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Ke  slavnostnímu  shromáždění  na  zahájení  nového  školního  roku  se  sešli  1.  září 
na nádvoří školy žáci, učitelé, rodiče a hosté. Po úvodním slovu pana ředitele školy 
a zdravicích jednotlivých hostů se žáci 9. třídy přivítali drobným dárkem s novými 
prvňáčky. Poté se žáci rozešli do svých tříd a delegace hostů šla přivítat ty, pro které 
to byl vůbec první školní den. Starosta obce předal dětem pamětní list a knihu.
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má dáti - dal (trochu ekonomie 
nikoho nezabije)
Ve starých ekonomických po-
učkách se  tento slogan často 
vyskytuje a jeho princip v pra-
xi  je  stále  stejný  a  lehce po-
chopitelný.  Ekonomiku  hos-
podaření  obce  nevyjímaje. 
Mrzí mne, že z volebních hesel 
vidím nepochopení ekonomi-
ky obce, a to od lidí, kde bych 
to dříve vyloučil. 

Například:  „Nebudeme pení-
ze nechávat na účtech 
obce jako dosud“. Pro 
jistotu se nepíše, jak se 
to  chce  udělat,  když 
při tvorbě rozpoč-
tu zatím vylučujeme 
úvěr.  Každý  rok  má 
totiž  obec  ambicióz-
ní  program  investic, 
a  pokud  máte  v  plá-
nu  realizovat  něco 
za 50 nebo 80 milionů, 
bez „zásoby“ peněz 
na účtu v této výši to 
sice lze, ale jedině s půjčkou 
s  významnou  úrokovou  saz-
bou. A to nikdo nechce! Nebo 
snad chceme dát obecní pro-
středky do nějaké „Žůžo“ban-
ky s vysokým úročením, která 
pak zkrachuje? 

To  máte  jako  doma,  koupíte 
jen to, na co máte, ale ty pení-

ze na to musíte mít v „kešeni“, 
jinak berete půjčku. Od rádo-
by  zkušených  funkcionářů  se 
ty  jejich úvahy čtou dost ne-
dobře…

Nebo  tam  píšou:  „Narůstá 
objem  výdajů  na  chod  obce 
a služeb.“ A to dotyčný pisatel 
neví, že obec mohutně zvýši-
la své výkony, má 3–4 x vyšší 
rozpočet,  bylo  nutno  přibrat 

pracovníky na majetek, kana-
lizaci, dále je stále více peněz 
potřeba  na  služby  občanům, 
které  rozšiřujeme,  atd.  Nebo 
jsme měli stagnovat?

Nebo  se píše:  „Nutno myslet 
nejen na investice, ale i na vý-
daje  spojené  s  jejich  násled-
ným provozem.“!

A  to  jsme  snad  stavěli  nějaký 
zbytečný  aquapark? Utrácíme 
zbytečně?  Nebo  jsme  si  měli 
rozmyslet  stavbu  zahrádkář-
ské klubovny? Vždyť v té staré 
se nemuselo topit…! Měli  jsme 
nestavět Domov U Kaple, pro-
tože obec stojí ročně na dotaci 
Charitě  1 milion?  To  je  „hroz-
ných“  0,56 %  z  našeho  letoš-
ního  výdajového  rozpočtu? 
To naše obec u  takové krásné 

služby nemohoucím li-
dem neunese? Neměli 
jsme  stavět  halu,  když 
jsme  ji ale v obci hod-
ně chtěli? Neměli jsme 
stavět kanalizaci – ná-
sledně to třeba udržo-
vat,  skáče  kolem  toho 
několik  lidí…  a  stojí  to 
zbytečné prachy? 

Dalo by se pokračovat, 
ale  nechci  unavovat. 
Jen mně mrzí, že musím 

komentovat  takové  některé 
bláboly – bez urážky – naserví-
rované občanům,  vzniklé  tam, 
kde bych je rozhodně nečekal… 
No, ale máme po volbách, tak 
snad  se zase dáme dohroma-
dy. Jsem neustálý optimista. 

 Ladislav rosman,
 starosta obce
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Hasiči bojovali o pohár starosty obce

Sbor dobrovolných hasičů v Dětmarovicích 
byl vždy nedílnou součástí života v obci

V  sobotu  10.  září  v  odpo-
ledních  hodinách  proběhla 
soutěž  hasičských  družstev 
z  okolních  obcí,  a  to  pohár 
starosty,  a  pak  ještě  soutěž 
„starých  pánů“.  Klání  bylo 
poctivé  a  celé  odpoledne 
bylo velmi vydařené, nakonec 
včetně počasí. Níže uvádíme 
výsledkovou listinu s pořadím 
družstev.

