro-
střednictvím nové obecní pří-
spěvkové organizace, pra-
vomoc k jejímu založení má 
zastupitelstvo obce. S pro-
najmutím haly jiné organizaci 
(např. SK Dětmarovice) nesou-
hlasím a ruku pro to nezvednu. 

Určitě ano, a nejen pro naši 
obec, ale třeba i pro blízké 
okolí a různé sportovní zápa-
sy. Budu jí držet palce.

rostislav vašut, člen Zo 

Sport je ne-
dílnou a důle-
žitou součástí 
našeho života, 
proto stav-
bu sportovní 
haly vidím jako 
z k v a l i t n ě n í 

možnosti sportovního vy-
žití v naší obci. Od počátku 
jsem tuto investici podpo-
roval a jsem přesvědčen, že 
obyvatelé halu využijí, ať už 
jako diváci při sportovních ak-
cích nebo jako sportující pro 
zábavu.

V naší obci je to po domo-
vě pro seniory již druhá velká 
stavba občanské vybavenosti 
a vnímám to jako úspěch, že 
se tyto stavby daří nejen plá-
novat, ale také realizovat.

Já osobně si myslím, že spor-
tovní hala by měla být provo-
zována jako služba občanům 
Dětmarovic. Z toho vyplývá, 
že zásadní podíl na provozu 
by měla mít obec. Jestli bude 
hala provozována obcí nebo 
jinou organizací s podporou 
obce bude jistě předmětem 
diskuse.

Jsem přesvědčen, že své vy-
užití hala jistě najde jak mezi 
obyvateli, tak sportovními 
kluby či sportovně založený-
mi kroužky pro děti. Věřím, 
že nově vzniklé prostory na-
pomohou přilákat také nové 
sportovní kluby, které by roz-
šířily možnosti sportování pro 
děti a mládež z naší obce.

michaela kaděrová,  
členka Zo 

 Jsem ráda, že 
v Dětmarovicích 
bude sportovní 
hala. Doufám, 
že bude slou-
žit široké 
veřejnosti.

Zatím o tom nemám jasnou 
představu. Z počátku bych 
nechala provoz na obci, aby-
chom zjistili, co vše to bude 
obnášet. Později můžeme 
zvažovat předat provoz něja-
kému jinému subjektu.

Věřím, že hala bude využívá-
na na 100 procent. Mohou ji 

navštěvovat žáci naší základní 
školy v rámci tělesné výchovy 
a také mimoškolních pohybo-
vých činnosti. Široká veřejnost 
pak může využívat halu v od-
poledních a večerních hodi-
nách. Doufám, že bude o halu 
zájem, a těším se, že si tam 
zajdu zasportovat.

Libor Stáňa, člen Zo

Obec a občané Dětmarovic si 
určitě sportovní halu zaslouží. 
Samozřejmě, že někteří z nás 
občanů řeknou, na co halu – 
zbytečnost, za ty peníze moh-
lo být něco jiného. Je pravdou, 
že stavba se plánovala již delší 
dobu a byla by škoda nevyužít 
poměrně velké dotace stá-
tu. Bohužel stavba a dotace 
přišly v období velmi těžkém 
a drahém na všechny stavební 
činnosti. Ale stavba jede velmi 
rychle a myslím, že sportovně 
naladění občané obce ji bu-
dou využívat.

Sportovní hala není rodinný 
domek, který dostavíte, nas-
těhujete se, konečně bydlíte 
a jste šťastni. Není nic horší-
ho, když se něco postaví nebo 
koupí a pak to zeje prázd-
notou nebo se to využívá 
minimálně.

Máme to, ale co s tím. Myslím, 
že to nebude případ naší 
haly. Zajistit provoz takového 
sportoviště není jednoduchá 
věc. Nemyslím si, že by se 
ale hala měla někomu pro-
najmout, aby ji provozoval. 
Na druhé straně nejde asi při-
dělit starost o provoz někte-
rému pracovníkovi na úřadě. 
Podle mého názoru by stálo 
za promyšlení založení pří-
spěvkové organizace obce, 
která by se starala o sport, 
ale i o kulturu a o provozo-
vání sálů ve vlastnictví obce, 
aby se nemusely pronajímat 
k provozování. No spíše pro 
zasmání, ale úplným nesmy-
slem není ani provozování 
obecní hospůdky.
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Třetí otázka souvisí s druhou 
otázkou. Já věřím a chci věřit, 
že hala si určitě v naší obci své 
místo najde a bude patřičně 
využívána.

Jana Formandlová, členka Zo 

Jaký mám na to 
názor? Ten ne-
ustále opaku-
ji na jednáních 
zastupitelstva, 
protože se mi líbí 
myšlenka, že by 
naše děti moh-

ly bez ohledu na počasí zajít 
někam, kde jim poskytneme 
možnost pohybu, který je 
pro jejich vývoj tak nezbytný. 
V neposlední řadě bychom je 
takovým způsobem mohli od-
poutat od počítačů, u kterých 
sedí čím dál častěji a nasávají 
informace, které by si moh-
li ještě nějakou dobu klidně 
odpustit.

Druhou stranou mince je ale 
fakt, že všichni my, kteří jsem 
šli do voleb, bychom měli mít 
na paměti a neustále si opako-
vat, že se musíme podle záko-
na, ale i podle svého svědomí 
chovat tak, aby další gene-
race neproklínaly naše počí-
nání a nedostávaly se z dlu-
hů, které jsme jim „nasekali“ 
nesmyslným zvedáním ruky 
u hlasování na všechno, čím 
se někdo chce chlubit, jak to 
dobře za bezesných nocí vy-
myslel. To, že se podaří zajistit 
dotaci na objekt, ještě neřeší 
další věci, které budou pro nás 
těžko finančně zvládnutelné, 
a připomínky předsedkyně 
finančního výboru ohledně 
uvážlivějšího hospodaření s fi-
nancemi na zasedání ZO by-
chom měli brát vážně.

Investice v naší obci by měly 
podle mne nabrat trochu jiný 
směr, pokud se nechceme 
za svoji dobu působení v za-
stupitelstvu obce stydět. 

Dobrý hospodář nestaví 

bazén, když má přístupovou 
cestu plnou bláta, nestaví ga-
ráž, když nemá hotovou stře-
chu, a to je případ naší obce. 
Máme absolutně špatné ko-
munikace, některé – oprave-
né – víme, že dlouho nevy-
drží a jejich polepení se nám 
za pár roků vymstí. Osvětlení 
obce v noci také není na me-
daili, dětská hřiště, kde nejsou 
hrající si děti, jsou dobrá mož-
ná pro fotografy. 

Budova mateřské školy by 
mohla být tím objektem, 
o kterém bychom měli pře-
mýšlet, protože kromě ne-
zbytných oprav se tam 
toho vlastně moc nemění. 
Mimoškolní činnost dětí nám 
také moc na srdci neleží, a tak 
si každá rodina s malými dět-
mi pomáhá, jak se dá. Tímto 
bych chtěla poděkovat Pavlu 
Janetovi z Olmovce, který 
viděl, jak se děti doma nudí 
a sám začal organizovat akce. 
Na letošním Dni dětí plném 
soutěží a her se „vyřádilo“ asi 
75 dětí. Bez jediné koruny do-
tace, bez keců a vychloubání, 
vedou děti k aktivitě a pohy-
bu. Děkujeme, Pavle, vzal jsi 
to za správný konec. Na jejich 
akce se napojuje čím dál více 
rodin s dětmi a myslím si, že 
jim sportovní hala asi ani ni-
kdy chybět nebude, ví, jak to 
dělat lépe a bez obrovských 
výdajů. Pro nás starší v obci 
chybí lavičky na hezkých 
místech a že jich je to dost, 
ví každý, kdo si dopřeje pro-
cházku, ale nemůže moc po-
čítat s tím, že by si někde sedl 
a chvíli „zastavil čas“.

Takže abych pouze nekri-
tizovala, ale byla věcná – 
za mne – nestavět. Jedna 
z největších dotací z rozpoč-
tu obce každým rokem je pro 
Sokol Dětmarovice a všich-
ni zastupitelé s tím souhlasí. 
Finance na rekonstrukce nut-
ných oprav mají dostateč-
né, tak proč by se nemohly 
ještě pár roků využívat jejich 

prostory? Nebo proč nejez-
dí z obce autobus o víkendu 
na hory, kde by mohli rodiče 
s dětmi a i ostatní občané na-
jít spoustu možností rozptý-
lení a pohybu? Tak bychom 
vydávali peníze v míře, jakou 
si můžeme dovolit, a přitom 
zkvalitňovat občanům běž-
ný život bez úvěrů, které se 
rychle udělají, ale hůř se splá-
cí. Obzvlášť v této době, kdy 
nevíme, co nám přinese zít-
řek. Tak neplýtvejme peně-
zi na investice, které nejsou 
nyní pro zkvalitnění života 
v obci nezbytné. Je to oprav-
du nutné.

