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Jak nám pokraèuje letošní investièní výstavba
Pozorní obèané jistì sledují postup prací na letos
plánovaných investicích do dalšího zvelebení obce. Rád
bych pro obecnou známost pøece jen v této oblasti uèinil
pár poznámek.
Podobné problémy s
O zpevnìní bøehù potoka Glembovec jsem už psal náporem vody mìlo na
minule. Práce byly dokon- nových náspech i Povodí
èeny letos na jaøe a místo Odry na rekonstruované
vypadá velmi pìknì. Je Mlýnce. V DPS jsme
pravda, že stavba musela dokonèili rekonstrukci
ihned po dokonèení odo- koupelen. Práce byla velmi
lávat velkému náporu kvalitnì odvedena a máme
dešové vody a èerstvé, jen pozitivní hodnocení
vegetací nezpevnìné náspy bydlících. Doporuèený
t r o c h u t í m t o u t r p ì l y. prùzkum, kdo požaduje
Nicménì, jedná se o malé p ø í p a d n ì v a n u , j s m e
defekty, které byly snadno opravdu nedìlali.
Stavba Klubovny zazahlazeny.

hrádkáøù pokraèuje dle
plánu, i pøes jarní nepøízeò
poèasí rychleji než stanovuje harmonogram.
Kanalizace v 1. a 2. etapì
v aglomeraèní èásti je
budována dle harmonogramu a ohleduplnost
stavební firmy na obyvatelstvo v této oblasti je
hodnocena bez závažnìjších pøipomínek. Moderní
technologie pokládání
potrubí jsou šetrné k okolí a
terénu a stavební firma
peèlivì uklízí zeminu i
ostatní materiály tak, aby
mìli lidé co nejmenší

problémy. Pokládka potrubí
v dlouhých páteøních
trasách ulic bude brzo
ukonèena, finalizuje se
ÈOV a bìží pøíprava
projektù pøípojek. Zaènou
brzy první výkopy pro tyto
pøípojky. Budeme chtít, aby
stav „rozkopání“ do
kontroly kvality provedení
napojení byl u domù co
nejkratší a mohly se tak bez
prùtahù vyplácet finanèní
podpory 10 tis. Kè na
pøipojenou nemovitost.
Mechanismy pro tento
(dokonèení na str.2)

Podìkování Nadaci ÈEZ

Chceme touto cestou podìkovat za pøíspìvek ve výši 50.000 Kè, který poskytla Obci Dìtmarovice Nadace ÈEZ
na projekt „Sadové úpravy parku v Dìtmarovicích“. Celkové náklady na revitalizace parèíku u Dìlnického
domu èinily 200.860,- Kè. Podaøilo se vytvoøit pøíjemný relaxaèní prostor, který je nejen krásným estetizujícím
prvkem støedu obce, ale je i využívaný jako odpoèinkové místo pro rodiny s dìtmi.
OÚ

Jak nám pokraèuje letošní investièní výstavba
(dokonèení ze str.1)
postup máme pøipraveny. V
celé oblasti pak plánujeme
pøíští rok pokládku nových
asfaltových povrchù na
komunikacích, kde již
zásypy budou dostateènì
sednuté.
Kanalizaci v Koukolné
chceme zahájit letos v øíjnu
opìt stavbou ÈOV, pøièemž
páteøní stavbu dle projektu
dokonèíme do 31.12.2018.
Jednotlivá pøipojení pak
budou realizována „za
pochodu“ podobnì jako u 1.
a 2. etapy – Støed. I zde, po
sednutí zásypù budou
koneènì položeny nové
asfaltové povrchy všech
komunikací, které již po
novém asfaltu delší dobu

momenty vyskytují i u
velkých státních staveb a
obrana proti nim je slabá a
vždy jen s èasovými
prùtahy. Proto jdou taky v
ÈR investièní postupy tak
pomalu. Vedení obce dìlá
vše proto, aby pùvodní
termíny byly dodrženy.
Na odkanalizování další
- nejvìtší èásti obce - se
zatím pracuje na projektu,
po pøedchozím odsouhlašení studie ke kanalizaèní síti. Vzhledem ke
svahovitému území této 3.
etapy bude kanalizace z
velké èásti spádová (gravitaèní), což znamená
hlavnì pro uživatele skuteènost, že nebudou mít u
domu pøeèerpávací sou-

prázdniny. V letošním roce
bude realizována 1. èást
díla.
V oblasti nových povrchù komunikací jedeme dle
schváleného rozsahu prací a
využity budou všechny tøi
základní technologie, které
jsem popsal již v Okénku
døíve. Bude se samozøejmì
opìt pracovat na úsecích,
které neohrozí následný
výkop pro kanalizaci.
Stavba Domova pro
seniory je pøipravována a
èekáme rozhodnutí z ministerstva (MPSV) k naší
žádosti o dotaci.
Obèané si asi všimli, že
byl obnoven park pøed
Dìlnickým domem. Prostor
už rekonstrukci vyžadoval,
nìkteré stromy byly už „na
spadnutí“. Zároveò pøipravujeme rekonstrukci památníku obìtem 2. svìtové
války. Jeho koncept a
rozmìrové provedení
zùstanou zachovány, ale
bude použit nový kvalitní
kámen, pøièemž deska se
jmény zùstane koncepènì
pùvodní, ale rozhodli jsme

se nakonec i zde pro nový
kvalitní leštìný kámen.
Žádná zmìna jmen tam
nebude, ta stará flekatá
deska by opravdu celé dílo
dost vizuálnì znehodnocovala. Rovnìž budova fary
dostane koneènì letos nový
kabát, na èemž pracuje
vedení farní obce. Koneènì
došlo ke konsenzu, na dílo
je státní a církevní dotace a
obec (zastupitelstvo dne
14.6.2017) schválila finanèní podporu stavby se státní
dotací ve výši cca 40 %
celkových nákladù.
V letošním plánu máme
ještì instalaci inteligentního systému øízení dnes
nebezpeèné køižovatky na
Skotnici, což je též docela
velká akce. V souèasné dobì
je v øízení stavební
povolení, dokumentace je
hotova. Nové øešení urèitì
uvítají všichni, kdo na
køižovatku pøijíždìjí z boèních ulic.
O dalším prùbìhu prací i
na jiných plánovaných
investicích Vás budu informovat.
Ing. Ladislav Rosman

Èásteèná úhrada úèastnického poplatku
za studium Univerzity tøetího vìku

volají, a opravu jsme kvùli
kanalizaci stále odkládali.
U Koukolné je urèitým
ukazujícím se rizikem problém s nìkterými prùtahy v
øízení k dodavateli a
provedení stavby, kdy
legislativa ÈR dovoluje se
firmám a ekologickým
organizacím odvolávat a
øízení napadat tak, že se pak
zahájení stavby mùže i
zpozdit. Bohužel se tyto

Dne 22.3.2017 schválilo zastupitelstvo Obce
Dìtmarovice poskytnutí èásteèné úhrady úèastnického
poplatku na studium Univerzity tøetího vìku ve výši 300,Kè na jeden semestr akademického roku. Úhrada bude
poskytnuta obèanùm Dìtmarovic, kteøí jsou poživateli
starobního dùchodu.
Žádost obèan podává na pøíslušném tiskopise, jehož
pøílohou je doklad o pobírání starobního dùchodu (s
ochranou osobního údaje o výši dùchodu) a potvrzení o
studiu v programu Univerzity tøetího vìku (pro pøíslušný
semestr). Tiskopis žádosti je k dispozici na Obecním úøadu
v Dìtmarovicích a ke stažení na webových stránkách Obce
Dìtmarovice - www.detmarovice.cz/sociálni.
Úhrada bude poskytnuta jako finanèní dar a bude
vyplacena v hotovosti na pokladnì obecního úøadu na
základì darovací smlouvy.

stavu. 3. etapa zahrnuje
oblast cca od „Mrazíka“ až
po Dìlnický dùm, vèetnì
novostaveb na svahu
smìrem na Olmovec. Je
nejrozsáhlejší ze všech etap
a její stavbu pøedpokládáme zahájit v období let
2020 až 2021.
Vìtší investicí je rekonstrukce elektroinstalace
v budovì ZŠ a dìti proto
mají o týden døíve
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Pár poznámek ještì ke kraválu z hudební produkce, i ve støedu obce
Obèany oprávnìnì pobouøil hluk z hudební a jiné
produkce, tentokrát ve „velkém stylu“ z Dìlnického domu,
i do širšího okolí, v noci v pátek 20.5.2017. I jinak tolerantní
obèané konstatovali, že to už bylo pøíliš a nìkteøí pøicházeli
i po pùlnoci za mnou s dotazem, jak je možné, že jsem toto
boží dopuštìní schválil, což lidem vtipnì sdìlili èlenové
místního oddìlení Policie ÈR, kteøí i na místo vyrazili.
Takto pouèení dobøí lidé si pak nìkteøí v noci starostovi
osobnì stìžovali, nebo ten za situaci mùže, povolil ji
pøece. Já jsem již problematiku vysvìtloval loni v Okénku, i
na webu obce, ale lidé situaci stejnì asi nerozumìjí. Proto
uvedu znovu nìkteré zásadní momenty:
1/ Obecní úøad povoluje všechny hudební produkce
pouze formálnì, spíše je jen eviduje a akceptuje jako
hudební produkci ve vazbì na poplatky OSA. Ale s tím, že
se pøedpokládá, že se dodrží zákonná hodina 22.00 noèního
klidu. TO JE ZÁKONNÁ POVINNOST KAŽDÉHO! Za
dodržení jsou na formuláøi – hlášení uvedeni ohlašovatel,
tedy organizátor akce, hlavní, i jeho náhradník. Obecní úøad
dále danou akci nedozoruje, ani ji neøídí! ZA PRÙBÌH
VŽDY ZODPOVÍDÁ POØADATEL! Ten je povinen akci
organizovat tak, aby zákonem stanovený rozsah noèního
klidu od 22.00 byl dodržen.
2/ V pøípadì, že je zákon o dodržení noèního klidu
porušen, volá se k nápravì vždy jen Policie ÈR, a ne starosta
obce, nebo ten s akcí nemá nic spoleèného, mnohdy o akci
ani neví, a nemá žádné prostøedky pro okamžité zjednání
nápravy. Nápravu je povinna zjednat ZÁSADNÌ jen
Policie ÈR, pokud už poøadatelé zábavy neumìjí