Hlavní soutěž:
1. Bohumín Záblatí
2. Bohumín Šunychl
3. Závada

Staří páni:
1. Dětmarovice
2. Skřečoň

Co  bych  ještě  chtěl  dodat, 
soutěž  zahajovali  nejmlad-
ší  hasiči,  které  vede  paní 
Kateřina  Čempelová.  Nej-

mladší  hasiči  na  úvod  sou-
těže  předvedli  neohrože-
ný  útok  s  hadicí  a  tlakovou 
vodou.  Kluci  byli  velmi  ši-
kovní  a  poděkování  pat-
ří  paní  Katce,  která  věnuje 
svůj volný čas tak správným 

a potřebným činnostem.

Děkuji  našim  hasičům  za  or-
ganizaci akce.

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

  Sbor  dobrovolných  hasičů 
se podílí  na dění  v  obci  jak po 
stránce  pracovní,  likvidací  po-

žárů  a  živelných  pohrom,  tak 
po stránce kulturní, pořádáním 
hasičského  bálu,  dětského  dne 

nebo soutěže v požárním spor-
tu. Dnes má sbor 56 členů včet-
ně 14 mladých hasičů do 15 let.

Výjezdová  jednotka  je  sesta-
vena z 11 členů, z toho  jsou tři 
velitelé, tři strojníci a pět hasičů.

V  loňském roce  jednotka za-
sahovala u třiceti výjezdů, což 
sice není moc, ale při daném 
počtu členů ve výjezdové jed-
notce to značí spoustu práce.

Tímto se obracím na zájemce 
o členství, ať už ve výjezdové 
jednotce  nebo  jen  ve  sboru, 
případně, kdo by se chtěl stát 
mladým  hasičem  od  6  do  15 
let,  kontaktujte  nás  na  tel.: 
604 304 445 nebo na e-mail 
sdh.detmarovice@seznam.cz. 

 Lukáš rusek, velitel jednotky
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Sportovně-turistický kurz  
trpanj chorvatsko
Letošní  sportovně-turistický 
kurz pro deváté  ročníky pro-
bíhal od pátku 2. září do úterý 
13. září. Opětovně jsme využili 
nabídky CK Dakol, s.r.o. usku-
tečnit  tento  pobyt  v  Trpanji 
na  chorvatském  poloostrově 
Pelješac s přispěním finanční-
ho příspěvku Obce Dětmaro-
vice.

Plné  očekávání  se  děti  se-
šly  v  pátek  u  školy,  kde  nám 
rodiče  předali  své  ratolesti. 
Skvělí  řidiči  „Karel“  a  „Karel“ 
nám  naložili  zavazadla,  my 
jsme  si  vybrali  potřebné  do-
kumenty dětí a v 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 trajekt 
Jadrolinia a do vysněné Trpan-
je  jsme dorazili  v  6.30  hodin. 
Následovalo  ubytování,  oběd 
a vybalování věcí a samozřej-
mě první plavání v moři.

Děti  byly  rozděleny  do  čtyř 
skupin podle barvy – bílá, žlu-
tá, zelená, modrá. Každé druž-
stvo si k dané barvě vymyslelo 
svůj název a nakreslilo si vlajku, 
od nás k tomu dostali originál-
ní zájezdová  trička. Po zapo-
jení jejich fantazie vznikly tyto 
týmy: tým bílých, tým žlutých, 

tým  zelených,  tým modrých. 
V  těchto  skupinách  během 
kurzu soutěžili v různých zají-
mavých vodních  i  suchozem-
ských  disciplínách,  jako  jsou 
např. štafetové závody v pla-
vání (obohacené různými úko-
ly,  kde  jsme  se  vyřádili  i  my, 

dospělí, když jsme jim závody 
ztěžovali  stříkáním  z  vodních 
pistolí),  střelba  z  luku,  vodní 
pólo,  orientační  běh,  softball 
nebo  akvabely.  Nezapomně-
li  jsme  ani  na  ranní  průpravu 
ve  formě  rozcvičky.  Večer  si 
jako  obvykle  vymýšlely  pro-
gram  jednotlivé  týmy.  Také 
jsme se procházeli a prozkou-
mávali prostředí města a po-

břeží.  Výhledy  na  některých 
místech byly nádherné. A aby 
toho užívání nebylo málo,  le-
tos  jsme  do  programu  zahr-
nuli celodenní výlet  lodí s fish 
piknikem  a  skákáním  z  lodi 
do širého moře. Děti poznaly 
další malebné pláže na polo-
ostrově  Pelješac.  Nechybě-
lo  ani  každonoční  vytí  šakalů 
a  letos  i  noční  bouřka,  která 
byla místy až strašidelná. Ve-
čery  dětem  jsme  zpestřili 
třemi  diskotékami  a  oslavou 
narozenin  jubilantům  Nikol, 
Kubovi a Terce B., kterým paní 
kuchařka upekla báječné dor-
ty.