Jelikož s výstavbou nesouhla-
sím, nebudu na tuto otázku 
odpovídat. Ale již nyní je jas-
né, že zájem o provozování 
sportovní haly bude značný 
hlavně z důvodu podmínek 
pronájmu, které se již rýsují.

Tuto otázku může polo-
žit pouze někdo, kdo se obcí 
občas neprojde a neuvidí to 
ticho na sokolském hřišti, to 
ticho na hřišti u školy, na dět-
ských hřištích v obci a všude, 
kde by mělo být jako v „úlu“. 
Kdyby to totiž udělal, vě-
děl by, k čemu a komu bude 
sportovní hala sloužit.

miroslav Wowra, člen Zo 

Po schválení projektu o vý-
stavbě sportovní haly jsem 
byl také jedním ze zastupite-
lů, kteří s výstavbou souhla-
sili. V rámci covidové situace 
se objevily problémy s jeho 
realizací, ale vše se průběž-
ně řešilo. Byla schválena fir-
ma, která prošla výběrovým 
řízením a již započala práce 
na výstavbě. 

Provozovatele budeme ře-
šit na jednání zastupitel-
stva, pravděpodobně by to 
měla být TJ SOKOL nebo SK 
DĚTMAROVICE.

U nás v Dětmarovicích se 
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rozvíjí výstavba rodinných 
domů a přibývá mladých ro-
din. Tím bude nejen mládeží 
tato sportovní hala využívaná 

v plné míře. Myslím si, že vyu-
žití sportovní haly bude maxi-
mální. Pokud by nebylo 100% 
využití, je možné sportovní 

halu nabídnout k pronájmu 
okolním obcím a jejich spor-
tovním klubům a obecním 
spolkům.

Soutěž na medových dnech 2021
Milí přátelé a příznivci 
Medových dnů, doba je stejně 
„podivná“ jako loni a my opět 
nevíme, ale přesto se chystá-
me připravit 17. ročník oblíbe-
né celoobecní výstavy. 

Opravdu nevíme nikdo, zda se 
akci podaří uskutečnit nebo 
nás opět pandemie převálcu-
je, a tak nezbývá než věřit, že 
se situace nebude příliš zhor-
šovat. Jako třetí vystavovatel 
je letos přizvána na Medové 
dny Tělocvičná jednota Sokol 
Dětmarovice, která slaví 100 
let od svého založení. 

Uvidíte dobové i současné 
fotky a dokumenty z jejich 
stoleté spolkové činnosti. Také 
proto vyhlašujeme v rámci le-
tošních Medových dnů soutěž 
na téma „Atlas ptáků“. Opět 
uchopte téma, jak uznáte 
za nejvhodnější, a vytvořte 
jednotlivé ptáky nebo skupi-
ny, nebo můžete vytvořit sku-
tečný atlas. Použijte jakýkoliv 
materiál – papír, sklo, plast, 
dřevo, textil, kov, hlínu, těsto, 
malujte, modelujte.

Věříme, že vás téma oslo-
ví a moc se těšíme na vaše 
nápady. 

Samozřejmě, že nebude chy-
bět ani expozice vašich vý-
pěstků, kde se můžete po-
chválit svými úspěchy ze 
zahrádek. Vždy jsme vděčni 
za každou přinesenou dýni, 
pěkná jablka, hrušky, česnek, 
cibuli nebo nějakou zdařilou 
vypěstovanou exotiku. 

Soutěžní exponáty a výpěs-
tky můžete doručit v pátek 
26. 11. 2021 v době od 9.00 

do 17.00 hodin do Dělnického 
domu.

Zapojením do výstavy před-
stavíte nejen své tvořivé či 
pěstitelské schopnosti, ale 
také pomůžete organizáto-
rům při vytváření výstavní ex-
pozice a významně přispějete 

k obohacení Medových dnů, 
aby i ten 17. ročník byl pro 
všechny zajímavý a přitažlivý. 

Věřme, že bude.

 Za celý přípravný tým  
 medových dnů se na vás těší  
 táňa Čempelová

 
OBECNÍ ÚŘAD DĚTMAROVICE 

VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM SVAZEM ZAHRÁDKÁŘŮ, 
ČESKÝM SVAZEM VČELAŘŮ A TJ SOKOL DĚTMAROVICE 

POŘÁDAJÍ 
V SOBOTU 27. 11. 2021 V DOBĚ OD 9.00 DO 17.00 

A V NEDĚLI  28. 11. 2021 OD 9.00 DO 17.00 HODIN 
V DĚLNICKÉM DOMĚ 

17. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY 

MEDOVÉ DNY 
 

KE ZHLÉDNUTÍ BUDE VÝSTAVA 
TJ SOKOL DĚTMAROVICE KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

 
TRADIČNÍ EXPOZICE MÍSTNÍHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ 

BUDE  SE SOUTĚŽÍ 
                       

 
 
 

„ ATLAS  PTÁKŮ “ 
 
 
 
 

BUDE PROBÍHAT PRODEJ MEDU, KOSMETIKY S VČELÍMI 
PRODUKTY, VÝROBKŮ Z VČELÍHO VOSKU, MEDOVINY, 
PERNÍČKŮ, BYLINKOVÝCH ČAJŮ, KAKTUSŮ, DROBNÉ 

KERAMIKY, VÁNOČNÍCH OZDOB, DROBNÝCH DÁRKOVÝCH 
PŘEDMĚTŮ APOD. 

MŮŽETE SE POCHVÁLIT I SVÝMI ÚSPĚŠNÝMI VÝPĚSTKY ZE 
ZAHRÁDEK. 

SOUTĚŽNÍ NEBO VÝSTAVNÍ EXPONÁTY MŮŽETE DORUČIT  
25. 11. 2021 V DOBĚ OD 9.00 DO 17.00 DO DĚLNICKÉHO DOMU. 

 
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŠIKOVNOST NAŠICH SPOLUOBČANŮ, 

VSTUPNÉ JE ZCELA DOBROVOLNÉ. 
 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
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Novým primářem neurologie v karvinské 
hornické nemocnici je roman Sukop
k letošnímu 1. srpnu došlo 
na postu primáře neurolo-
gického oddělení karvinské 
hornické nemocnice ke změ-
ně. Po mUDr. Henryku 
Brzeżanském přezval primari-
át jeho zástupce mUDr. roman 
Sukop. Nový primář si tak 
ke svému 10. výročí působe-
ní v karvinské hornické ne-
mocnici nadělil velkou životní 
výzvu, které čelí už ve svých 
pětatřiceti letech.

Jaký cíl jste si vytýčil při ná-
stupu do funkce primáře?

Pro mě je momentálně nejdů-
ležitější personální stabilizace 
našeho neurologického týmu. 
Kolektiv jako takový pracu-
je dobře. Moji předchůdci 
na postu primáře udělali vel-
ký kus práce a co se týká léč-
by a péče o pacienty, tak vše 
funguje, jak má. Cítím však, 
že bychom potřebovali novou 
krev, a na tom teď pracuju.

Došlo už k nějakým změnám 
po vašem nástupu do funkce 
primáře?

Od letošního srpna je naše ikto-
vé centrum součástí národní sítě 
pro výzkum cévních mozkových 
příhod STROCZECH, což v pra-
xi znamená, že jsme začali pro-
vádět klinické studie u pacientů 
s ikty. Výzkumnou činnost vní-
máme jako možnost posunout 
se zase někam dál i na té národ-
ní úrovni.

Na oddělení se tedy nejčas-
těji zabýváte léčbou mozko-
vých infarktů?

Určitě ano. Vzhledem k tomu, 
že jsme iktovým centrem, 
tak se specializujeme zejmé-
na na léčbu akutních cév-
ních mozkových příhod, ať už 

krvácivých nebo ischemických, 
to znamená, že nějaká céva 
praskne nebo se uzavře. To je 
stěžejní program naší neurolo-
gie, ale samozřejmě se zabývá-
me i ostatními neurologickými 
diagnózami, jako jsou bolesti 
páteře, epilepsie, poruchy pe-
riferních nervů a podobně.

ovlivnila pandemie covidu-19 
četnost mrtvic nebo skladbu 
neurologických pacientů?

Nemáme to podložené daty, 
ale subjektivně jsme zazna-
menali, že přibylo komplikací 
zejména u mladých lidí, tedy 
že vzrostl počet mladších 
pacientů s cévní mozkovou 
příhodou, což víceméně od-
povídá i informacím, které se 
k nám dostávají nejen z naše-
ho okolí, ale i z celého světa. 
Když mluvíme o mladších pa-
cientech, máme na mysli tři-
cetileté, pětatřicetileté lidi.