zasáhnout. Tìžko si ovšem pøedstavit jak zjednávají
nápravu dva èlenové hlídky u bavícího se shluku cca 300
lidí, kolem pùlnoci rozlezlých i po širším okolí Dìlnického
domu s doprovodným bezohlednì hluèným chováním. A v
tom je jeden kámen úrazu!
3/ Vzhledem k neøešitelnosti této situace i rada obce vìc
projednala se závìrem, že se v Dìlnickém domì nadmìrnì
hluèné hudební akce nebudou opakovat. Nabízí se napøíklad
i myšlenka akceptovat hudební produkci do 22.00. Uznáte
ale, že by to musely být akce jen napøíklad pro školou
povinné dìti a maximálnì se sodovkou na stole. Jinak není
nikdo schopen nic zaruèit. Vždy i dnes ten limit 22.00
vážnì existuje a málokdo jej zvláštì v létì dodržuje, pøièemž
represivní složky jeho dodržování v nìkterých pøípadech
zajistit fyzicky ani nemohou…
4/ Takzvaná „hluková vyhláška“ v obci nic neøeší, jen
situaci dále zamotává a komplikuje. Detailnì jsme situaci již
vícekrát probírali v radì obce. Obecní vyhláška napøíklad
totiž vymezuje pøesnì akce v roce schválené
zastupitelstvem, pøípadnì i po 22.00. Jakmile by tedy nìkdo
mimo tento schválený program v obci chtìl napøíklad nìco
na zahradì oslavovat – mimo seznam schválených akcí vystavil by se ihned pøípadnému sankcionování. Navíc,
povolit oficiálnì vedením obce hodinu ukonèení randálu v
Dìlnickém domì napøíklad o pùlnoci by znamenalo tento
randál legalizovat, již oprávnìnì bez zásahu policie. Takový
stav by se obèanùm urèitì nelíbil a vedení obce jej
nepodpoøí.
Ing. Ladislav Rosman

Co pøinesly nové údaje o vývoji poètu obyvatelstva?
Vývoj poètu obyvatel, který úzce souvisí s trvalým pobytem tzn. pøírùstkem stìhováním (rozdíl mezi pøistìhovalými a
vystìhovalými), se také mìní na základì poètu narozených a zemøelých obyvatel. Tato data prùbìžnì zpracováváme a pak
každoroènì zveøejòujeme jako poèet obyvatel obce k 31.12. daného roku. Pro naše úèely bylo tentokrát èerpáno z
demografických dat evidence migrací (tzn. stìhováním) od roku 2005 - 2016 (viz. tabulka). Z tìchto dat je zøejmé, že od
roku 2005 se poèet obyvatel v naší obci postupnì zvyšuje. Výjimkou byl pouze rok 2015, kdy proti roku 2014 došlo k
mírnému poklesu. V souladu s tímto byl rovnìž pøírùstek stìhováním v tomto období vždy kladný. Co se týèe poètu
narozených dìtí, ten dosáhl svého maxima v roce 2008. Poté další 2 roky klesal a teprve v letech 2011 - 2013 došlo k
zastavení poklesu a k vìtšímu nárùstu poètu narozených.
Pro shrnutí mohu konstatovat, že po zapracování všech demografických údajù se poèet obyvatel naší obce neustále
zvyšuje (viz. graf). Proto je dùležité v této souvislosti vìdìt, že poèet obyvatel obce je jedním z významných ukazatelù,
který se pøímo dotýká jejich rozvoje. Je základem pro zaèlenìní obce do velikostních kategorií pro stanovení koeficientu
rozpoètového urèení daní a slouží pøi øadì dalších hodnocení obce.
Ing. Jana Timko
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní
obdrží témìø 900 milionù korun. Oproti ostatním
krajùm obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou
výši finanèních prostøedkù. Bude tak možné vymìnit až
8 000 starých neekologických kotlù.
Krajský dotaèní program pro obèany bude
vyhlášen na konci èervna, s
pøíjmem žádostí se poèítá
od 5. záøí od 10.00 hod.
pouze elektronicky.
V tomto kole již nebudou podporovány kotle
výhradnì na uhlí a kom-

binované kotle (uhlí/biomasa) s ruèním pøikládáním. Podporovány budou
automatické kombinované
kotle, plynové kondenzaèní
kotle, kotle výhradnì na
biomasu a tepelná èerpadla.
Stejnì jako v pøedchozích výzvách nelze
dotaci rovnìž použít na
výmìnu starého plynového
kotle za jakýkoliv nový
kotel èi tepelné èerpadlo.
Nejaktuálnìjší zprávy
ke kotlíkovým dotacím na
informaèním webu Moravskoslezského kraje:
www.lokalni-topeniste.cz.

Semináø pro obèany ve
vìci kotlíkových dotací –
2. výzvy, se uskuteèní dne
23.8.2017 v 16,00 hodin ve
velkém sále Obchodnì
podnikatelské fakulty
Slezské univerzity Karviná.

Zadání soutìže pro obèany Dìtmarovic

Návrh na rekreaèní oblast v obci Dìtmarovice
Rada obce vypisuje soutìž o návrh na uspoøádání a umístìní oblasti pro rekreaèní
èinnosti v obci Dìtmarovice. Termín podání øešení na podatelnu OÚ do 31.8.2017.
Posouzen bude každý návrh obèanù Dìtmarovic, který bude mít v textové èásti návrhu
popis uspoøádání a úèelu rekreaèní oblasti. Souèástí návrhu musí být pøíloha, napøíklad ve
formátu A4, kde bude alespoò schematicky místo rozvrženo. Provedení bude možné i v
„ruèním“ zpracování nákresu.
Øešením bude napøíklad i vytvoøení zcela nové (napø. i vodní) plochy, nebo využití
stávajících možností, které krajina poskytuje. Poèítá se s nízkou úrovní nákladù na
pøípadné provozování realizované oblasti bìhem roku udržování, investièní náklady pro
realizaci již nejsou tak rozhodující. Ideální je napøíklad státem podporované øešení se
záchytem vody v krajinì a doprovodným využitím pro rekreaci.
Každý návrh bude posouzen radou obce a pøípadnì doporuèen do výhledu rozvoje obce.
Vítìzný a použitelný návrh bude ocenìn prémií 5.000,- Kè, pøidìlení èástky je v
kompetenci rady obce. Pokud nebude ani jeden návrh použitelný, nebude prémie
vyplacena.
Rada obce
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Konec školního roku
Konec školního roku znamená, kromì blížících se
prázdnin, také ocenìní nejlepších žákù.

tak i ve své obci. Krásné prázdniny a hodnì úspìchù na
nových školách.

Pøijetí nejlepších žákù
Za rok 2016/2017 byli na 2. stupni naší základní školy
ocenìni starostou obce tito žáci:
6. tøída – Ostrówková Veronika, Feber Lubomír, Žák
Sebastian
7. tøída – Cieslarová Kateøina, Štefanková Tereza, Fierla
Vojtìch
8. tøída – Baierová Kateøina, Littnerová Barbora, Rusek
Benedikt
9. tøída – Kúdelová Petra, Erhardtová Natálie, Štefaniková
Karolína
Slavnostní setkání probìhlo tradiènì v obøadní síni
obecního úøadu ve støedu 21. èervna t.r. Žáci obdrželi
plavenky do Aquaparku v Bohumínì a pamìtní list.
Následovala diskuze s panem starostou s námìty, co by si
žáci pøáli v obci zmìnit èi postavit. Je potøeba, aby dìti život
v obci vnímaly a aktivnì se o nìj zajímaly. Vždy možná
nìkdo z nich mùže být v budoucnu ve vedení obce.