Shrnutí  na  závěr:  Měli  jsme 
se  báječně,  počasí  bylo  opět 
vydařené,  takže  se  nám  ani 
nechtělo  v  pondělí  odjíždět 
domů.  Ke  škole  jsme  se  vrá-
tili v úterý kolem páté hodiny 
ranní, kde jsme rodičům s ra-
dostí  předali  děti.  Nikdo  se 
nám  neutopil  a  všichni  jsme 
dojeli  v  pořádku.  Věříme, 
že  i  přes  současnou  tíživou 
ekonomickou  situaci  se  ško-
le  ve  spolupráci  s  obcí  opět 
podaří  zorganizovat  tento 
oblíbený  sportovně  turistický 
kurz do Chorvatska.

 markéta Branná,  
 vedoucí kurzu

 robert Lindert, ředitel školy
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chorvatsko očima dětí
„Dne  2.  září  jsme  vyje-
li  autobusem  z  Dětmarovic 
do  Chorvatska.  Jeli  jsme  asi 
cca 15 hodin, ale i tak jsme si 
cestu užili. Poté co jsme při-
jeli do Chorvatska, jsme pluli 
trajektem na poloostrov Pel-
ješac, kde jsme si užili východ 
slunce.  Po  příjezdu  jsme 
si  kufry  dali  do  apartmánu 
a  konečně  vyrazili  k  moři. 
Na  pláž  jsme  chodili  každý 
den.  Program  byl  velmi  na-
bitý,  vůbec  jsme  se nenudi-
li. Hráli jsme různé sportovní 
a vědomostní soutěže, včet-
ně orientačního běhu. Každé 
ráno byla rozcvička s novým 
panem  učitelem  tělocvi-
ku. V odpoledních  hodinách 
jsme  hráli  softball  a  sezná-
mili  jsme  se  s místními dět-
mi. V úterý 6. 9. jsme jeli lodí 
na  výlet,  který  jsme  si  moc 
užili.  Dostali  jsme  báječný 
oběd  a  mohli  skákat  z  lodi 
do širého moře. Chceme po-
děkovat  všem  pedagogům 
a Obci Dětmarovice  za  uži-
tý sportovně turistický kurz.“ 
tým bílých – anička, markét, 
David k., kuba, terka B.

„Cesta  autobusem  byla  ná-
ročná  a  dlouhá.  Ubytování 
ve Ville bylo fajn, jídlo se dalo 
jíst. Minulý rok díky Vlastičce 
bylo jídlo mnohem lepší. Ka-
ždé  ráno  byla  otravná  roz-
cvička,  která  nás  vůbec  ne-
bavila.  Pláž,  na  kterou  jsme 
chodili  každý den,  byla moc 
pěkná.  Procházky  do  města 
Trpajn nás bavily, ale ze vše-
ho nejvíc se nám líbila plavba 

lodí,  z  které  jsme mohli  pak 
skákat do širého moře. Počasí 
nám vyšlo a v moři bylo fajn. 
Každou  noc  tady  vyli  šakali, 
takže nás to někdy vzbudilo. 
Orientační  závod  se  stano-
višti  jsme vyhráli  a  v  soutěži 
střílení z luku jsme byli druzí. 
Měli jsme tři diskotéky, které 
byly velmi zábavné. Turistic-
ký kurz byl skvělý a moc jsme 
si  ho  užili.  Děkujeme.“  tým 
žlutých – míša, Patrik, terka 
ko, Domča, claudie.

„Od  3.  do  12.  9.  jsme  byli 
na turistickém kurzu v Chor-
vatsku. Cesta  byla  vyčerpá-
vající,  protože  v  autobuse 
se  špatně  spalo.  V  úterý  6. 
9.  jsme měli  výlet  lodí,  kte-
rý  byl  moc  super.  Loď  nás 
odvezla na krásnou pláž, kde 
jsme  se  koupali.  Poté  jsme 
na lodi dostali výborný oběd. 
Po  cestě  zpět  jsme  zastavi-
li  u  jiné  pláže  poblíž  města 
Duba a tam jsme si užili ská-
kání  z  lodi  do  moře.  Počasí 
nám přálo, ale jeden den byla 
bouřka  a  trochu  pršelo.  Co 
druhý jsme chodili do přísta-
vu, kde jsme si kupovali zmr-
zliny.  Ranní  rozcvičky  s  no-
vým  panem  učitelem  nám 
dávaly  zabrat.  Vyhráli  jsme 
ve  třech  soutěžích,  celkem 
nám to šlo. Vědomostní sou-
těž nám moc nešla, ale hlav-
ně proto, že nám pan ředitel 
zapomněl dát písmeno k ta-
jence.  Jinak  to bylo moc su-
per.“ tým zelených – Eliška, 

Áďa t., Stelča, kiki, David Č.