Jak se s cévní mozkovou 
příhodou mladší ročníky 
vyrovnávají?

Cévní mozková příhoda za-
sahuje lidský organismus růz-
nou intenzitou. Je-li postižena 
velká céva, pak jsou dopady 
mnohem horší, než když je 
postižena malá céva. Obecně 
ale můžeme říci, že mladší lidé 
mají vyšší plasticitu mozku, 
tedy přizpůsobivost. Pokud 
došlo ke zranění v některém 
z center zodpovědných za ur-
čitou funkci, pak je tuto funkci 
vlivem rehabilitace schopna 
převzít jiná část mozku. Pokud 
je ale mozek těžce postiže-
ný, pak jsou výsledky špatné 
i u mladých pacientů.
Po psychické stránce se s mrt-
vicí vyrovnává každý pacient 
po svém. Většině pacien-
tů po CMP jsou indikována 

antidepresiva, mimo jiné pro-
to, aby se u nich zlepšila schop-
nost spolupráce při rehabilita-
ci, která má zásadní význam.

Jak probíhá rehabilitace u pa-
cientů po mrtvici?

Rehabilitace začíná hned, jak 
to stav toho pacienta dovolí. 
Obecně lze říci, že od druhého 
dne hospitalizace téměř všich-
ni pacienti po CMP rehabilitu-
jí, ať už na JIP nebo na stan-
dardním oddělení. Pokud má 
pacient nějakou infekci, není 
stabilní nebo má poruchu 
vnímání, tak se provádí ales-
poň pasivní rehabilitace for-
mou dechových cvičení, pro-
tahování končetin, stimulace 
a podobně. Pokud není žádný 
problém a pacient je schopen 
intenzivní rehabilitace, tak je 
ze standardního lůžka přelo-
žen na rehabilitační oddělení 
a po ukončení hospitalizace se 
ideálně vydá do lázní.

Je otevření oddělení násled-
né péče v kHN přínosem pro 
neurologické pacienty?

Určitě je. Ta akutní péče je sa-
mozřejmě nejdůležitější, ale 
následná péče má taky obrov-
ský význam, protože pacient 
většinou potřebuje nějaký čas 
a prostor k tomu, aby nabral 
sílu a aby třeba ještě doreha-
bilitoval. Ne vždy je to možné 
provést v souznění s rodinou 
a v domácích podmínkách. 
Zřízení oddělení následné péče 
nám určitě ulehčilo práci v tom 
smyslu, že máme možnost naše 
pacienty přesunout tam, kde 
dále pokračují v potřebné léč-
bě pod dohledem odborníků.

 andrea vargová, 
 tisková mluvčí karvinská  
 hornická nemocnice a.s.
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Nový chodník za řekou v koukolné
Někteří občané mají dotaz 
k probíhající stavbě chodníku 
za silničním mostem přes řeku 
Olši. Nový násep až autobu-
sové zastávce je základem pro 
část chodníku na pravé straně 
hlavní cesty. Skutečně je to jen 
asi polovina délky celého chod-
níku, který je projektován sa-
mozřejmě i po levé straně, a to 
až k zástavbě rodinnými dom-
ky těsně situovanými u hlavní 
cesty. Tedy bude po zástavbu, 
ale ne až ke komunikaci ve-
doucí do „myší díry“, k podjez-
du železniční trati. 

V místě, kde dnes končí nový 
násep, bude přechod pro 
chodce a lidé zbývající úsek 
budou muset dojít po levé 
straně hlavní cesty. Tam bude 
již stavba snazší a nového ná-
spu tam bude trochu méně. 
A vhodné bude i tuto část sta-
vět s dotací.

Ptáte se, proč projekt nepo-
táhl chodník po pravé straně 
někam až téměř ke stavení 
občana Gruštík? Samozřejmě 
snaha byla, nicméně jsme 
narazili na neochotu vlastní-
ků pozemků v tomto úseku 

si narušit příjezdy do míst, 
kde mají své zájmy. Snaha 
na opačné straně cesty byla 
marná zase z toho důvodu, že 
si občané těsně bydlící dnes 
u cesty nechtěli nechat ukro-
jit své zahrádky pro realizaci 
náspu nového chodníku, který 
by byl nutný.

a tak jsme museli stavbu 
rozpůlit a letos uděláme tu 
první, náročnější část.

Dílo je za 3,5 mil. kč a obec ob-
držela i státní dotaci. I když to 

zatím nebude chodník v kuse 
po celé délce, určitě přispěje 
k bezpečnosti chodců, kte-
ří jsou v předmětném úse-
ku dnes vystaveni nebezpečí 
z frekventované hlavní cesty.

Jiné téma ovšem je, jak se 
stavba chodníku protahuje. 
Realizační firmě, která byla 
dle zákona vybrána, to pro-
dlužování stavby ale určitě 
na reputaci nepřidá. 

 Ladislav rosman,
 starosta obce

asfaltové cesty konečně i do „kotěhůlek“
Trvalo zhruba deset let, než 
jsme v obci opravili hlavní 
tahy našich komunikací, ale 
i některé účelové cesty vět-
šího významu. Přitom se jed-
ná o období, kdy se na opravy 

komunikací vyčlenilo v těchto 
jednotlivých letech 7 až 8 mi-
lionů – každý rok. 

V obci je zhruba sto kilome-
trů komunikací a dává nám 
to pěkně „zabrat“. Je potřeba 
říci, že záměrně neopravuje-
me některé úseky před třetí 
etapou stavby kanalizace, kdy 
se v cestě musí udělat rýha 
a nový povrch by došel po-
škození. Časový odstup stav-
by čtvrté etapy kanalizace ale 
nelze pominout, a proto ně-
které cesty i zde opravujeme 
a ještě opravíme.

Chci ale poznamenat, že jsme 
se postupně dostali s opravami 
asfaltem rozvětvených komu-
nikací i na koncové trasy, kde 
jsme v minulých letech navezli 
recyklátový základ se zavál-
cováním. Občané zde zřejmě 
leckde ani v pořádnou cestu 
nevěřili… Byly tam třeba sto 
let jen chodníčky, leda tak pro 
jízdní kolo. No a letos se jistě 
ke spokojenosti místních oby-
vatel povedla realizace komu-
nikace s důstojným povrchem. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce
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koukolňácký gulášfest
Zhruba před třemi a půl lety 
se pár starých kamarádů 
z Koukolné sešlo v místním 
Motorestu u zlatavého moku 
a jeden z nich přišel s velko-
lepým nápadem soupeřit, 
kdo uvaří nejlepší guláš. Díky 
Jirkovi Nogovi se nám podařilo 
najít v „gojích“ ideální lokalitu 
a za podpory dětí, rodin, ka-
marádů a sousedů jsme tento 
nápad proměnili v každoroční 
tradici. 

Letos v srpnu jsme soupeřili již 
v třetím ročníku. S velkou váž-
ností a striktními pravidly při-
pravujeme tradiční kotlíkové 
guláše z různých druhů masa, 
letos nechyběl ani segedín. 
Během vaření probíhá spous-
ta doprovodných soutěží, jak 
pro dospělé, tak i pro děti. 
Na letošním klání však chyběl 
kamarád, stálý účastník a spo-
luvítěz prvních dvou ročníků, 

který tragicky zahynul, a pro-
to na jeho počest dostal dět-
marovický Koukolná gulášfest 
přízvisko Memoriál Petra 
Doležala.

Už teď se těšíme a začínáme 
vymýšlet rozhodující ingredi-
ence a tajné přísady pro ví-
tězný guláš v srpnu následu-
jícího roku.  Lukáš Stáňa

?

1. místo ŽIMJOK TEAM                          
(Strýček, Slanina)

vesnic bez hospod přibývá. Není, kdo by je 
provozoval
a tak jsme se zeptali našich 
občanů: 

Všimli jste si, že došlo v po-
slední době v naší obci k uza-
vření některých restaurací 
a hospod? 

Zdá se vám počet restaurací 
a hospod v současnosti v obci 
dostačující?

Navštěvujete pravidelně re-
staurace nebo hospody? 
Pokud ano, jak často?

mirka a Pavel, 39 let:
Ano, všimli jsme si, že někte-
ré restaurace a hospody se 
v Dětmarovicích zavřely.
Počet je dostačující, zejména 
na Zálesí, kde preferujeme 
a podporujeme hospůdku 
U Rumcajse. 

Ano, a to 1x týdně.

milan, 50 let:
Ani nevšiml, protože v na-
šem okolí jsou restaurace 
v provozu. Ano, myslím, že 
ano. Hospody navštěvuji 
nepravidelně.