Ukonèení školního roku 2016/2017
v ZUŠ Rychvald, poboèka Dìtmarovice

V úterý 20. èervna se pøišli rozlouèit
letošní „devááci“:

Dne 8. èervna byli na závìreèném koncertu na Obecním
úøadu Dìtmarovice, na základì doporuèení uèitelù ZUŠ
Rychvald, ocenìni starostou obce tito nejlepší žáci:
Obor klavír:
Vendula Gasiorková, Barbora Littnerová, Natálie
Zarembová, Veronika Ostrówková, Jiøí Targosz
Obor zobcová flétna:
Adéla Gasiorková
Obor housle:
Martina Targoszová
Obor kytara:
Filip Botur, Antonín Míra, Roman Volák
Obor zpìv:
Michaela Kolková, Lucie Krùlová, Jiøí Targosz
Svými pìknými výkony udìlali bezesporu radost všem
návštìvníkùm koncertu. Dìkujeme jim za jejich píli a
pedagogùm za spolupráci na hudebním poli v naší obci,
které je díky vzájemné souèinnosti pestré a na velmi dobré
úrovni. Všem pøejeme pøíjemné prázdniny a tìšíme se na
další krásné hudební zážitky.
OÚ Dìtmarovice

Adamczyk Jiøí, Burdek Filip, Grabìc Jan, Chmiel Dominik,
Chmiel Vojtìch, Juroško Pavel, Novoèek Daniel, Pavlovski
Vít, Schmidt Michal, Cieslarová Pavla, Erhardtová Natálie,
Chromíková Tereza, Kijonková Michaela, Kretková
Veronika, Kúdelová Petra, Neuwertová Nikola, Sepešiová
Terezie, Somerliková Sabina, Staníèková Karolína,
Suchanková Veronika, Štefaniková Karolína, Telegová
Veronika a Zuziaková Tereza.
Slavnostním zpùsobem tak ukonèili základní školní
docházku. Z rukou starosty obce obdrželi pamìtní list a
psací soupravu. Budou jim pøipomínat tento zvláštní den.
Konèí bezstarostné dìtství a žáci se stávají zodpovìdnými
mladými lidmi se svými právy, ale i povinnostmi. Pøejeme
jim, aby pøechod a všechny zmìny zvládli bez problémù èi
tìžkých úrazù, a aby vždy našli pevnou oporu jak v rodinì,
-5-
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Dìtmarovický atlet
Dne 6.6. se na ZŠ v Dìtmarovicích uskuteènil 2.
roèník „Dìtmarovického atleta“ o putovní pohár.
Atletického klání se zúèastnily školy z Dolní Lutynì, z
Doubravy a pozvání pøijala spøátelená škola Trzech
Braci z polského HaŸlachu.
Žáci I. stupnì (kategorie výkon Zdeòka Pospiecha
I. a II.) soutìžili v dvojboji (II. tøída, Dìtmarovice),
(sprint na 50 m a skok který skoèil do dálky 296
daleký). Za zmínku stojí cm a Barbory Sliwkové

Naši žáci na vrcholku hory
Za krásného poèasí 29.5.2017 se žáci 8. a 9. tøídy
vydali na turisticko-sportovní kurz. Vyráželo se ráno
autobusem smìr Mosty u Jablunkova a až na horskou
chatu Skalka, která se nachází ve výšce 910 m n.m., kde
lišky dávají dobrou noc.
Žáci tak mohli trávit svùj grilovalo se a probíhal
èas v pøírodì a na èistém veèerní program se závzduchu. Ale aby své plíce bavným harmonogramem.
poøádnì rozdýchali, chodili P e r l i è k o u p o s l e d n í h o
dennì na výšlapy po veèera byla taneèní zábava
místních vrcholcích. Navš- plná hitù. Po nároèných pìti
tívili rozhlednu „Tetøev“, dnech, které žáci zvládli
Velký Polom, Studenièné, bez újmy na zdraví a s
Dolní Lomnou, budovu úsmìvem na tváøi, se vydali
staré školy v Dolní Lomné z zpìt smìr Dìtmarovice.
poèátku 20. století, kde si Dìkujeme obci Dìtmataké mohli zakoupit suve- rovice, že všem žákùm bez
nýry a malé dáreèky pro své rozdílu, díky finanèní
blízké. Poèasí nám pøálo, a podpoøe, umožòuje trávit
když sprchlo, tak pouze v èas v èistém životním
noci. Bìhem dne bylo teplo prostøedí se svými spolua ušlé kilometry v nohách žáky. Nejedná se pouze o
byly znát. Osvìžení pøišlo turisticko-sportovní kurz,
vhod v blízkém bazénu, ale také o lyžaøský kurz a
který nožky pìknì ochladil. adaptaèní kurz. Veliké díky.
Na veèer se opékaly párky,
Mgr. Leona Veøtat

(III. tøída, Dolní Lutynì),
která 50 m zabìhla za 7,85 s.
Žáci II. stupnì
(kategorie III. a IV.) se
utkali ve trojboji (sprint na
50 m, skok daleký a bìh na
220 m). V bìhu na 50 m se
pod 7 s dostali ètyøi chlapci,
a to Tomáš Lukša 6,67 s,
Ondøej Brzyszkowski 6,77
s, Marek Sokanský 6,92 s
(všichni D. Lutynì) a
Michal Bury 6,8 s (Dìtmarovice). Ve skoku dalekém 5

Z našich žákù dosáhli
nejlepšího umístìní:
Zdenìk Pospiech
(II. tø) – 1. místo
Kristýna Wowrová
(III. tø.) – 2. místo
David Turoò
(III. tø.) – 3. místo
Vendula Chrobáková
(V. tø.) – 1. místo
Viktorie Mžyková
(VII. tø) – 3. místo
Putovní pohár zùstává i
nadále v Dolní Lutyni, ZŠ

metrovou hranici pøekonali
opìt Ondøej Brzyszkowski
(507 cm) a Tomáš Lukša
501 cm.

Dìtmarovice dìlilo od 2.
místa pouhých 8 bodù,
nakonec se musela spokojit
se tøetí pøíèkou.
Mgr. Danuše Reliová

Vyhodnocení nejlepších sbìraèù ve sbìru papíru
za školní rok 2016/2017
Tøída
1. tø.
2. A
2. B
3. A
3. B
4. tø.
5. tø.
6. tø.
7. tø.
8. tø.
9. tø.
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Jméno a pøíjmení
Váha
Sára Mitrovská
340,5 kg
Eva Wankeová
706,2 kg
Michal Popiolek
1.236,0 kg
Jan Rosa
475,0 kg
David Èervený
736,0 kg
Barbora Lukáèová
780,0 kg
Magdaléna Krùlová
825,6 kg
Lubomír Feber
444,0 kg
Tomáš Šipka
650,0 kg
Jakub Krzystek
735,8 kg
Veronika Suchánková 240,0 kg

www.detmarovice.cz

Umístìní žákù v olympiádách a soutìžích
Školní rok 2016-2017
Olympiáda v èeském
jazyce: Celkem 8 žákù
1. místo
Karolína Štefaniková (9. tø.)
2. místo
Barbora Littnerová (8. tø.)
3. místo
Tereza Zuziaková (9. tø.)
Jiøí Vaculík (8. tø.)
Dìjepisná olympiáda
Celkem 5 žákù
1. místo
Dominik Chmiel (9. tø.)
2. místo Petr Bílek (8. tø.)
3. místo
Kateøina Baierová (8. tø.)
Recitaèní soutìž
Celkem 7 žákù
1. místo
Barbora Littnerová
2. místo Sebastian Žák
3. místo
Pavla Cieslarová
Tereza Zuziaková

Pythagoriáda 5. roèník celkem 24 žákù
1. místo Ema Jílková
2. místo Petr Marošèík
3. místo Adrian Moldøík
4. místo Tereza Burová
5. místo Eliška Mazurková
Úspìšným øešitelem
okresního kola byl Petr
Marošèík
6. roèník - celkem 17 žákù
1. místo Jan Buš
2. místo Marek Botur
3. místo Sabina Trnková
7. roèník - celkem 18 žákù
1. místo
Jiøí Targosz
2. místo
Kateøina Cieslarová
3. místo
Tereza Štefánková
8. roèník - celkem 9 žákù
1. místo Benedikt Rusek

2. místo Jan Byrtus
3. místo Kateøina Baierová
Konverzaèní soutìž
v anglickém jazyce
Kategorie 6. a 7. tøída
1. místo
Kateøina Cieslarová
2. – 3. místo
Tereza Štefánková
Jiøí Targosz
Kategorie 8. a 9. tøída
1. místo Lucie Mazurková
2. místo
Sabina Somerlíková
3. místo
Barbora Littnerová
Soutìž v informatice
IBOBR - celkem 35 žákù
Úspìšní øešitelé
5. tø. Petr Marošèík
7. tø. Jiøí Targosz
8. tø. Benedikt Rusek
Barbora Littnerová
Kateøina Baierová

Výlet pro ocenìné žáky
Jako každoroènì v závìru roku naše škola s finanèním pøispìním SRPŠ uspoøádala výlet
pro žáky, kteøí se svými studijními výsledky nebo dalšími aktivitami zasloužili o dobré
jméno naší školy. Letos jsme navštívili Lešnou, kde jsme si prohlédli zámek a samozøejmì
krásnou zoologickou zahradu. Výlet se velmi vydaøil, poèasí nám pøálo a žáci si tedy mohli
nerušenì prohlédnout celou øadu zvíøat, nádhernì kvetoucí keøe a projít se faunou i flórou
jednotlivých svìtadílù, jak to umožòuje jen tato ZOO. K nejvìtším zážitkùm urèitì patøila
procházka Etiopií, Amazonií nebo japonskou zahradou. Žáci si mohli rovnìž pohladit
rejnoky, což se jim velmi líbilo. Prohlídku ZOO žáci nemohli ukonèit jinak než návštìvou
èokoládovny, která byla sladkou teèkou za tímto výletem. K veèeru se všichni spokojeni
vrátili domù.
Mgr. Marie Kawuloková