„Milé Dětmarovice, 2. 9. jsme 
odjeli  na  sportovně  turistic-
ký  kurz.  Cesta  byla  dlouhá, 
ale  krátili  jsme  si  ji  pouště-
ním písniček. Po dlouhé cestě 
jsme  si  odpočinuli  a  násle-
dující dny jsme trávili na plá-
ži,  kde  jsme  hráli  různé  hry. 
V úterý 6. 9. nás čekal celo-
denní výlet lodí. Všichni jsme 
si výlet velmi užili a zakončili 
ho  skákáním z  lodi  do moře. 
Rozcvičky byly hodně nároč-
né,  ale  zvládli  jsme  je.  Kaž-
dý  večer  hrajeme  společen-
ské  a  vědomostní  hry,  také 
chodíme  do  města.  Počasí 
nám  vyšlo,  ale  poslední  byly 
chladnější.  Jídlo  je  tady dob-
ré a všem chutná. Také  jsme 
hráli softball, ve kterém jsme 
vyhráli  nad  novým  panem 
učitelem  tělocviku.  Na  pláži 
jsme ve volné chvíli  hráli  ka-
retní  hru  UNO. Moc  se  nám 
tady  líbilo  a  většinu mrzí,  že 
už tady znovu nepojedeme.“ 
tým modrých – Nikol, Áďa 
k., terka ku., Nelča, robin.
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obec Dětmarovice pořádá 
každoročně pro své obča-
ny výlety (ty prozatím pou-
ze pro občany nad 60 let) 
a spoustu kulturních akcí 
a vystoupení (pro širokou 
veřejnost). co byste raději 
upřednostnil-a vy a proč? 
výlety a prohlídky pamá-
tek v Čr nebo kulturní akce 
a představení? 
máte nějakou konkrétní 
představu?

Šárka, 57 let: Bylo  by  skvělé, 
kdyby se tento věkový limit sní-
žil a výlety –  ideálně na zám-
ky nebo hrady – se přesunuly 
třeba i na víkend, kdy by na ně 
mohli vyrazit pracující. Já sama 
neřídím,  takže  bych  využívala 
ráda a často. Co  se  kulturních 
akcí v obci  týká – klidně bych 
co do jejich počtu ještě přidala 
– diváci a posluchači by se jistě 
našli. A můj osobní tip na kon-
cert – určitě paní Rottrová.

andrea, 30 let:  Sice  nespa-
dám do věkové kategorie nad 
60 let, ale podle mě jsou tyto 
výlety  skvělé.  Starší  lidé  mají 
možnost  se  sejít  a  společně 
něco zažít. Zároveň  je  to pro 
ně také dostupné. Myslím, že 
pro mladší by  takové organi-

zované  výlety moc  nebyly,  ti 
jezdí  spíše  sami,  podle  svých 
zájmů, přestože možná ti, kte-
ří  třeba  nemají  auto,  by  tuto 
možnost využili. Také by mohl 
být  zájem  o  společné  výlety 
prarodičů s vnoučaty. Různých 
akcí  je v naší obci požehnaně 
a  jsem za to ráda. Člověk má 
možnost se po delší době po-
tkat  se  známými.  Možná  by 
bylo  dobré  více  podporovat 
různé organizace v obci (SRPŠ, 
zahrádkáři, včelaři, hasiči), aby 
různých  akcí  pořádali  a  vy-
mýšleli více.

Jaromír 68 let: Myslím si, že po-
řádání  těchto aktivit pro  starší 
občany je velmi zajímavé a vy-
užívané. Co se týká upřednost-
ňování, myslím si, že obě strany 
jsou si rovny. Starší občané už 
nejsou  tak  mobilní  a  pořádá-
ní  zájezdů  za  kulturou  nebo 
do přírody je pro ně zajímavým 
zpestřením  každodenního  ži-
vota.  Zajímavá  je  pro  ně  tak-
též  cenová dostupnost. Obec 
v této oblasti vychází vstříc mj. 
i  lidem,  kteří  si  sami  netrouf-
nou  jet někam na výlet. S tím 
je  spojena  i  otázka  setkání  se 
sousedy  a  komunikace  v prů-
běhu  zájezdu.  Rozhodně  tyto 
aktivity podporuji.