Jaromír, 66 let:
Ano všiml jsem si, že někte-
ré restaurace byly v poslední 
době uzavřeny a další to čeká, 
např. restaurace Na Obecnině, 
což hlavně u této vítězí pe-
níze nad rozumem. V čás-
ti obce směrem k Lutyni už 
nebude nic. Jinak si myslím, 
že restaurací v obci, jako jsou 
Dětmarovice, je dost (mimo 
té části obce, o které jsem 
již psal). Restaurace navště-
vuji občas, a to hlavně v létě. 
Myslím si, že takové normální 

posezení s přáteli u jednoho 
točeného není žádná závislost.

václav, 59 let:
Bydlím na okraji Dětmarovic, 
a proto jsem si ani nevšiml, 
že by ubylo restaurací a hos-
pod. Chodím pouze do jedné 
restaurace v obci, kde jsem 
byl od začátku roku pouze 
dvakrát.

tomáš, 44 let:
Hospod vždy bylo a bude 
dost, jsme přece milovníci 
piva. Všiml jsem si, že i v naší 
obci jich je pár zavřených, ale 
lidé, kteří je navštěvovali, si 
zase najdou jinou, do které 
budou rádi chodit. Já osobně 
hospody moc nenavštěvuju, 
raději si dám pivo s přáteli 
na zahradě nebo když vyra-
zím do přírody, do hor.

an
ke

ta
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Potok krympulec je opět krympulcem
Mapa naší obce má v součas-
nosti snad 15 časem získaných 
nedostatků, přičemž obsahuje 
i některá zkomolená pojmeno-
vání. Proto zastupitelstvo obce 
schválilo opravu dle aktuálních 
údajů a zároveň, i ve spoluprá-
ci s naší kronikářkou Dagmar 
Šnapkovou, schválilo návrat 
k původnímu pojmenování.

Jedná se zejména o potok 
Krympulec (dosud zkomoleno 

na Glembovec, či Krempulec) 
a Wilczkův kopec (dosud ne-
správně Vlčkův kopec). U jmé-
na Něbrojův kopec a Něbrojova 
kaple je již dříve Státním kata-
strálním úřadem ujednocen 
název s odvozením od příjme-
ní Něbroj, ale nutno dát pozor, 
aby se někdy neobjevovala 
zkomolenina Nebroj, což se 
u nových výtisků někdy stává.

Je mi jasné, že problematika je 

zajímavá asi jen pro starousedlí-
ky a občany starších ročníků na-
rození. Nicméně význam je zde 
i v obecné rovině, a to v tom smy-
slu, že by se stará původní po-
jmenování v obci neměla bezdů-
vodně měnit či komolit. Byl bych 
osobně rád, aby to pro příští gene-
race občanů, kterých u nás vcelku 
utěšeně přibývá, platilo i nadále.  
 
 Ladislav rosman,  
 starosta obce

GULÁŠ FESt 2021 na Zálesí
V sobotu 11. září proběhl již 
druhý ročník GULÁŠ FESTu, 
soutěž o nejlepší kotlíkový gu-
lášek. Letos se zúčastnilo šest 
týmů. Soutěžící předvedli svůj 
talent a kulinářský um. Od 14 
hodin probíhala degustace, 
a to v plném proudu. Celou 

skvělou atmosféru zpříjem-
ňovala cimbálová muzika. 

Po degustaci probíhalo hlaso-
vání o nejlepší gulášek. Každý 
guláš byl velmi originální a po-
vedený, někteří i zaexperimen-
tovali s ingrediencemi. Bylo 

opravdu těžké vyhodnotit a vy-
brat vítěze. Nakonec prvenství 
obhájili Pavel K. a Milan V.

Děkujeme za velmi podařenou 
akci a budeme se těšit na další 
ročník. 
 ingrid Jurčíková
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investiční akce v obci
Dokončování stavby Domova pro seniory U kaple

Stavba sportovní haly

výstavba parkoviště
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kulturní akce Loučení s létem
Den 21. srpen byl ve zname-
ní slavností v Dětmarovicích. 
Jako každoročně se jednalo 
o hudební svátek, kterého se 
mohou zúčastnit návštěvní-
ci i z okolních obcí. Tato akce 
byla pojata jako kompenzace 
za bohužel neuskutečněnou 
Dětmarovickou slavnost, kte-
rá se každoročně koná v červ-
nu. Neodmyslitelnou součás-
tí akce byl kulturní program 
a stánkový prodej.

V sobotu se na sokolském 
hřišti rozezněly písně kape-
ly ABBA Revital, BUTY a LIKE 
– IT. Pro děti byl připravený 
klaunský program a bublin-
ková show. Deset stánků na-
bízelo rozmanitý sortiment 

nápojů a pokrmů. I přes epi-
demiologická opatření akci 
navštívilo hojný počet ná-
vštěvníků. Počasí nám přálo, 
nálada byla výborná. Po dlou-
hé době se konala akce tohoto 
typu, návštěvníci byli „hlado-
ví“ a užívali si to. Spokojenost 
byla viditelná na jejich tvářích. 

„I přesto, že jsem měla do po-
slední chvíle obavu, zdali bude 
možné akci uskutečnit, na-
konec se vše zdařilo a já byla 

mile překvapena velkým zá-
jmem návštěvníků. I přesto, že 
bylo nutno dodržovat veške-
rá epidemiologická opatření, 
všichni byli vstřícní a akcep-
tovali nařízení vlády. Hudební 
program byl skvělý a lepší po-
časí jsme si na konci prázdnin 
nemohli ani přát. Tuto akci 
vnímám jako velmi vydařenou 
a všem děkuji za vstřícnost 
a toleranci při dodržování na-
řízení,“ zhodnotila akci Lenka 
Hanusková, referent OÚ.
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Sportovně-turistický kurz trpanj 
chorvatsko
Letošní sportovně-turistický 
kurz pro 8. ročník, doplně-
ný dětmi z 9. ročníku, probí-
hal ve dvou turnusech, a to 
I. turnus od pátku 27. srpna 
do neděle 5. září a II. turnus 
od pátku 3. 9. do neděle 12. 9. 
Opětovně jsme využili nabíd-
ky CK Dakol, s.r.o., uskutečnit 
tento pobyt v Trpanji na chor-
vatském poloostrově Pelješac 
s přispěním finančního pří-
spěvku Obce Dětmarovice.

Plné očekávání se oba turnusy 
sešly v pátek u školy, kde nám 
rodiče předali své ratolesti. 
Skvělí řidiči „Karel“ a „Karel“ 
nám naložili zavazadla, my 
jsme si vybrali potřebné doku-
menty dětí a ve 13.00 vyrazili 
autobusem do Ploče. Cesta 
nám utekla relativně rychle. 
Ani jsme se nenadáli, už jsme 
stáli v přístavu v Ploči a čeka-
li na trajekt. Poděkovali jsme 
řidičům za bezpečnou a klid-
nou jízdu, nalodili se na tra-
jekt Jadrolinia a do vysněné 
Trpanje jsme dorazili v 8.30 
hodin. Následovalo ubytování, 
oběd a vybalování věcí a sa-
mozřejmě první plavání v moři.

Děti byly rozděleny v kaž-
dém turnusu do čtyř skupin 

podle barvy – bílá, žlutá, ze-
lená, modrá. Každé družstvo 
si k dané barvě vymyslelo svůj 
název a nakreslilo si vlajku, 
od nás k tomu dostali origi-
nální zájezdová trička. Po za-
pojení jejich fantazie vznikly 
tyto týmy: tým bílých, tým 
žlutých, tým zelených, tým 
modrých. V těchto skupi-
nách během kurzu soutěžili 
v různých zajímavých vodních 
i suchozemských disciplínách, 
jako jsou např. štafetové zá-
vody v plavání (obohacené 
různými úkoly, kde jsme se 
vyřádili i my, dospělí, když 
jsme jim závody ztěžovali stří-
káním z vodních pistolí), střel-
ba z luku, vodní pólo, softball 
nebo akvabely. Nezapomněli 
jsme ani na ranní průpravu 
ve formě rozcvičky, na kterou 
se děti jistě každý den těši-
ly. Večer si jako obvykle vy-
mýšlely program jednotlivé 
týmy. Také jsme se prochá-
zeli a prozkoumávali prostře-
dí města a pobřeží. Výhledy 
na některých místech byly 
nádherné. A aby toho užívání 
nebylo málo, byla nám každý 
den připravována perfektní 
jídla. Nechybělo ani každo-
noční vytí šakalů, které bylo 
někdy až strašidelné. 