Petr Bílek
9. tø.
Pavel Juroško
Veronika Telegová
Pavla Cieslarová
Vojtìch Chmiel
Atletika
Zúèastnili se žáci
2. – 9. tøídy
Naše škola se umístila na
3. místì
Pøírodovìdný KLOKAN
2016
1. místo Jan Bytrus (8. tø.)
2. místo
Pavel Juroško (9. tø.)
3. místo Petr Bílek (8. tø.)
MATES – matematická
soutìž na GOA Orlová
6. tøída
1. místo Sebastian Žák
7. tøída
1. místo
Kateøina Cieslarová
2. místo Daniel Žahourek
8. tøída
1. místo Benedikt Rusek
2. místo Barbora Littnerová
Matematický KLOKAN
3. tøída – celkem 18 øešitelù
1. místo Michal Gališ
2. místo Jana Ciastoò
3. místo David Èervený
4. tøída – celkem 40 øešitelù
1. místo Miloslav Hartl
2. místo Barbora Klodová
3. místo Alexandr Marek
7. tøída - celkem 17 øešitelù
1. místo Tereza Štefánková
2. místo
Kateøina Cieslarová
3. místo Jiøí Targosz
8. a 9. tøída
– celkem 16 øešitelù
1. místo Pavel Juroško
2. místo Benedikt Rusek
3. místo Veronika Telegová
Výtvarná soutìž ÈEZ
– Pohled na EDÌ
1. místo Eliška Mazurková
2. místo Sebastian Janèar
3. místo Elen Kocurová
Mgr. Marie Kawuloková
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Žáci s vyznamenáním
1. tøída

2. B tøída

B u r a Vi k t o r, D a m e k
A l e x a n d r, G a š p e r á k
Dominik, Hvojník Daniel,
Lasota Lukáš, Mazurek
Daniel, Sekyra Vojtìch,
Sniegoò Martin, Szostok
A dam, Totek Š tìpán,
Trombala Václav, Vagner
Adam, Veèeøa Tomáš,
Foltynová Kristýna, Horvathová Simona, Chmielová Eliška, Mašánová Gábina, Mašánová Kristýna,
Mitrovská Sára, Motlová
Klára Anastázie, Mrùzková
Nikol, Mžyková Adriana,

Hanusek Daniel, Janèar
Sebastián, Koch Kristián,
Ostrówka Daniel, Outrata
Alexandr, Popiolek Filip,
Popiolek Michal, Gamrotová Natálie, Gasiorková
Adéla, Jendryšèíková Aneta, Mazáèová Barbora,
Michalská Karolína, Plosková Nela, Stoklasová
Tereza, Tomášková Karolína, Wnetrzaková Jana

3. A tøída
Barteèek Miroslav, Littner
Jakub, Rosa Jan, Slavík

ková Markéta, Kolibaèová
Te r e z a , K o r d u l i a k o v á
Adéla, Stecová Claudie
Sophie, Targoszová Martina, Turoòová Dominika,
Kubicová Tereza

3. B tøída
Byrtus Jakub, Ciastoò Jan,
Èervený David, Gališ
Michal, Kavka David,
Lanèa Eduard, Totek Robin,
Febrová Eliška, Hanusková
Nela, Jílková Viktorie, Mazurková Stela, Rusková
Markéta, Siudová Dominika, Sztwiertniová Ema,
Turková Adéla, Weisserová
Nikol, Wowrová Kristýna,
Bøezinová Viktorie

4. tøída
Babinský Jakub, Baron
Vojtìch, Kaòa Jakub,
Korman Ondøej, Król
Miroslav, Šastný Šimon,
Vija Vojtìch, Gasiorková
Vendula, Klaputová Ester,
Lukáèová Barbora, Marková Nela, Seèkaøová Karolína, Svrèinová Adéla,
Ulmanová Barbora
Mžyková Tina, Pavlovská
Ester, Petrušková Zoe,
Zuèková Tereza

Jakub, Stronèek Daniel,
Turoò David, Žák Damián,
Hartlová Mariana, Koláè-

5. tøída
Gabèo Filip, Hartl Miloslav,

2. A tøída
Kubica Lukáš, Ligocki
Viktor, Mencner Daniel,
Papala Dominik, Polách
Daniel, Pospiech Zdenìk,
Rúber Dominik, Sznapka
Jakub, Ulman Mikuláš,
Fukalová Kateøina, Jarošová Lucie, Mižïochová
Stela, Pospiechová Natálie,
Przybylová Zuzana, Salavová Klára, Szeligová Vanessa,
Wankeová Eva
Angelína

Marošèík Petr, Suchanek
Daniel, Tomond Tomáš,
Baierová Michaela, Burová
Tereza, Grossová Tereza,
C h r o b á k o v á Ve n d u l a ,
Jílková Ema, Klodová
Barbora, Konkolová Nela,
Krùlová Magdaléna,
Mazurková Eliška, Mynáøová Tereza, Nogová Eva,
Žahourková Marie

6. tøída
Botur Marek, Buš Jan,
Feber Lubomír, Lacko
Martin, Žák Sebastian,
Kleinová Adriana, Medulová Jana, Ostrówková
Veronika, Sáòková Dominika, Trnková Sabina,
Weberová Daniela

7. tøída
Fierla Vojtìch, Przybyla
Adam, Šipka Tomáš, Šustík
Lukáš, Wnetrzak Adam,
Žahourek Daniel, Cieslarová Kateøina, Motyková
Lucie, Mžyková Viktorie,
Novotná Barbora, Šnapková Nela, Štefánková Tereza

8. tøída
Bílek Petr, Byrtus Jan,
Rusek Benedikt, Vaculík
Jiøí, Baierová Kateøina,
Barteèková Markéta, Bílková Nikola, Kolková
Michaela, Littnerová Barbora, Mazurková Lucie,
Oškerová Kristýna, Perutková Petra

9. tøída
Chmiel Dominik, Chmiel
Vojtìch, Cieslarová Pavla,
Erhardtová Natálie, Kúdelová Petra, Staníèková
Karolína, Štefaniková Karolína, Telegová Veronika
-8-

www.detmarovice.cz

Akce pro dìti poøádané Sdružením rodièù a pøátel školy ve školním roce 2016/2017
V letošním roce se za úèasti aktivních rodièù dìti a
stálých, obìtavých pøátel školy mohly poøádat oblíbené
akce pro dìti naší obce.

dospìláci se dobøe bavili a
my už se tìšíme na podzim,
na další poøádání této akce.

øeditelem školy a program
pøipravený tìmito žáky,
který všechny dobøe pobavil.

Doufáme, že Vám i Vašim
dìtem se akce líbily, byli jste

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA, která probíhá
bìhem vyuèování, je
oblíbenou akcí hlavnì pro
naše nejmenší.
Sladkou odmìnu však
dostali od Mikuláše, andìlù a
èertù, nejen dìti na I. stupni,
ale i odrostlí žáci na II. stupni
naší školy.
DÌTSKÝ KARNEVAL povedená akce poøádaná pro
žáky I. stupnì a jejich mladší
kamarády, konaná v sále
Dìlnického domu. Je jen
škoda, že se z dùvodù

kapacity nepovedlo uspokojit vìtší poèet dìtí. Dìti zde
opìt pøedvedly pìkná
vystoupení, které nacvièily
ve svých tøídách. Poté na nì
èekal zábavný program v
produkci našich milých
dìvèat. Na závìr nechybìla
ani oblíbená tombola s
cenami od našich sponzorù,
kterým patøí naše velké
podìkování.
PLES PRO ŽÁKY II.
STUPNÌ - již šestý rok se
tato akce konala v prostorách
sokolovny. Dívky i chlapci
pøišli na tuto akci ve
spoleèenském odìvu a
strávili pøíjemný veèer spolu
se svými kamarády. Akce se
samozøejmì zúèastnili i
tøídní uèitelé. Souèástí plesu
bylo i slavnostní pasování vyøazování deváákù

bych za celé SRPŠ
podìkovala dlouholeté
èlence Jarce Zuziakové za
bájeèné a obìtavé vyøizování
finanèních záležitostí a za
všechnu obìtavou pomoc a
práci na všech akcích. Pevnì

SLET ÈARODÌJNIC
- akce opìt poøádaná na
sokolském høišti. Dìti z I.
stupnì v maskách èarodìjnic
a èarodìjù se srazily z celého
širého okolí, aby si užily
pøíjemné odpoledne se
svými kamarády a
zasoutìžily si o dobroty na
stanovištích s nejrùznìjšími
úkoly. Nejvìtší èarodìjná
skupina byla odmìnìna
krásným dortem.