Zdeňka 65 let:  Tyto  akti-
vity  jsou  velkým  přínosem 
ke zkvalitňování života v obci. 
Upřednostnila bych  více  vý-
lety  a  prohlídky  památek. 
Rozhodně  výlety  pořádané 
pro  občany  nad  60  let  mají 
pro ně velký význam. Mnoh-
dy  nemají  možnost  vyjíž-
dět  za  památkami,  přírodou 
a na kulturní akce jiným způ-
sobem.  Co  se  týče  námětu, 
zájezd  na  vánoční  trhy  by 
mohl být velice zajímavý.

radmila, 50 let:  Upřednost-
nila bych kulturní akce a vy-
stoupení,  protože  na  výle-
ty  můžu  jezdit  sama.  Líbila 
se  mi  představení  Miroslava 
Donutila  nebo  Evy  Holubo-
vé  a  Boba  Klepla,  preferuji 
představení tohoto typu.

anežka, 22 let:  Velice  oce-
ňuji  organizaci  kulturních  akcí 
a koncertů v obci. Máme mož-
nost  se pobavit a  setkat  se se 
sousedy a dalšími spoluobčany.

Lenka, 47 let: Dle mého ná-
zoru  jsou  pro  seniory  atrak-
tivní  organizované  výlety 
na  zajímavá  místa.  Díky  vý-
letům  vyjedou  mimo  obec 
a stráví čas s přáteli.

výlety za poznáním nebo kulturní akce?

an
ke

ta

vyhodnocení dotazníku
Občané  měli  prostřednic-
tvím dotazníku  zveřejněného 
na webových  stránkách obce 
možnost zúčastnit se průzku-
mu zájmu o volnočasové akti-
vity. Cílem bylo zjistit, kterou 
aktivitu  občané  nejvíce  pre-
ferují. Do průzkumu se zapo-
jilo celkem 66 respondentů.

Otázka zněla: 
obec Dětmarovice pořádá 
každoročně pro své občany 
výlety (ty zatím pouze pro 
občany nad 60 let) a spoustu 
kulturních akcí a vystoupe-
ní (pro širokou veřejnost). co 

byste raději upřednostnili vy?

Nejvíce hlasů dostaly kulturní 

akce  a  hudební  vystoupení. 
Výsledek  ukazuje  následující 
kompletní graf.

 

 

 

20%

30%
38%

12% Exkurze a prohlídky památek
v ČR

Výlety do přírody (turistika)

Kulturní akce a hudební
vystoupení

Divadelní představení
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Začal nový školní rok 2022/2023
 (pokračování ze str. 1) 

Prvňáčci  se  letos  budou  učit 
ve dvou třídách a po dlouhých 
desetiletích je v 1.B jako třídní 

pan učitel. Přejeme všem žá-
kům  i pedagogům, aby zvlá-
dali výuku statečně, ve zdraví 
a během školního roku zažívali 
společně  spoustu příjemných 

zážitků  nejen  při  získávání 
dobrých známek. 

 taťána Čempelová,  
 referent oÚ

Školní autobus
Školní  autobus  již  pár  let  sváží 
děti  do  školy  z  odlehlých  čás-
tí obce. Jelikož nám dětí v obci 
přibývá, nastala situace, že ma-
minky  ze  Zálesí  vznesly  poža-
davek na zvýšení kapacity pře-
pravy.  Velký  autobus  na  trasu 
s  úzkými  komunikacemi  nelze 
umístit,  ale  firma DAKOL nám 
operativně  nabídla  své  nové 
vozidlo ISUZU, které má 30 míst 
pro pasažéry. Nové auto bude 
na trasu nasazeno od 19. září. 

 Ladislav rosman,
 starosta obce



Dětmarovické okénko září 20228

Pokračování stavby sportovní haly
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Další investice obce

Vozidlo pro sociální služby.Chodník k novému urnovému háji.

Chodník ke smuteční síni. Oprava kříže v Koukolné.
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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.

BEZ ÚVAZKU

AK
TI

VA
CE

 Z
DA

RM
A

AK
TI

VA
CE

 9
99

 K
č

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.

kde volat v případě útoku:
tÍSŇovÁ LiNka -158

Pro NESLYŠÍcÍ - 603 111 158

Nová kniha „Dětmarovice v obrazech“
Obec Dětmarovice vydala 
v červnu t.r. novou knihu pod 
názvem „Dětmarovice v obra-
zech“. Autorkou je obecní kro-
nikářka paní Dagmar Šnap-
ková, graficky upravila firma 
Kartis + Co s.r.o., Karviná. Kni-
ha volně navazuje na před-
chozí publikaci z roku 2005 
autorky PhDr. Ireny Hajzlerové 
„Dětmarovice k sedmistému 
výročí první písemné zmín-

ky o obci“ a zachycuje vývoj 
naší obce ve všech oblastech 
od roku 2005 do roku 2022. 