Shrnutí na závěr: Měli jsme 
se úžasně! Počasí bylo opět 
vydařené, takže se nám ani 
nechtělo v sobotu odjíždět 
domů. Ke škole jsme se vrá-
tili v neděli kolem šesté ho-
diny ranní, kde jsme rodičům 
s radostí předali děti. Nikdo se 
nám neutopil a všichni jsme 
dojeli v pořádku. 

 markéta Branná,  
 vedoucí kurzu
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chorvatsko očima dětí
tým bílých: „Z Chorvatska 
jsme si přivezli fantastic-
ké zážitky z pláže, kde se 
můžete kochat pohledem 
na protější pevninu skrz moře 
a s velikými horami za zády. 
Soutěže byly zábavné a za-
jímavé, legrační bylo vy-
mýšlení týmových soutěží. 
Z balkonu jsme pozorovali 
šakaly. Chválíme kuchařky, 
které nám dokázaly uvařit 
vynikající jídlo vždy s úsmě-
vem na tváři. Děkujeme sym-
patickým vedoucím za las-
kavost a provedení všech her 
a soutěží, které nás moc ba-
vily, a tyto zážitky si budeme 
pamatovat. Mnoho Chorvatů 
jsou z našeho pohledu velcí 
pohodáři.“

tým žlutých: „Tento turis-
tický kurz byl velmi zábav-
ný, poučný a záživný. Jídlo 
bylo opravdu výborné a ku-
chařky na nás rozhodně ne-
šetřily. Velký zážitek máme 
z vytí šakalů, které bylo ka-
ždodenní. Moře mělo úžas-
nou teplotu a dalo se v něm 
suprově zchladit. Našli jsme 
v něm také hodně mušlí, kra-
bů i hvězdici. Každý den jsme 
soutěžili v různých aktivitách 
a bylo to moc super. Večerní 

procházky do přístavu byly 
moc krásné, vždy jsme si 
koupili zmrzliny a podívali se 
do různých obchůdku a stán-
ků. Pokaždé jsme viděli krásný 
západ slunce. Jediné, co mělo 
mínus, byly otravné mouchy 
a cesta busem.“

tým zelených: „Po prvním 
kroku do Villy Ruža nás přiví-
taly usměvavé paní kuchařky. 
Následovala prohlídka okolí, 
abychom věděli, kde co je. 
Posléze jsme si po únavné 
cestě šli odpočinout na pláž 
a zaplavat si v moři. Jak jsme 
již zmiňovali, vždy usměvavé 
kuchařky nám kuchtily výbor-
ná jídla, které nám moc chut-
nala. Vedoucí nám vymýšleli 
báječný program, což byla 
nejlepší část pobytu. Po ve-
čerech jsme se procházeli 
do města cestou kolem po-
břeží a malé kapličky. I přes 
některé nepříjemnosti jako 
např. bolest v krku, odřeni-
ny, se výborná lékařská péče 
paní Branné postarala o ježka 
v noze. Ačkoli pan ředitel už 
chystal pilku, všechny nohy 
nám zůstaly.“ 

tým modrých: „Letošní 
sportovní turistický kurz 

v Chorvatsku se líbil. Paní ku-
chařky byly velice příjemné, 
vařily moc dobře a všem nám 
chutnalo. Viděli jsme šakaly 
každý večer při jejich krmení. 
Za odměnu nás šakali budi-
li svým vytím. Nejlepší částí 
pobytu byly týmové soutě-
že – hlavně vodní pólo, ran-
ní rozcvičky a večerní pro-
cházky do města. Po ranním 
příjezdu jsme ihned vyrazili 
na pláž k moři. Všem vedou-
cím, kuchařkám a spolužá-
kům za skvělé zážitky.“
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Schůze starostů (Smook) 
z karvinska v Dělnickém domě
Obec Dětmarovice je organi-
zovaně začleněna do Svazku 
měst a obcí okresu Karviná 
a starosta se pravidelně schů-
zí spolku zúčastňuje. Témata 
a body programu připravu-
je předseda svazku, tajemník 
a představenstvo. 

Svazek má vlastní hospodaře-
ní a vykazuje svoje účetnictví 
zahrnující mj. i účast jednotli-
vých měst a obcí podílejících se 
na ekonomice a plánování spo-
lečných investic i jiných aktivit.

V měsíci srpnu se schů-
ze šestnácti starostů konala 
v Dělnickém domě za účasti 
hostů, kterými byli náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 

kraje Jakub Unucka a vedoucí 
dopravy Města Orlové Radim 
Klein.

Hlavní témata jednání souvise-
la s výhledem činností a inves-
tic v pohornických oblastech 
Karviné, Havířova a okolních 
obcí po ukončení těžby čer-
ného uhlí. Dále byly diskuto-
vány některé souvislosti s do-
pravou nejen na komunikaci 
I/67, ale i na komunikacích 2. 
a 3. třídy. Za přítomnosti pana 
náměstka Unucky byly potvr-
zovány přípravy na projektu 
obchvatu i obce Dětmarovice 
s výhledem zahájení jeho stav-
by v roce 2028. V současné 
době je řešena optimalizace 
napojení obchvatu Bohumín 

– Dětmarovice na již budo-
vaný obchvat města Karviné. 
Stavba obchvatu je staros-
ty Svazku měst a obcí okresu 
Karviná stále více podpořena 
a jsou rovněž sledovány po-
stupy na vypracování projektu 
stavby. 

 Ladislav rosman, 
 starosta obce

informace o odpadech
Na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva obce v červnu 2021 
byla od srpna zrušena sepa-
race plastu a papíru na stano-
vištích u samoobsluhy COOP 
a u Dělnického domu. Místa 
v centru obce byla dlouhodo-
bě silně přeplňována a zne-
čišťována. Na stanovištích 
zůstala pouze separace skla 
a u COOPu drobného elektro-
odpadu. Odkládání jiných dru-
hů odpadů je nezákonné a jed-
ná se o zakládání černé skládky. 
Žádáme občany, aby využívali 
služeb sběrného dvoru, pytlo-
vého svozu a separačních hnízd 
v ostatních částech obce, která 
byla posílena o separační kon-
tejnery ze zrušených stanovišť.

NakLÁDÁNÍ S oDPaDY 
S aZBEStEm (zejména eter-
nitová krytina)

Každý původce musí zajistit, 
aby při nakládání s odpadem 
obsahujícím azbest nebyla 

do ovzduší uvolňována azbes-
tová vlákna nebo azbestový 
prach nebo nedošlo k rozlití 
kapalin s azbestovými vlákny. 

Proti uvolňování azbestu 
do ovzduší se odpadové ma-
teriály při demontáži zvlh-
čují vodou nebo nástřikem 
polymerních enkapsulačních 
přípravků. 

Stavební a demoliční odpa-
dy obsahující azbest musí být 
po vzniku: 

1. Zabaleny do neprodyšných 
obalů nebo uloženy do utěs-
něných nádob či kontejnerů.

2. Předány do zařízení pro na-
kládání s odpady, které je ur-
čeno k nakládání s azbestem. 

v žádném případě se neode-
bírají v našem sběrném dvoře!

Speciální úložiště:

Fcc Česká republika, s.r.o. – 
skládka Řepiště, ul. cihelní, 
739 32 Řepiště 

Pro objednání kontejneru a li-
kvidaci volejte na telefonní 
číslo +420 596 761 342, Lenka 
Brčicová.

ZměNY v SYStémU PLatEB 
Za oDPaD 

Od 1.1. 2022 je obec po-
vinna za zákona zavádět 
místní poplatek na úhradu 
odpadu. Do každé domác-
nosti bude během podzimu 
doručen dopis s tiskopisem 
pro přihlášení se k poplatku 
za odpad, který bude splatný 
do 30. 6. následného roku. 
Podrobný systém bude po-
psán v dalším čísle zpravo-
daje a na webových strán-
kách obce.

  taťána Čempelová,  
 oÚ Dětmarovice
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100 let knihovny v Dětmarovicích
Co si představíte pod po-
jmem knihovna? Hloupý do-
taz? Vůbec ne. Přeneseme-li 
se o několik století zpátky, lidé 
by na tento dotaz mnohdy od-
povědět neuměli. Knihovna. 
To krásné, tiché, až posvátné 
prostředí prošlo od dob vzni-
ku neuvěřitelnými proměna-
mi. Stejně jako dětmarovická 
knihovna, která letos slaví už sté 
výročí svého otevření.

V roce 1921 obec Dětmarovice 
oficiálně založila knihovnu. 
Stalo se tak na základě záko-
na č. 430/1919 Sb. a prová-
děcího vládního nařízení z r. 
1921. Již před rokem 1921 byly 
v obci spolkové knihovny, a to 
hospodářsko-čtenářský spo-
lek Svornost, Jednota Sokol 
a Federální dělnická tělový-
chovná jednota. V historických 
pramenech se také dozvídá-
me, že v obci byla založena 
knihovna Spolkem pro zaklá-
dání knihoven ve Slezsku již 
v roce 1892. Jiné údaje o ní však 
již neznáme.