RADOVÁNKY poslední akcí letošního
školního roku byly tradiènì
š k o l n í r a d o v á n k y. N a
sokolském høišti vystoupily
se svým programem všechny
vìkové kategorie – od tìch
nejmenších ze školky, až po
nejstarší žáky naší školy.
Všechny dìti, pod vedením
uèitelù pøedvedly pìkné
vystoupení, a to i za nepøíznì
poèasí. Zima a déš nás však
brzo donutila tuto akci
ukonèit.
U tìchto dìtských akcí
nám rádi vypomáhali i žáci z
naší školy, za což jim patøí
podìkování.
Jednou z akcí poøádaných
SRPŠ, konanou pouze pro
dospìlé, byla tradièní a
oblíbená
K AT E Ø I N S K Á Z Á BAVA. Tato akce se vydaøila,

spokojeni s jejich prùbìhem a
užili jste si je na maximum.
Velké díky patøí našim
vìrným sponzorùm: hlavnì
Obecnímu úøadu Dìtmarovice, p. Martinu Daòhelovi,
p. Davidu Mazurkovi, p.
Františku Hartlovi, p. Petru
Kormanovi, firmì Trestles,
Èeské spoøitelnì, Revírní
bratrské pokladnì a p. Šárce
Chrobákové za úžasné dorty,
které nám vždy na akce peèe
jako jednu z hlavních cen.
Chceme touto cestou
podìkovat všem rodièùm, že
se pøidali do našeho sdružení
a umožnili nám, pokraèovat v
tradici fungování SRPŠ a
poøádání akcí pro naše dìti.
Velký dík patøí samozøejmì
také všem èlenùm výboru za
ochotu a pomoc pøi poøádání
všech akcích. I letos se
musíme rozlouèit s milými z
našich øad. Bohužel. Ráda

doufáme, že zùstane nadále
naším spojencem.
Na závìr mi dovolte, jako
obvykle, obrátit se na vás,
rodièe dìtí naší školy, s
žádostí o pomoc pøi pøípravì
a realizaci akcí SRPŠ. Velmi
si vážíme každého z Vás,
který pøidá ruku k dílu.
Ostatnì, je to všechno pro
naše dìti a pro ty chceme
jenom to nejlepší. Doufáme,
že pøíští rok uvidíme nové
tváøe v našem týmu a že se
nám podaøí opìt zajistit
skvìlé akce nejen pro dìti.
Pøejeme všem dìtem
krásné prožití letních
prázdnin, rodièùm klidnou
dovolenou a krásné sluneèné
léto všem. Tìšíme se na vás
opìt na akcích poøádaných
Sdružením rodièù a pøátel
školy pøi ZŠ Dìtmarovice.
Za SRPŠ pøi ZŠ
Markéta Branná

Oznamujeme návštìvníkùm a ètenáøùm,
že z dùvodu revize knihovního fondu
bude knihovna ve dnech 17.7. – 31.7.2017
uzavøena.
Bìhem letních prázdnin zùstává
výpùjèní doba beze zmìn.
Pøeji vám všem krásné léto
s dobrou knihou.
Alžbeta Jendryšèíková
-9-
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Pasování prvòáèkù na ètenáøe knihovny
Jedineèný projekt Už
jsem ètenáø – Knížka pro
prvòáèka je organizován
KDK SKIP ÈR a jeho cílem
je rozvoj ètenáøských
návykù již od prvního
roèníku školní docházky.
Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství
Triton a SKIP ÈR.
Toto letošní u nás pro-

bìhlo v úterý 30.5.2017 v
Místní knihovnì a zúèastnilo se ho 26 dìtí z
první tøídy zdejší ZŠ.
Za dìtmi se svým
programem pøijela oblíbená spisovatelka dìtských
knížek paní Zuzana Pospíšilová. Ta dìtem ze svých
knížek pøedèítala, zadávala
taky jazykové hádanky,

rébusy a následnì byly
jeden po druhém pasovány
meèem do øádu ètenáøského.
Dìti si z tohoto slavnostního okamžiku odnesly pasovací listinu s
jejím podpisem, roèní
registraci zdarma, sladkosti a hlavnì knihu pùvodní èeskou novinku,

která byla napsána a
ilustrována, a kterou nelze v
bìžné knihkupecké síti
minimálnì tøi roky koupit.
Ve školním roce 2016/ 2017
je to kniha spisovatele
Martina Šinkovského a
ilustrátora Ticho 762 –
Lapálie v Lampálii.

A. Jendryšèíková

300. výroèí narození Marie Terezie

Dìtmarovický obèan a student Gymnázia v Orlové-Lutyni
Richard Górecki získal 2. místo ve výtvarné soutìži „Za èasù
èeské královny Marie Terezie“ v kategorii „Prostorové
práce“ s názvem „Škola základ života“.
U pøíležitosti 300. výroèí narození Marie Terezie byla
Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A.
Komenského dne 14. listopadu 2016 vyhlášena výtvarná
soutìž „Za èasù èeské královny Marie Terezie“. Osobní
záštitu nad soutìží pøevzala ministrynì školství, mládeže a
tìlovýchovy Mgr. Kateøina Valachová, Ph.D. Odborná
porota vybírala z celkem 2895 došlých prací a slavnostní
vyhlášení výsledkù se uskuteènilo pøímo v Národním
pedagogickém muzeu a knihovnì J. A. Komenského. Za
MŠMT se akce zúèastnila námìstkynì RNDr. Zuzana
Matušková.
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Krasobruslaøi v Kravaøích
Orlovští Krasobruslaøi mají za sebou první
soustøedìní. V krásném areálu v Kravaøích se sjelo na
200 krasobruslaøù z celé Èeské republiky.
Hlavními trenéry byli na tìlocvièny, kde mìly
skluz, techniku bruslení a hodinu tance. Pauza na
skoky Vladimír Dvojnikov veèeøi a poslední hodinu
– významný ruský trenér,
který pùsobí v Bratislavì.
Orlovští krasobruslaøi s ním
spolupracují již dlouho.
Druhým hlavním trenérem,
a to na piruety, byla specialistka z Prahy Kateøina
Kamberská.
Dennì všech 5 skupin
absolvovalo hodinu techniky bruslení zamìøenou na
kroky, pak hodinu v tìloc- mìly se svými osobními
viènì, a to na gymnastiku. trenéry, kde pilovaly skoky.
Pauza na obìd a zaèala
Nìkteøí naši mladší
hodina na piruety, kdy krasobruslaøi pouze dojížspecialistka p. Kamberská dìli na odpolední trénink na
perfektnì vysvìtlila všem ledì, což je výborné pro
všechny typy piruet. Po této jejich další výkonnostní
hodinì opìt pøešly dìti do rùst. Celé dva týdny absol-

Soutìž v malování
Bìhem mìsíce bøezna a dubna 2017 probìhla soutìž v
malování s tématikou pøírody a myslivosti, která byla v režii
Mysliveckého spolku Zátiší Dìtmarovice ve spolupráci s
vedoucí školní družiny Ludmilou Èernou. Soutìže se
zúèastnily dìti ze ZŠ Dìtmarovice. Myslivci na výroèní
èlenské schùzi vyhodnotili obrázky a ty nejzajímavìjší
vyhlásili za nejlepší.
V kategorii 1. - 5. tøída se dìti umístily takto:
1 místo: Jana Wnetrzaková
2 místo: Kristýna Wowrová
3 místo: David Horváth
V kategorii 6. – 9. tøída se dìti umístily takto:
1 místo: Kateøina Baierová
2 místo: Kristýna Oškerová
3 místo: Sabina Somerlíková

vovali Sobotíková Markéta, Messina Michelle,
Marmoroviè Ondøej, Paseková Magdaléna, pro
nemoc se druhého týdne
nemohla úèastnit Sabina

Veèeøová. Také Petra Kúdelová byla velice zklamaná, jelikož tìsnì pøed
soustøedìním si v tìlocviènì udìlala výron kotníku. Na odpolední hodiny
dojíždìli pravidelnì Swa-

czynová Nikola, Hanusková Dorotka a Krukovská
Marina. Jen párkrát dojeli
Újezdská Dita, Grúberová
Eva, Kondziolková Eliška,
Planková Natálie.
Mladší dìti zatím
poznávají, jak to na krasobruslaøských soustøedìních
bývá. Byly to nároèné dva
týdny, ale úspìšné. Na všech
dìtech jsme zaznamenali
výkonnostní vzrùst.
Dìti, které se soustøedìní nezúèatnily, mìly zajištìné cvièení v tìlocviènì.
Nyní už cvièení v tìlocviènì
nebo na høišti opìt absolvují
všichni.
Další soustøedìní mìly
dìti 3. – 12. 6. 2017 opìt v
Kravaøích pod vedením
Igora Tchiniaeva (RUS/
USA).
Hurá do další pøípravy.