Vedení obce touto cestou 
děkuje paní Dagmar Šnap-
kové za zpracování uvedené 
obrazové publikace, což jis-
tě stálo nemalé úsilí a mnoho 
hodin práce.

Knihu je možno zakoupit 
na pokladně OÚ za 250 Kč. 

 taťána Čempelová, 
 referent oÚ

Pozdrav z Dětmarovic
Farnost Dětmarovice nechala 
vyrobit dárkové oplatky s ná-
zvem „Pozdrav z Dětmarovic“ 
s náplní vanilkovou, čokoládo-
vou a oříškovou. 

Oplatky  si  můžete  zakoupit 
v  kostele nebo na  faře  za 45 
Kč/ks.  Výtěžek  bude  použit 
na výměnu lavic v našem kos-
tele,  které  jsou  bohužel  silně 

napadeny  červotočem a  po-
stupně se rozpadají. 

Pan  farář Mg. Martin  Pastrňák, 
O.Cr. děkuje panu Jiřímu Prud-
lovi  za  poskytnutí  krásného 
snímku kostela sv. Maří Magda-
lény pořízeného z dronu, který 
byl použit na dárkovou krabičku. 

 farnost Dětmarovice
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oddělení chirurgie páteře karvinské 
hornické nemocnice slaví 20 let
Dne 1. července 2022 uply-
nulo 20 let od otevření centra 
nemocí páteře a pohybového 
aparátu karvinské hornické 
nemocnice. toto úzce speci-
alizované pracoviště se zabý-
vá komplexní problematikou 
chirurgického ošetření nemo-
cí celé páteře. v rámci České 
republiky je jedním ze tří pra-
covišť, které pravidelně pro-
vádí operace dětských skoli-
óz, a rovněž se řadí do sítě 22 
akreditovaných spondylochi-
rurgických pracovišť.

První operace na oddělení chi-
rurgie páteře KHN proběhla 9. 
července 2002. Šlo o operaci 
dospělé skoliózy předním pří-
stupem, při které lékaři 63leté 
pacientce  sešroubovali  pět 
obratlů.  Operaci  vedl  zakla-
datel české spondylochirurgie 
prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.

„V  současné  době  už  před-
ní výkony neděláme. Operace 
s přístupem k páteři přes břišní 
nebo  hrudní  dutinu  byly  ná-

ročnými výkony jak časově, tak 
technicky, protože vyžadovaly 
přítomnost  břišního,  případně 
hrudního  chirurga.  Také  pro 
pacienty byl tento výkon v re-
konvalescenci  náročnější. Nyní 
provádíme výkony hlavně mi-
ninvazivně s mnohem menšími 
krevními ztrátami. Velkým po-
sunem je i časově kratší operač-
ní výkon,“ říká primář oddělení 
chirurgie  páteře  MUDr.  David 
Buzek  s  tím,  že  za  posledních 
20 let se spondylochirurgie dy-
namicky vyvíjela  jak v  implan-
tátech, tak v operační technice. 

V  roce  2002  provedli  lékaři 
v KHN 57 operací páteře. O rok 
později už to bylo 254 opera-
cí. Nyní provedou lékaři v KHN 
až  300  operací  páteře  ročně. 
Nejčastěji  se  jedná o nápravu 
degenerativních  onemocně-
ní,  tedy  mininvazivní  stabili-
zace  bederní  páteře,  kterých 
se  ročně provede okolo stov-
ky.  Lékaři  dále  zoperují  zhru-
ba čtyři desítky krčních páteří 
a třetím nejčastějším výkonem 
jsou operace výhřezů meziob-
ratlových plotének.