Prvním místem působení 
knihovny byla škola u koste-
la, kde zůstala až do roku 1928 
a prvním knihovníkem se stal 
pan Alois Prudel, od roku 1928 
pak učitel Novák, kterého vystří-
dal Jaroslav Pleva, který knihov-
nu vedl do roku 1938. Od tohoto 
roku do konce války byla knihov-
na uzavřena a v jejich prostorách 
bylo skladiště. Před okupací 
místní občané převzali část knih 
do úschovy a vrátili je až v roce 
1945 po osvobození, kdy byla 
knihovna opět otevřena a kni-
hovníkem se stal pan Mílek, před-
sedou knihovní rady František 
Krenes. Ten na jaře 1946 převzal 
funkci knihovníka. V tomto roce 
měla knihovna zhruba 750 knih, 
36 čtenářů a bylo vypůjčeno asi 
1000 svazků.

Knihovna v obci neměla pevné 
místo a častokrát se stěhovala. 

Velkou změnou v dějinách 
knihovny byl rok 1972, kdy v 1. 
poschodí budovy č.p. 942 byl 
v akci „Z“ z bývalých prostor 
školní jídelny vybudován nový 
kulturní stánek a tady je knihov-
na umístěna dodnes. Do nové-
ho tisíciletí vstoupila celkovou 
rekonstrukcí a opět procházela 
a dodnes prochází několika fá-
zemi rekonstrukcí.

Počátek 90. let se nesl ve zna-
mení nových koncepčních 
změn služeb ve veřejných 
knihovnách. Cílem bylo zkva-
litnění poskytovaných knihov-
nických služeb za pomoci au-
tomatizace. V roce 1993 byl 
zahájen provoz automatizo-
vaného knihovnického sys-
tému SMARTLIB a o šest let 
později DaWINCI. Poté byly 
do knihovny nainstalovány po-
čítače s připojením na internet 
pro veřejnost.

Od 1. 4.1996 přešla správa 
místní knihovny z Regionální 
knihovny Karviná na Obec 
Dětmarovice a od uvedené-
ho data je obec zřizovatelem 
knihovny se všemi právy a zá-
vazky s tímto souvisejícími.

Místní knihovna není „pouze“ 
instituce na půjčování knih, 
je centrem kultury a vzdělá-
vání ve formě cestopisných 
a knihovnických besed a lek-
cí pro děti ze zdejší ZŠ. Jsme 
pravidelnými účastníky oblí-
bené akce Noc s Andersenem. 
Pro prvňáky zveme pravidel-
ně spisovatelku paní Zuzanu 
Pospíšilovou nebo jiné dětské 
spisovatele, pasujeme prv-
ňáčky na čtenáře, zveme žáky 
na scénické čtení – Listování, 
v rámci projektu Bookstart – 
S knížkou do života pořádáme 
setkávání maminek s dětmi 
do 3 let. Každoročně se za-
pojujeme do celostátních akcí, 
jako je Březen – měsíc čtenářů 
a Týden knihoven.

Knihovna propaguje svou čin-
nost nejen prostřednictvím 
svého webu, ale také např. 
v Dětmarovickém okénku, pe-
riodiku vydávaném obcí, pre-
zentuje svou činnost na vlast-
ních stránkách na sociální síti 
Facebook. Informace o knihov-
ně jsou uvedeny na webu obce, 
kde se nachází odkaz na webo-
vé stránky knihovny.

V současnosti náš fond obsahu-
je 12 300 svazků a 24 titulů ča-
sopisů. Nabídku knih čtenářům 
pravidelně rozšiřujeme o knihy 
a zvuková CD z výměnného 
souboru z Regionální knihovny 
v Karviné. Počet registrovaných 
čtenářů se pohybuje mezi 350–
400, z toho je 110 dětí do 15 let. 
Otevřeno máme třikrát v týdnu, 
a to v úterý od 12.30 do 17.00, 
ve středu od 8.00 do 11.30 
a od 12.30 do 17,00, ve čtvrtek 
od 12,30 do 16.00 hodin.

Knihovnu vždy utvářeli pře-
devším lidé, kteří ji celou dobu 
podporovali a žili spolu s ní. 
Obrovské poděkování patří 
čtenářům, bez jejich podpory 
by knihovna nebyla tím, čím je. 

Knihovny budou tady tak dlou-
ho, dokud je budou lidé potře-
bovat. Přeji naší knihovně, aby 
stále poutala všeobecnou po-
zornost, protože čtení knih je 
nezastupitelné a žádná média 
je nemohou nahradit. 

 alžbeta Jendryščíková, 
 knihovnice
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o letních prázdninách se ve škole 
pracovalo
Na základě výběrového říze-
ní na rekonstrukci elektřiny 
v MŠ Koukolná a na rekon-
strukci podlahy tělocvičny 
ve škole došlo k urychleným 
pracím v daných prosto-
rách. Oceňuji, že i přes po-
čáteční zpoždění prací v MŠ 
Koukolná se firma TechCom 
s.r.o. pana Jiřího Jendryščíka 
zhostila zakázky se ctí a ode-
vzdala práci tak, aby po ná-
sledném vymalování a úkli-
du prostor mohla být školka 
otevřena včas. 

Školka získala nová osvětlení 
a také zazářila v nových barvách, 
do šaten byly instalovány nové 
nábytkové prvky. Všem pra-
covníkům, pedagogickým i ne-
pedagogickým, kteří se podíleli 
na náročném úklidu, děkuji. 

Co se týče tělocvičny v zá-
kladní škole, můžeme se po-
chlubit krásnou vybroušenou 
podlahou, lakovanou prů-
hledným lakem s lajnami při-
pravenými pro všechny spor-
ty, které se u nás hrají. Práce 

se zhostila firma DOR-SPORT, 
s.r.o. Bruzovice. Tělocvična 
byla nově vymalována, a tak 
je připravena nejen pro vý-
uku tělocviku, ale i pro spor-
tovní nadšence z řad obyvatel 
obce. Sportu zdar!

Závěrem bych chtěl podě-
kovat vedení obce, že svou 
finanční podporou přispívá 
k rozvoji podmínek pro vzdě-
lávání dětí v Dětmarovicích. 

 robert Lindert, ředitel školy

Pozvánka k oslavám 50. výročí otevření školy 
Vedení školy srdečně zve své bývalé žáky, zaměstnance a všechny příznivce školy k oslavě 

50. výročí jejího otevření dne 12. 11. 2021 od 16.00 do 19.00 hodin. 
Program : - prostranství před hlavním vchodem 
  1.  16.00 hodin slavnostní zahájení 
  2.  vysazení pamětního stromu 
  3.  pořízení pamětních fotografií 
 

  - v budově školy, pokud nám to  
protiepidemiologická situace dovolí 

  1.  prohlídka školy s videoprojekcí 
  2.  volné nealko občerstvení 
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mostní dílo 2019
V letech 2018–2019 probí-
haly v naší obci práce na že-
leznici v souvislosti s reali-
zací rychlostní trati na úseku 
Český Těšín – Dětmarovice 
nazvané „Optimalizace trati 
Český Těšín – Dětmarovice“. 
Současně byla provedena vý-
měna původního mostu přes 
Olši. Jednalo se o jednu z nej-
významnějších staveb na zmi-
ňovaném úseku trati. 

Rekonstrukce mostu probí-
hala za plného provozu vždy 
v jedné ze dvou traťových 
kolejí železničního koridoru. 
Byla kompletní, od založení 
objektu, po nově vybudova-
né opěry, pilíře i nově vytvo-
řené dvě samostatné ocelové 
mostní konstrukce.

Na jaře v roce 2018 započa-
ly práce na stavbě na první 
traťové koleje.  Již v září byla 
první část mostu na určeném 
místě a začala sloužit svému 
účelu. V roce 2019 probíhaly 
práce na druhé koleji, na kte-
rou byla ocelová konstrukce 
vysunuta v letních měsících.

Nosná konstrukce byla na-
vržena jako ocelový spojitý 
nosník o třech polích s dolní 
mostovkou. Prostřední pole 
bylo vyztuženo obloukem. 
Rozpětí polí činí 30 + 60 + 30 
metrů. Celková délka kon-
strukce je 121 metr. Jedná se 
o dvě samostatné konstruk-
ce, a to každá pro jednu ko-
lej. Obě mostní konstrukce 
jsou stejné, pouze vzájemně 

posunuté o čtyři metry. Hlavní 
nosníky šířky 0,7 m jsou v oso-
vé vzdálenosti 6,8 m, šířka 
mostu je 7,5 m, světlá šířka 
mezi nosníky 6,1 m, mezi mos-
ty 0,4 m. Celková výška nosné 
konstrukce je 11,65 metrů.