Výlet mladých hasièù z Dìtmarovic
V sobotu dne 27. kvìtna 2017 se uskuteènil již 3. roèník
dvoudenního výletu našich mladých hasièù. Abychom si
výlet poøádnì užili, vyrazili jsme už èasnì ráno, a to vlakem
do Mostù u Jablunkova, kde nás pøi pøíjezdu èekala pìknì
dlouhá túra na turistickou chatu. Otázkám „a kdy už tam
budeme“, jsme se samozøejmì nevyhnuli, ale jako správní
siláètí hasièi jsme vše bez problémù zvládli. Objednané
poèasí bylo letos opravdu nádherné, a tak jsme mìli
možnost s dìtmi opéct párky, pobavit se rùznými soutìžemi
a užívat si pobytu na èerstvém vzduchu. Dìkujeme všem
úèastníkùm za velice vydaøený výlet a dìtem pøejeme hezké
letní prázdniny!
Kateøina Rusková a tým SDH Dìtmarovice
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Omluva
V kvìtnovém vydání Dìtmarovického okénka ve
fotopøíloze „Vítání obèánkù“ na stránce 9 došlo k
pochybení pøi pøepisu pøíjmení. Správné jméno a
pøíjmení miminka je Natálie Švedová, tak, jak je nyní
uvedeno a bylo tehdy i uvedeno na stránce 15 v rubrice
Spoleèenská kronika „4.3.2017 jsme pøivítali nové
obèánky“. Tímto se velmi omlouváme rodièùm a rodinì
za zpùsobené nepøíjemnosti.
T. Èempelová, OÚ Dìtmarovice
Za redakèní radu D. Šnapková
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Nebezpeèí nemusí být daleko
(Myslivci vìdí své)
V poslední dobì se opìt
rozmáhá jev, že se lidé
vydávají do lesa na houby
napøíklad se svými ètyønohými miláèky, na kole, na
motorce, na koni, pøípadnì
táboøí a hluènì se chovají až
do božího rána. I v naší obci
je z posledního období
pøípad, kdy dva potulující
se „voøeši“ stateènì na
Glembovci uhnali bøezí
srnu nedlouho pøed narozením mladých… Pøesile
se, chudák, neubránila, s
hendikepem vysoké
bøezosti nemohla uniknout

Ale pozor, pøíroda není
tak bezbranná jak by se
myslelo, ani v našich
konèinách. Sami myslivci
to vìdí velmi dobøe a
poèínají si pøi svých
pochùzkách velmi opatrnì.
Ke zvìøi spárkaté se totiž
øadí i prase divoké, jehož
vlastnosti a inteligence jsou
generacemi velmi vypracované a mohou být i
nebezpeèím pro lidi. O
rozpáraných a ve špitále
pracnì sešitých lidech, i
zkušených myslivcích, už
všichni jistì slyšeli a èetli.
Divoèák mùže vážit i
napøíklad 300 kg a není to

a tak ji zardousili. Psi chodili na volno, jeden chycený
„pøi èinu“ mìl vzornou psí
známku…, ale jeho lovecké
geny ho, jak se øíká,
„spustily z øetìzu“. Ten
druhý výteèník utekl z místa
èinu. Majitelé tìchto psù
byli dobøe dohledatelní…
Zvláštì v období kvìtna a
èervna je zvìø, kdy má
mladé, velmi zranitelná
napøíklad i bezohlednými
turisty a návštìvníky lesa,
kteøí se chovají nešetrnì k
pøírodì. Ohrožená je zvìø
spárkatá a též drobná, které
je v naší pøírodì už tak
velmi poskrovnu. Nešetrnost èlovìka k pøírodì,
která je už tak dána v období
seèení luk m.j. dokonalostí
zemìdìlské techniky, je tak
velmi „potuplována“ ještì
tímto zpùsobem.

žádný nemotora. Umí
uhánìt jak závodní kùò,
rychle mìnit smìr, a to ještì
v tìžkém terénu. Má
špièkový èich, sluch jak
sova a inteligenci na úrovni
psa. Má bytelné páráky
nebo háky…V naší obci se
nedávno povedlo jednoho
vìtšího ulovit, vážil po
vyvržení 162 kg. Tìch
menších, kolem 80-100 kg,
bylo uloveno více, velké
kusy jsou v našich
konèinách výjimeènìjší,
nicménì jakou myslíte, že
má pøi setkání šanci váš
obdivovaný velký
tøicetikilový pes, který má o
možné existenci divoèáka
ale jen kdesi dobøe založenou genovou informaci?
Ikdyž je prase „jen“
osmdesátikilové a páráky
má menší? Jeho šance jsou

zøetelná nula, zvláštì když
se jedná o bachyòku, i jen
loòskou, vodící svých pìt
prvních malých pokladù.
Zrovna v dubnu - kvìtnu lze
rodinky potkat nezøídka a
zcela neèekanì i blíž okraje
lesa.
Nedávný pøípad napadení prasetem v bohumínské honitbì ukazuje, že
se tyto pøípady stávají a
mívají nedobré dùsledky. V
naší honitbì je nejvìtší
potenciální pravdìpodobnost kontaktu s prasetem v Lyngu, tj. zejména
za EDÌ, a v úseku podél
øeky od Koukolné až po
soutok Mlýnky s Olzou.
Prase ale migruje na velké
vzdálenosti a dostane se
prakticky všude. Pobytové
znaky jsou zaznamenány
napøíklad i v Dembinì, na
Wilczkovì kopci a divoèák
byl uloven i ve Farském
lese. Každý lesní porost, i
pole s plodinou, je pro prase
vhodným úkrytem a tato
zvìø má velmi rozsáhlý
„akèní rádius“.
Mimo tyto aspekty je zde
ještì jeden, o nìmž vìdí
zase zejména myslivci, i
když ve sdìlovacích
prostøedcích mùžete zprávy
zachytit též stále èastìji.
Divoèák je, jak známo, i

který se ochotnì stìhuje do
organizmu èlovìka a zde se
usazuje prakticky kdekoliv,
je odstranitelný jen operativnì a s velkými problémy. Ohrožuje tak èlovìka na
životì. Pøenáší se i na jinou
zvìø, ale i na psy a koèky.
Pøenášeny jsou však z
divoèákù na domácí zvíøata
i virové nemoci jako je mor
prasat, slintavka, kulhavka,
vzteklina, metastrongylóza
(hlístice), apod. No a v
poslední dobì se i v ÈR stále
více mluví o pøípadech
Aujezského choroby, a to
právì u psù, kteøí byli v
kontaktu s lesem a s
divoèáky. Mysliveètí psi a
psi pohybující se blízko lesa
mají riziko onemocnìní
nejvyšší. Každý myslivec
ví, že pro jeho psa by nákaza
znamenala vždy neprodlenou pøípravu hrobu pro
jeho dobrého kamaráda a
pomocníka. Jedná se o
onemocnìní s bleskovým
nástupem a úhynem zvíøete
d o 2 4 h o d i n n a t z v.
pseudovzteklinu. Divoèák
však je schopen vesele
pøežívat a trousit dále po
cestì životem virovou
nástrahu i na psy nemyslivecké, nemoc je ale
dobøe pøenosná i na koèky,
fretky, ovce, kozy, myši,
atd.

rezervoár zárodkù organismù zpùsobujících rùzná
onemocnìní. Pominu už
situaci, kdy si lidé nedoèkavì dìlají tatarák z èerstvì
uloveného divoèáka, aniž
by si nechali zjistit pøípadnou existenci napadení
svalovcem (trichinelóza),

Nechtìl jsem èlánkem
obyvatelstvo vystrašit, jen
uvádím reálná nebezpeèí,
která si tøeba bìžný
návštìvník lesa, napøíklad
se svým psem „na volno“
ani neuvìdomuje.
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Zamyšlení nad námi prý pány tvorstva
Je zde opìt jaro, kdy se velkou rychlostí probouzí
pøíroda a nìkteøí z nás s ní, proto mi dovolte krátké
zamyšlení nad námi bytostmi, co si øíkají inteligentní
bytosti na vrcholu všeho, co je zde na zemi, pod zemí a snad
i v kosmu.
Nejprve bych rád upozornil na problémy zdraví nás
obèanù, které chátrá èím dál tím døíve s naším vìkem.
Pamatuji si, když za mého mládí nìkdo onemocnìl
rakovinou, mrtvicí nebo infarktem, tak to byla výjimka.
Dnes s odstupem nìkolika desetiletí je to zcela bìžné.
Víte, co je urychlovaè tìchto nemocí? Bezesporu životní
styl, stravování, stres, chemtreils a další vlivy jako napø.
podprahové informace z TV poøadù, elektrosmog,
geopatogenní zóny, které to vše zesilují. Mnoho z nás má
výraznì sníženou imunitu právì vlivem tìchto aspektù.
Øíkáte si, tomu se to tady píše, ale jak z toho ven?
Myslím si, že z velké èásti máme naše zdraví pod kontrolou
sami. Jak to, že nìkdo nepotøebuje lékaøe 15-20 let a nìkdo
každý mìsíc?
Nejsem odborník pøes zdraví, ale používám zdravý
selský rozum, který mi øíká, abych se vyhýbal všemu, co mi
škodí. Tedy mám-li stres, zjišuji proè a jak ho odstranit.
Nabízí se øada øešení – vstøícnost ve vztazích, až po zmìnu
zamìstnání. Neposlouchám Tv, když tuším, že ty filmy mi
škodí. Na to mám intuici. Øeším eliminaci elektrosmogu a
odklonìní geopatogenních zón. Pìstuji své brambory a
zeleninu, které neošetøuji chemií, jen zcela výjimeènì, když
nestihnu napø. posbírat mandelinku. Pochutnávám si na
svých vypìstovaných kuøatech, nedají se srovnat s tìmi z
marketu. Taky rajèata, jablka, broskve a zelenina je
mnohem chutnìjší, když je necháte dozrát na stromì nebo