„Za těch 20 let jsme si každo-
pádně vytvořili dobrou pověst 
nejen v kraji, ale i v celé repub-
lice. Pacienti za námi přijíždějí 
z  celého Česka,  což  považu-
jeme za známku jejich spoko-
jenosti. Vytvořili jsme svou fi-

lozofii pracoviště, postavenou 
na  kvalitní  a  individuální  péči 
o pacienty. Úspěch mají i naše 
přednášky na odborných kon-
gresech. Do budoucna  je pro 
nás  zásadní  udržovat  kvalitu 
péče a počty ošetřených pa-
cientů,  sledovat  nové  tren-
dy  a  zavádět  nové postupy,“ 
dodává  primář  Buzek,  který 
vede oddělení od roku 2008. 

 andrea vargová, mluvčí 
 karvinské hornické nemocnice.
 Foto: archiv kHN

centrum nemocí páteře karvinské hornické nemocnice:
V centru nemocí páteře v sou-
časné době působí čtyři lékaři. 
Centrum se skládá z oddělení 
chirurgie páteře s kapacitou 15 
lůžek, jednotky intenzivní péče 
a ambulantní části, která se na-
chází v přízemí nové modulár-
ní  budovy.  Prvním  primářem 
oddělení  byl  MUDr.  Zbyhněv 

Gleta,  druhým  MUDr.  Dušan 
Sýkora  a  třetím MUDr.  David 
Buzek,  který  vede  oddělení 
od  roku  2008.  Oddělení  chi-
rurgie  páteře  Karvinské  hor-
nické  nemocnice  je  už  17  let 
akreditovaným  spondylochi-
rurgickým  pracovištěm.  Tuto 
akreditaci uděluje Česká spon-

dylochirurgická  společnost, 
založená v  roce 1999. Rozho-
dujícím  faktorem  pro  udělení 
akreditace  je počet provede-
ných operací páteře na daném 
pracovišti. Smyslem sítě akre-
ditovaných  pracovišť  je  cen-
tralizace  páteřní  operativy 
do specializovaných center.
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Druhá šance pro dlužníky  
– milostivé léto ii
Další, v pořadí  již druhé, kolo 
Milostivého  léta  umožní  li-
dem  zbavit  se  vymáhaných 
dluhů,  které  jsou  v  exekuci 
u  veřejných  institucí  a  stát-
ních  či  polostátních  firem. 
Milostivé  léto  se  tedy  vzta-
huje  například  na  dluhy  vůči 
dopravním  podnikům,  ne-
mocnicím, energetikám v ru-
kách  státu,  na  nezaplacené 
poplatky České televizi, Čes-
kému  rozhlasu,  samospráv, 
úřadů,  státních  fondů,  škol, 
městských  či  státních  a  po-
lostátních  firem  a  také  vůči 
zdravotním pojišťovnám. 

Tím,  že  dlužníci  zaplatí  jen 
původní  dlužnou  částku 
a  k  tomu  1  815 Kč  exekuto-
rovi,  odpustí  se  jim  penále, 
úroky a další poplatky. Dluž-
níci budou moci bezúročné-
ho období  využít  tři měsíce, 
a to od 1. září do 30. listopa-
du. Návrh se týká všech exe-
kucí,  které  začaly  před  28. 
říjnem 2021.

a co musí dlužník pro využití 
milostivého léta ii udělat:

•  Bude  muset  exekuto-
rovi  písemně  sdělit,  že  žádá 
o  uhrazení  dluhu  podle  pra-
videl Milostivého  léta.  Povin-
ností  exekutora  bude  do  15 
dnů na žádost odpovědět.

•  Zeptá  se  svého  exe-
kutora  na  výši  dlužné  částky, 
kterou mu  ještě  zbývá  uhra-
dit, a  tu pak zaplatí  společně 
s  paušálním  poplatkem  exe-
kutorovi ve výši 1 815 Kč.

Více  nejen  o  problemati-
ce milostivého  léta Vám  rádi 
sdělíme  a  na  Vaše  dotazy 
zodpovíme  v  OBČANSKÉ 
PORADNĚ  Karviná,  která  je 
zřizována Slezskou diakonii. 

odborné sociální poraden-
ství poskytujeme bezplatně 
a anonymně.

Zdroj:  Zákon  č.  286/2021 
Sb.,  který novelizuje zákon č. 
99/1963  Sb.,  občanský  soud-
ní  řád,  a  zákon  č.  120/2001 
Sb.,  o  soudních  exekutorech 
a exekuční činnosti

 Dana Zborovská, sociální 
 pracovnice oP karviná

Úřední hodiny 
Pondělí – středa:  8.00 – 16.00
Čtvrtek:  8.00 – 12.00 
Pátek:   8.00 – 10.00 

Poslední zájemce o službu/uživatel  je přijat 45 minut před 
koncem konzultačních hodin dopoledne (ve čtvrtek a pátek) 
a odpoledne v 15.15, je-li volná konzultační místnost.