Účastníci výstavby: 
• Objednatel: Správa že-
lezniční a dopravní cesty s. 
o., Stavební správa východ, 
Olomouc
• Generální projektant: 
Moravia Consult Olomouc, a. s.
• Generální dodavatel 
stavby: Sdružení „ČET DET“ 
firem: Subterra, a. s., 
OHL ŽS, a. s, Eurovia CS, a. s., 
GJW Praha, spol. s r. o.
• Zhotovitel VTD: 
Sagasta, a. s. 
• Výroba a montáž ocelo-
vé konstrukce včetně tzv. „vý-
sunu“: OK Třebestovice, a. s.

Stalo se již letitou tradicí, 
že na mezinárodním sym-
poziu MOSTY jsou každým 
rokem za mostní díla pře-
dávány ceny, které uděluje 
Ministerstvo dopravy České 
republiky na návrh příprav-
ného výboru akce, a rovněž 
jsou na sympoziu udělovány 

ceny nestorům za celoživot-
ní přínos v oblasti mostního 
stavitelství.

Na sympoziu MOSTY 2019 
získala prestižní oceně-
ní „Mostní dílo“ také stav-
ba dětmarovického mostu, 
jako jedna ze čtyř oceněných 
staveb. Na letošním sympo-
ziu budou uděleny diplomy 
„Mostní dílo 2019“ v katego-
rii I. Novostavba a v katego-
rii II. Oprava nebo přestavba 
a čestná uznání za celoživotní 
práci v oboru mosty. Ocenění 
budou předána 7. října 2021 
v úvodním programu meziná-
rodního sympozia v Praze.

 Dagmar Šnapková,  
 kronikářka obce

 Foto: Dagmar Šnapková

Pohled ze silničního mostu. Výsun druhé částí – stav 9. 7. 2019.

Most v červnu 2020.
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Gymnázium a obchodní akademie, 
orlová pořádá den otevřených dveří
Jsi žákem, žákyní 9. třídy zá-
kladní školy? máš chuť se 
vzdělávat v moderní škole? 
Baví tě matematika, anglič-
tina a další všeobecné před-
měty, nebo se chceš více za-
měřit na ekonomické vědy, 
veřejnou správu, či informati-
ku a kybernetiku?

Gymnázium a obchodní aka-
demie v orlové (Goa) pořádá 
ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 14 
do 18 hodin prezenčně Den 
otevřených dveří. V průběhu 
celého dne zájemcům o stu-
dium a jejich rodičům, ale 
i široké veřejnosti nabízíme 
prohlídku našich nových ja-
zykových laboratoří, přírodo-
vědných odborných učeben, 
sportovních komplexů (spor-
tovní hala s horolezeckou 
stěnou, gymnastický sál, po-
silovna, pohybový sál), počíta-
čových učeben zaměřených 
na robotiku. Dále vysvětlíme 
specifika studia jednotlivých 

studijních oborů, poinformu-
jeme rodiče o přijímacím říze-
ní, přípravných kurzech atd.

Pokud se nebudete moci zú-
častnit prezenční návštěvy, 
můžete využít online Dne ote-
vřených dveří ve čtvrtek 18. 11. 
2021. informace budou na webu 
školy www.goa-orlova.cz.

Na vaši návštěvu v hlavní bu-
dově školy se těší zaměstnanci 
a žáci Gymnázia a Obchodní 
akademie v Orlové.

Stavební materiál je drahý… pokud je
Zdražování, často i o stov-
ky procent přináší do sta-
vebnictví v Česku obrovskou 
nejistotu. 

Stavaři vcelku nečekaně řeší 
nedostatek stavebních ma-
teriálů. Jejich ceny vystřelily 
na historický rekord, se všemi 
negativními dopady. 

Firmy to totiž může dostat 
doslova do existenčních pro-
blémů, tvrdí odborníci. Podle 
Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví, 
se cenová bouře v oboru ne-
vyhne nikomu.

Kdo zrovna staví, zahajuje 

stavbu a obecně investuje 
v oboru, má nečekané problé-
my s náklady, ale i lhůtami do-
končení díla. V naší obci, která 
má rozpracované i velké in-
vestice, se uvedené nežádou-
cí efekty samozřejmě rovněž 
projevují.  Uděláme vše pro to, 
aby bylo ovlivnění co nejmenší.

„Problémy se nemusejí týkat 
jen stavebních firem, dopady 
se přenášejí i do celého doda-
vatelského a subdovatelského 
řetězce.“ Jakého množství fi-
rem v oboru se problém týká, 
se podle Svazu zatím neví, 
jak však jeho prezident řekl: 
„Problém je skutečně vážný 
a týká se celého segmentu 

stavebnictví. Nejde jen o sta-
vební firmy, takže to číslo 
může být velmi vysoké.“

„Problémy máme ve všech 
odvětvích naší činnosti – 
od pozemních staveb, přes 
výstavbu silnic až po želez-
niční stavitelství. Potýkáme se 
nejen se skokově rostoucími 
cenami stěžejních materiá-
lů, ale především se samot-
nou dostupností materiálu, 
byť i za zvýšenou cenu,“ říká 
za firmu jejich tisková mluvčí 
Edita Novotná.

(Informace převzaty ze zpráv 
internetu, doplnil Ladislav 
Rosman)
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investovali jsme téměř  
338 milionů korun v kraji!
Ministerstvo kultury podporu-
je různé druhy aktivit v oblasti 
neživé i živé kultury. Památky 
– hrady, zámky, ale také mu-
zea, galerie a jiné se nyní 
těší vaší návštěvě po dlouhé 
době uzavření. Podobně jsou 
na tom herci, zpěváci, hu-
debníci, akrobaté, kouzelníci 
a další z oblasti živého umění, 
kteří se vás již nemohli dočkat.

Od roku 2018 jsme do kultury 
v Moravskoslezském kraji inves-
tovali téměř 338 milionů korun. 
Přispěli jsme částkou 29,5 mil. 
Kč na rekonstrukci památek 
ve vašem okrese, např. kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíškova 
v Českém Těšíně, polygonální 
stodoly v Dolní Lutyni, kostel 
sv. Petra z Alkantary v Karviné 
či na akce typu divadelního 
festivalu Bez hranic, Vítání léta 
s Adamem, Wolkrův Prostějov, 
Festival národnostních kultur… 
Ve vaší obci jsme přispěli na-
příklad na rekonstrukci koste-
la sv. Máří Magdalény částkou 
přesahující 100 000 Kč.

Vážení občané Dětmarovic, 
po dlouhých měsících sociální 
distance jsem se konečně mohl 
s vámi osobně potkat na ně-
které z kulturních akcí, které 

pořádala vaše či sousední obec, 
či se uskutečnila v našem kra-
ji. Vidět vaše nadšení a radost 
z umění je pro mě obrovským 
impulzem k práci. Proto jsem 
kdykoliv připraven pomoci 
s žádostmi o dotace na kulturu, 
kterými se ministerstvo snaží 
podpořit kulturně-společenské 
vyžití v naší zemi. 
 Jiří vzientek,  
 náměstek ministra kultury

oprava památek, pomoc spolkům i obcím
Oblast působení ministerstva 
kultury je opravdu rozsáhlá. 
Snažíme se podporovat regi-
onální tradice, kulturní aktivi-
ty, pečovat o památky a mu-
zea a v neposlední řadě také 
rozvíjet knihovnictví, kine-
matografii i literaturu. Máme 
před sebou trať plnou pře-
kážek v podobě nepříliš vel-
kého rozpočtu, ale zároveň 
nás ženete právě vy, občané 
Dětmarovic, kteří se chcete 
podílet na kulturním životě 
ve vaší obci.

Mnohé dotační tituly na pod-
poru kultury byly již v září 
ukončeny, ale stále jich je ješ-
tě mnoho v běhu. Například 
podpora kulturních aktivit 
příslušníků národnostních 

menšin (do 18. října), integra-
ce příslušníků romské menšiny 
(do 15. října), podpora literár-
ních akcí, podpora literárních 
periodik (do 15. října), tak 
také programy na regeneraci 
městských památkových re-
zervací a městských památ-
kových zón (do 15. listopadu).

Od 1. října budou dále spuš-
těny programy na podpo-
ru profesionálního umění – 
festivalů, koncertů, divadel, 
tance, výtvarného umění, 
činnost stálých profesionál-
ních souborů. Více informací 
se dozvíte ve vyhlašovacích 
podmínkách na stránkách mi-
nisterstva kultury – https://
www.mkcr.cz/zadosti-o-do-
tace-2023.html.