keøi. Rád vybìhnu ráno na zahradu na ranní sluníèko. Vìøte
mi, že je to balzám na tìlo i duši. Takže to si dovedu poøešit
sám. Horší je to napø. s hlukem, který nedokážu eliminovat.
Nìkteøí jedinci z nás si koupí terénní motorku nebo rychlou
velmi hluènou motorku a jezdí sem tam (trénují) v obci
poblíž rod. domkù 2-3 hodiny v podveèer. I když jezdí
kilometr od vás, je to hluk, který obtìžuje vìtšinu obyvatel
pro uspokojení potøeb nìkolika pøevážnì mladých
spoluobèanù kteøí, až jim bude pøes šedesát a budou mít
odpracováno pøes 40 let, budou taky toužit po klidu.
Sekaèky a køovinoøezy mají rovnìž velký podíl na hluku.
Velmi bych si pøál, abychom se domluvili a nepoužívali je
napø. veèer od 18 hod. a v nedìli.
Mnohým z nás už dochází to, že jsme jako lidé malý
kousek pøírody a mìli bychom se podle toho chovat.
Pamatuji si, jak za minulého režimu bìhali po polích zajíci,
koroptve a bažanti. Tehdy mi vadili trochu vrabci na dvorku
a žáby v Mlýnce. Dnes jsem vdìèný, když zahlídnu ty
vrabce a žáby. To vnouèata znají jen z omalovánek.
Takže si øíkám, když už omezujeme zvíøátka ploty,
silnicemi, hlukem a chemií, proè jich nechránit alespoò na
jaøe, když mají mladé. Proè si na ty hluèné motorky
nenamontujeme tlumièe hluku. Vždy uvìdomme si
pøátelé, že bez pøírody nepøežijeme. Záplavou pesticidù si
otrávíme vèely, žáby a hlavnì vodu, která to vše spláchne do
pøehrad. Pak se rádi napijete vody s pesticidy, antibiotiky,
chemií z pracích prostøedkù atd. Ano pøátelé, pokud nemáte
napø. osmotický vodní filtr, tak si to vypijete. Také dìti. A
náramnì se pak divíme, proè mají alergie.
Takže pojïme pomoci každý podle svých možností
pøírodì a taky sami sobì.
Nabídnìte napøíklad
pøebytky ovoce a zeleniny
spoluobèanùm, budou vám
vdìèni. Važme si zdraví,
vždy pøece není vìcí lékaøe
øešit naše zdraví, ale každého
z nás. Lékaø vám nebude øešit
pøíèinu vaší nemoci, ale
pouze její dùsledek. Nemoci
jsou z velké èásti zpùsobené
duchovními pøíèinami, to ví
prakticky vìtšina lékaøù. Oni
však mùžou øešit jen jejich
dùsledky – nìco v tìle
vyoperovat, podat antibiotika
(nìkdy až 3x po sobì),
chemické léky, což jsou
pøevážnì jedy, které pùsobí
pomalu a jistì vás pomalu
oslabí. Vedlejší úèinky jsou
nìkdy více škodlivé než
samotná nemoc.
Jiøí Mencner
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Mše o pouti

Svatováclavský hudební festival opìt i u nás
Prestižní Svatováclavský hudební festival, který v prùbìhu
mìsíce záøí pøiláká posluchaèe a milovníky vážné hudby na 35
koncertù celkem do 29 kostelù v Moravskoslezském kraji,
zavítá v rámci svého putování i do Dìtmarovic. „Srdeènì zvu
všechny pøíznivce kvalitní hudby na Svatováclavský hudební
festival, který patøí mezi nejvýznamnìjší akce svého druhu v
Èesku i støední Evropì. Modernizovali jsme formát festivalu a
kromì tradièních festivalových koncertù novì nabízíme také
besedy s umìlci, výstavy fotografií, workshopy pro dìti a
filmové projekce s odborným výkladem. Již v loòském roce
jsme pøedstavili nový koncept komunikace festivalu, který se
setkal s velkým ohlasem a podaøilo se oslovit širokou
veøejnost, zaujmout mladé publikum a výraznì zviditelnit
festival. Také v letošním roce budeme v tomto trendu
pokraèovat, kampaò odstartujeme 1. èervna a pøipravujeme v
rámci komunikace mnoho novinek. Nový vizuál festivalu pro
rok 2017 bude letos v elegantní èerveno-èerno-bílé
kombinaci,“ uvedl øeditel festivalu doc. Igor Františák. V
podání mladého houslisty a laureáta Pražského jara Romana
Patoèky a jeho pøátel zazní v kostele sv. Maøí Magdalény v
Dìtmarovicích v úterý 5. záøí od 18 hodin sonáty a suity
nìkterých barokních i soudobých hudebních skladatelù.
Vstupenky v cenì 150 a 100 Kè lze zakoupit na Obecním úøadì
u paní T. Èempelové, anebo pøímo pøed koncertem v pøedsíni
kostela.

Nenápadní hrdinové Noci kostelù
Ani letošní roèník Noci kostelù, která se v Dìtmarovicích
konala poètvrté, nezklamal. Do místního chrámu,
zasvìceného sv. Maøí Magdalénì, zavítalo v pátek 9. èervna
na 340 návštìvníkù. Tìch opravdových, protože díky
pøímému televiznímu vstupu Èeské televize a køesanské
Televize NOE jich bylo urèitì mnohonásobnì víc. Obvykle
však èísla bývají spíše zavádìjící. Holt, je to kritérium dnešní
doby, která jakoukoli událost pomìøuje výkonem, statistikami
a ziskem. Já se ale domnívám, že zrovna Noc kostelù je o
nìèem úplnì jiném. Dokazuje totiž, že skvìlé vìci lze dìlat i s
nulovým rozpoètem, a zároveò každému pøíchozímu uštìdøí
drobné pohlazení na duši. Jeden moudrý èlovìk kdysi øekl, že
každé správné dobré dílo má i takové své nenápadné hrdiny, o
kterých nikdo neví, ani o nich nikdo nepíše. Jsou to ti, kdo
obìtují svùj èas, nemoc èi bídu, a to má vždy ohromnou sílu.
Není tomu tak dávno, co byla aktivita zdejší farnosti
ohodnocena na „ètyøi mínus“. Docela bych chtìl vìøit tomu, že
i ústa, z nichž toto hodnocení tehdy vypadlo, by dnes lépe
promyslela svou rétoriku. Farnost, která své dveøe otevírá
opravdu každému, stále dává najevo, že nezištnost, obì a
štìdrost jsou investice, jež z dlouhodobého hlediska slibují
hojné plody. Noc kostelù se tak nejen u nás v Dìtmarovicích
stala majákem pro sebe i pro druhé. A stejnì tomu bude i pøíští
rok 25. kvìtna.

V nedìli 23. èervence v 10 hodin bude v místním kostele
sloužena bohoslužba ke cti sv. Maøí Magdalény u pøíležitosti
dìtmarovické pouti. Hlavním celebrantem bude letos Jeho
Milost Jaroslav Jáchym Šimek, O. Praem, opat želivský. Na
varhany zahraje dìtmarovický rodák Mgr. Pavel Kozel.
Výtìžek sbírky pøi mši svaté bude urèen na záchranu
vzácných varhan. Srdeènì zveme!

Mše u Nìbrojovy kaple
Nìbrojova kaple nad dìtmarovickou základní školou
prošla pøed pár lety obnovou, a to nejen fasády, ale i
vnitøního oltáøe. Stalo se již tradicí, že o krásném svátku
Nanebevzetí Panny Marie, který pøipadá na 15. srpen, se
zde slaví výroèní bohoslužba. Zveme vás i letos, a to
v úterý 15. srpna v 18 hodin.