Sídlo OBČANSKÉ PORADNY Karviná: 
v aleji 435, 734 01 karviná-ráj

Telefonní číslo do OBČANSKÉ PORADNY Karviná: 
734 645 272.

 oBČaNSkÁ PoraDNa karviná, 
odborné sociální poradenství, člen asociace občanských poraden
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osmisměrka

AGÁVE,  ANODA,  APATYKY,  AREÁL,  ATEST,  AVAŘI,  BLÁHOVOST,  BLÁNA,  ČELEĎ,  DŮTKY,  FRČKA,  GEKON,  HESLO,  CHMEL-
NICE,  INVALIDA,  JEŽCI,  KÁMEN,  KASTY,  KLOPA,  KOALA,  KOTCE,  KRABI,  KRÁSA,  KRUTIHLAV,  KUCHAŘ,  KUTIL,  LIÁ-
NA,  LÍVANEC,  LŮŽKO,  LVOUN,  METÁL,  MINCOVNA,  NÁKYPY,  OBNOVA,  ODRŮDA,  ODSYP,  OPATI,  OTISK,  OZDRAVOV-
NA,  PALÁC,  PICHLÁKY,  PITVA,  POETI,  POKYN,  POLÍŘI,  PONOR,  PRAPORČÍK,  PŮLMĚSÍC,  RÁČEK,  SAVEC,  SKOBA,  SMRŠŤ, 
STĚNY,  ŠPAGÁTY,  TANEC,  TAXÍK,  TĚKAVOST,  TOXIN,  TRYSK,  VESTY,  VĚŠÁK,  VIOLA,  VLNKA,  VOÁLEK,  VODOPIS,  VPUSŤ,  VÝKYV

Tajenka: ... požaduje, je už skoro nestydaté.J. Neruda: Vším bych chtěl být, jen ne budoucností; co se od té, ubohé, ... dokončení v tajence.
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společenská kronika

Červen 2022
80 let

milan Grim

Červenec 2022
81 let

olga Wróblová
milena Ulmanová

82 let
Jiří Ulman

věra menšíková
85 let

Danuše Švedová
87 let

alenka Šostoková
Lydie trzaskaliková

88 let
miroslav Sikora 

91 let
ilona klusová

94 let
anna Dadoková

Srpen 2022
80 let

Zdenka Lacková
Daniel obořil

Brigita Sochorová
81 let

miroslav musial
Františka Šeligová
Evžen Nawalaný

82 let
alena Latioková

84 let
anna Čempelová

František Gergišák
85 let

marie Bončková 
marie Jelenová 

Jiřina kočí 
Jindřiška Strončková 

86 let
vanda Brachaczková

87 let
Daniela mazurková

Drahomíra Hanusková
88 let

radomil olšar
marie Slaninová

růžena Bělasová
96 let

marie kozlová

oslavili životní jubileum

všem oslavencům blahopřejeme!

Josefu Bartečkovou

vzpomínáme na zemřelé 

Zlatou svatbu v srpnu oslavili
manželé věra a miroslav musialovi

30. 7. 2022
marek Graběc – Dětmarovice
Soňa Šeligová – Dětmarovice

5. 8. 2022
tomáš Hanusek – Dětmarovice

adriana mrózková – orlová 

6. 8. 2022
Daniel michalík – ostrava

kateřina Slivčáková – ostrava

7. 8. 2022
milan Stoklasa – Dětmarovice
Lucie Golisová – Dětmarovice

13. 8. 2022
martin Průdek – ostrava

Lucie krafčíková – ostrava

20. 8. 2022
radim Jurčík – Dětmarovice

kateřina Navrátilová – Dětmarovice

27. 8. 2022
radek Pilch – orlová

Jana miskovičová – orlová

10. 9. 2022
radomír Fandel – karviná
anna Jaňovková – karviná

10. 9. 2022
michal Frčo – Slovensko

martina Pániková – Slovensko

17. 9. 2022
Pavel kucharczyk – Dětmarovice

Jitka kočí – Česká třebová

Na společnou cestu
životem vykročili

Tak, jak z tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět až do konce života.

Dne 14. 8. 2022 jsme vzpomněli 
první smutné výročí 
pana Josefa Dojčara.

Manželka s dětmi a rodinou

Dne 5. 9. 2022 jsme vzpomněli 
6. smutné výročí úmrtí naší milé tety, 

sestry a švagrové
paní milušky Staníčkové.
S láskou vzpomíná rodina
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Odjezd autobusu je v 7:30 hod. od zastávek ČSAD v Dětmarovicích. 
Návrat zpět v cca 18 hod. Autobusová doprava zdarma, celková platba            

je 170 Kč/osoba a vybírá se u přihlášení. Mezi prohlídkami je zajištěn oběd 
v restauraci – hradí si účastníci sami. 

 