Jedním z posledních aktuál-
ních dotačních titulů jsou fondy 
EHP a Norska. Výzva je určena 
všem, kteří chtějí od jara 2022 
realizovat projekty, které rea-
gují na potřeby v daném místě 
a využívají potenciál kulturní-
ho dědictví. Žádosti je možné 
podávat do 1. 11. 2021. Více 
na Inovativní využití movitého 
a nemovitého kulturního dě-
dictví – VÝZVA k předkládá-
ní žádostí o grant na projekty 
(otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | 
Ministerstvo financí ČR – Fondy 
EHP a Norska (eeagrants.cz).

V případě jakýkoliv dotazů 
se na mne můžete kdykoliv 
obrátit.
 Jiří vzientek,  
 náměstek ministra kultury

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.



Dětmarovické okénko září 202124

Stárnutí obyvatelstva v Evropě je 
kardinální problém
Jednou z velkých výzev, se 
kterými se Evropa a Evropská 
unie bude v budoucnu muset 
potýkat, je stárnutí obyvatel-
stva. Odhaduje se, že do roku 
2070 budou Evropané tvo-
řit méně než 4 % světové 
populace.

Počet obyvatel v produktiv-
ním věku (15–64 let) se sní-
ží z 333 milionů v roce 2016 
na 292 milionů v roce 2070. 
Předpokládá se, že do roku 
2070 bude podíl obyvatel 
starších 65 let představovat 
30,3 % populace.

Důvodů můžeme nalézt mno-
ho – prodloužení střední dél-
ky života, nižší plodnost nebo 
například rostoucí urbanizace. 
Demografické změny mají 
vážné sociální a hospodář-
ské dopady a mimo jiné také 
zásadně prohlubují rozdíly 
mezi regiony a vylidňování 

venkovských oblastí.

V České republice je nyní 2,2 
mil. lidí starších 65 let a do roku 
2050 jejich počet vzroste 
o další 1 milion… V sociálních 
službách bude chybět 27,6 ti-
síce lůžek a dostavba kapacit si 
vyžádá 70 miliard Kč.

osobně jsem nesmírně rád, 
že stavbu našeho domova 
dokončujeme a budeme ji 
i do budoucna mít „jak by ji na-
šel“, o tom jsem přesvědčen.

Evropský parlament zcela ne-
dávno přijal zprávu z vlastní 
iniciativy, která se problema-
tikou stárnutí obyvatel zabý-
vá. Zpráva se dotýká několika 
hlavních oblastí, jako je řešení 
demografických výzev, právo 
na důstojné a aktivní stárnutí 
anebo problematika diskrimi-
nace seniorů (tzv. ageismus). 
Jednou z největších výzev však 

bezesporu zůstává zdravotní 
a dlouhodobá péče o seniory.

Role pečovatelů je ve společ-
nosti nezastupitelná a roste 
rychle i společenská prestiž 
této práce, či poslání.

Vyhlídky pro Českou repub-
liku nejsou dobré, stejně jako 
v jiných evropských státech. 
Nárůst podílu seniorů v popu-
laci je při neuspokojivé porod-
nosti nezadržitelný.

Hovoří se o různých alternati-
vách „záchrany Evropy“ A mně 
se osobně nejvíce líbí opatře-
ní, které je nejvíce udržitelné. 
Podpořit mladé lidi a rodiny, 
aby měli děti. Uznávám, že to 
v evropském měřítku není nic 
jednoduchého. Ale zázrak se 
nestane a jedině tak lze ten-
to nepříjemný vývoj skutečně 
zvrátit.  Ladislav rosman,  
 starosta obce

Slova k vyškrtání:  AKROBATKA, ALARM, ANKETA, AORTA, ATRAPA, BAŇATÝ, BICYKL, CESTA, CLONA, ČTVRT, DLA-
HA, DOPRAVNÍK, DŽÍPY, EVROPAN, INKOUST, ISCHIAS, JEDNIČKA, JÍMAČ, KACÍŘI, KALICHY, KANYLY, KAPELY, KAŽDÝ, KLE-
TÍ, KLINČ, KRAKEN, KRČNÍ, KŘÍDY, KŮLNA, LABYRINT, LARVA, LENTA, LOUTNA, MANDL, MIKROB, MILÍŘ, NAIVA, ODCHYT, OKU-
TÍ, OPERY, OSKAR, PALÁC, PARUKA, PLÁST, PLETICHY, PRALES, PROTIKLAD, PRUTY, PRVÁK, RATAN, REGRUT, SEPTIKY, SILON, 
SRÁZY, STESK, ŠKEBLE, ŠPICL, TAKTIK, TÝDNY, ÚČAST, ÚNAVA, VLNOBITÍ, VOLCI, VPUSŤ, ZČÁSTI, ZETOR, ZLOST, ŽEZLO
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INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz

PREMIUM
70/20 Mbit

PREMIUM
70/20 Mbit

Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
35/15 Mbit

EXCLUSIVE
150/75 Mbit

MINI
10/2 Mbit

VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.

450 Kč/měs.

25 %

50 %

350 Kč/měs.

550 Kč/měs.

250 Kč/měs.

650 Kč/měs.
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v srpnu oslavili:
Zlatou svatbu 

manželé Libuše a Jiří Zarembovi 
Diamantovou svatbu 

manželé vilibald a marie Novákovi

Blahopřání
Dne 25. 8. 2021 oslavila krásné životní jubileum 

95 let paní marie kozlová, 
t.č. bytem v Ludgeřovicích.

Krásné a pokojné dny plné Božího požehnání 
a ochrany Panny Marie ze srdce přejí 

a vzpomínají farníci z Dětmarovic.
V srpnu letošního roku

oslavili diamantovou svatbu manželé 
milena a Jiří Ulmanovi.

Do dalších společných let jim 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Přejí Jana, Irena, Věra, Ludmila.

společenská kronika

Červenec 2021
80 let

Jan Šostok 
olga Wróblová

milena Ulmanová
81 let

Jiří Ulman
věra menšíková

82 let
miroslav Wolný

84 let
Danuše Švedová

86 let
alenka Šostoková

Lydie trzaskaliková
90 let

miroslav Sikora 
90 let

ilona klusová
93 let

anna Dadoková
95 let

marie mazurková

Srpen 2021
80 let

miroslav musial
Františka Šeligová
Evžen Nawalany

81 let
alena Latioková

83 let
anna Čempelová

František Gergišák
84 let

marie Bončková 
marie Jelenová 

Jiřina kočí 
Jindřiška Strončková 

85 let
vanda Brachaczková

86 let
Daniela mazurková

Drahomíra Hanusková
87 let

radomil olšar
marie Slaninová

růžena Bělasová
95 let

marie kozlová

oslavili životní jubileum

všem jubilantům gratulujeme!

23. 7. 2021
Jakub Dostal – karviná

tereza videnková – Dětmarovice
28. 8. 2021

František maroštík – Dětmarovice
Nikol kokavczová – Dětmarovice

28. 8. 2021
Jiří krupčík – Dětmarovice

martina Wilczková – Dětmarovice
28. 8. 2021

Jiří Ulman – Dětmarovice
michaela Gärtnerová – orlová

3. 9. 2021
marek Ječmínka – Dětmarovice
Sylva Gromnicová – Šilheřovice

4. 9. 2021
David Hůvar – orlová

Zdeňka Planková – orlová
18. 9. 2021

tomáš Haltof – Dětmarovice
kateřina Szulová – Dětmarovice

Na společnou cestu
životem vykročili

Leonku Mazurkovou, Josefa Dojčara, 
Marii Mazurkovou, Marii Regentovou.

vzpomínáme na zemřelé 

Dne 14. října 
si připomeneme 

nedožité 70. narozeniny 
paní Hedviky Grycmanové.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel František, 
synové Petr a Jiří a rodina Motlochová.

Dne 5. 9. 2021 
jsme vzpomněli 

5. smutné výročí úmrtí 
naší milé tety, 

sestry a švagrové
paní milušky Staníčkové.

S láskou vzpomíná rodina
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Datum vydání: 24. 9. 2021. Uzávěrka příštího čísla 8. 11. 2021.  
Příspěvky po tomto termínu nebudou přijímány.

Které se koná ve  středu  17.11.2021 od 17.00
 v Dělnickém domě v Dětmarovicích. Předprodej vstupenek

od 4. 10. 2021 na Obecním úřadě v Dětmarovicích. Cena 100 Kč.

Obec Dětmarovice srdečně zve občany

Na vystoupení Haliny Pawlowské

17. 11. 2021
17.00 hodin

NOVÝ

POŘAD