Nyní je ten správný èas
Bylo to pøed více než pìtapadesáti lety. John F. Kennedy,
který byl právì zvolen americkým prezidentem, ve svém
inauguraèním projevu vyhlásil: „Neptej se, co mùže udìlat
Amerika pro tebe. Ptej se, co mohu já udìlat pro Ameriku.“
Èeká nás na podzim volební klání a nejednomu se zaène chtít
naøíkat nad tím, jak to zas bude všechno tìžké a nechutné. Ale
naopak, dostáváme další možnost pøispìt k zlepšení našeho
bolavého národa. Spolu s papežem Janem Pavlem II. si
koneckoncù myslím, že nikdo z nás není tak chudý, aby už
nemìl co nabídnout, ani tak bohatý, aby už nic dalšího
nepotøeboval. Co tedy mohu udìlat já? Faktem je, že žijeme
navíc stále v jakési nejistotì: dìlám to dobøe? Je se mnou okolí,
rodina, šéf spokojený? Každý touží po pøimìøené existenèní
úrovni, a když se mu nedaøí, chce ji vymáhat od spoleènosti, od
druhých. Možná teï nastala ta správná chvíle, kdy mohu dát
šanci druhému i sobì. Druhému tím, že docením jeho morální
kredit, spoøádaný rodinný život, odvedenou práci a hezké
mezilidské vztahy, které umí aktivnì budovat; a sobì tím, že
zaènu aktivnì pracovat pro obec, pro kraj a pro národ. Víme, že
nejvìtším pøítelem nacismu a rudého komunismu byla pøece
lhostejnost, pocit, že mì se to netýká. To je nejhorší
spoleèenský høích, jehož následky sklízíme dnes a dennì.
Nauèili jsme se mlèet, když je tøeba promluvit. Anebo naopak
mluvíme, když je lepší radìji zùstat zticha. Bojíme se pøihlásit
k našim køesanským hodnotám, ke køesanské etice a
demokratickým tradicím. Jsme málo hrdí na významné
historické momenty, které nám zmìnily život. Chybí nám
pokora, ale i radost z vykonané práce. Ano, chybí nám vzory, je
tìžké vybírat. Dokud nepùjdeme na hlubinu a zùstaneme na
povrchu, bude vlastnì rùst vrchol Babylónské vìže a my s ním.
Když na konci listopadu zavítal do Dìtmarovic ministr Marián
Jureèka, aby se ve svém vzácném volném èase místo svých pìti
malých dìtí nezištnì vìnoval hraní na tubu a umožnil tak naší
farnosti zprostøedkovat pøes 50 tisíc na záchranu vzácných
varhan, pochopil jsem, že to je politik, který nekecá. A od té
doby si vroucnì pøeji, aby naší odmìnou za projev jeho
sympatie a pomoci byly hlasy, které mu v øíjnu z Dìtmarovic
pošleme. Ono totiž udìlat život druhého šastnìjším pøináší
každému èlovìku Boží požehnání a lidské úspìchy. Èas udìlat
nìco opravdu dobrého nastává a záleží na každém z nás.
P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz tel. 731 402 008
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Elektrárna Dìtmarovice
- aktuální prohlášení
Uzavøení Elektrárny
Dìtmarovice není otázkou
nejbližších let. Elektrárna
díky ekologickým investicím (napø. DENOx za 400
mil. Kè v roce 2015) plní
veškeré ekologické limity a
bude je splòovat i po jejich
zpøísnìní (tzv. limity BREF,
které budou platit po roce
2021). V pøíštích letech
poèítáme s provozem dvou
blokù (zejména B3 a B4),
kde budeme každoroènì
vyhodnocovat efektivitu
výroby elektrické energie.
Lokalitu nehodláme opouštìt ani v pøípadì negativního vývoje na energetickém trhu, dodávky tepla
do Bohumína a Orlové
zajistíme. Zároveò bychom
v oblasti dodávek tepla rádi
rozšíøili naši pùsobnost, a
pokud se vyskytne pøíležitost, budeme se chtít
postarat o dodávku tepla i v
dalších lokalitách regionu.
V souèasnosti probíhá
instalace druhého výtopenského zdroje 25 MW
pro kontinuitu dodávek
tepla pøi odstávce blokù.
Zároveò posuzujeme varianty jiných teplárenských
zdrojù, napø. kogeneraèních
jednotek, které by zabezpeèily kvalitní dodávky
tepla za konkurenceschopné ceny pro naše
odbìratele.
Vladislav Sobol
mluvèí Skupiny ÈEZ

Pod komíny dìtmarovické elektrárny se vyšlapalo pøes 100 tisíc korun
pro seniory z Bohumína a dìti z Orlové
Senioøi z Bohumína se díky mobilním
zvedacím zaøízením dostanou z lùžek do
pojízdných køesel, ve kterých mohou
opustit svùj pokoj, a kluci a holky z Orlové
budou mít ve svém Domì dìtí a mládeže
nový gymnastický koberec, florbalky,
chovný pár vodního dráèka i vybavení
terária. To vše díky energii, kterou vložili
návštìvníci dne otevøených dveøí
Elektrárny Dìtmarovice, nejvìtší
èernouhelné elektrárny Skupiny ÈEZ v
Èesku, do šlapání na Oranžových kolech.
Na den otevøených dveøí v sobotu pøišla více
než tisícovka lidí. Turnikety elektrárny
prošlo na prohlídku 431 návštìvníkù, další
si užili show Smokemana, který pøi
pokusech doprovázených ohlušujícími
výbuchy pøedvedl, jak vzniká energie a jak
ji efektivnì využívat pøi vytápìní. Jeho
vystoupení souviselo také s desátými
narozeninami spoleènosti ÈEZ
Teplárenská, která pro dìti i jejich rodièe
pøipravila energetický sedmiboj.
Jedním z vrcholù akce bylo šlapání na
cyklistických trenažérech, které promìnily
energii dobrovolníkù na finance. Dùm dìtí a
mládeže v Orlové díky tomu získá 51.654
korun na vybavení pro své kroužky, domov
seniorù provozovaný Centrem sociálních
služeb Bohumín nakoupí za 52.150 korun
pro své klienty mobilní zvedací zaøízení.
„Je to pro nás ten nejkrásnìjší dárek k
Mezinárodnímu dni dìtí. Snažíme se
vytvoøit co nejlepší podmínky pro dìti, které
prožívají svùj volný èas v našich kroužcích,
a už jde o taneènice, sportovce,
pøírodovìdce nebo výtvarníky. Když jim
nabídneme zajímavý program, nebudou se
bez cíle toulat po sídlišti,“ shrnula své
dojmy navýsost spokojená øeditelka DDM
Orlová Jana Šertlerová.

Nadšení zavládlo také v bohumínském
domovì pro seniory. „Velkou èást našich
klientù tvoøí senioøi zcela imobilní,
upoutání na lùžko. Díky financím od
Nadace ÈEZ mùžeme nakoupit speciální

zvedací vaky, které se pøipevní k zvedacímu
zaøízení, pomocí kterého lze pøesunout
klienty z lùžek do pojízdných køesel a zpìt,
aby mohli navštívit své sousedy nebo se
zapojit do
spoleèných
programù,“
vysvìtlila vedoucí domova Katrin
Mitopulu.
Elektrárna
Dìtmarovice
je nejvìtší
klasickou
elektrárnou
na území Moravskoslezského kraje i v
rámci celé Moravy a zároveò nejvìtší
èernouhelnou v Èesku. Roènì dokáže
vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické
energie (což je spotøeba více než 700 000
domácností) a pøes 800 000 GJ tepla.
Teplem elektrárna zásobuje mìsta Bohumín
a Orlová.

Dobrá a dobroèinná snídanì v Elektrárnì Dìtmarovice
Na Škaredou støedu by se podle lidové povìry nemìl nikdo
škaredit, protože by mu to mohlo vydržet po každou støedu v
roce. Zamìstnanci Elektrárny Dìtmarovice a dalších firem,
které sídlí v jejím areálu, se proti tomu pojistili dobrým
skutkem.
A taky dobrým jídlem a pitím. O to se postaraly dva sociální
podniky, které zamìstnávají hendikepované: pojízdná
kavárna Mental Café a ostravská pekárna MVM Solution.
Výtìžek z projektu Plníme pøání snídaní ve výši 7,5 tis. Kè
použijí obì chránìné dílny na svùj další rozvoj.
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Jak správnì napouštìt bazén? Zdlouhavì z vodovodu nebo pohodlnì z cisterny SmVaK Ostrava?
Co je nutné dodržovat, aby
byl zaruèen odpovídající
výsledek pøi napouštìní
domácího bazénu a neomezili
jste sousedy pøi odbìru pitné
vody.
Místo
napouštìní
domácího
bazénu z
vodovodní sítì si mùžou lidé
nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských
vodovodù a kanalizací Ostrava
až domù. Proces bude výraznì
rychlejší a nijak se nedotkne
okolních odbìratelù. Opatrnost je na místì také v pøípadì
napouštìní bazénu ze studny.
Je vhodné si nechat provést
rozbor v laboratoøi, zda je voda
ke koupání vhodná.
Léto je za dveømi a nejen
dìti se tìší na koupání v
domácích bazénech. V jejich
množství na poèet obyvatel je
Èeská republika evropským
lídrem a bazénù u domù v
našich mìstech a vesnicích s
rozšiøující se zástavbou do
krajiny pøibývá. Jak správnì
postupovat a které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli
zklamání v podobì zakalené

vody nebo pøedešli problémùm ve vodovodní síti?
„Rizika vznikají pøedevším tehdy, když se
rozhodne vìtší množství
odbìratelù v dané lokalitì
napouštìt prostøednictvím své
pøípojky bazén ve stejný èas a
lidé chtìjí mít svùj bazén
napuštìný co nejrychleji. Pøi
náhlém zvýšení odbìru mùže
totiž dojít k nárazovým
zmìnám hydraulických
pomìrù vyvolaným vysokou
rychlostí proudìní vody v
potrubí. To má za následek
uvolòování usazenin a zákal
vody, který se mùže dostat do
pomìrnì širokého okolí. Tyto
nárazové odbìry mohou také
zpùsobit pokles tlaku vody. To
se negativnì projeví na
pøípojkách ostatních odbìratelù, kteøí mùžou být omezeni v jejich požadovaném
odbìru ze sítì,“ øíká øeditel
vodovodù spoleènosti SmVaK
Milan Koníø.
Nepøíjemným situacím lze
pøedejít dodržováním nìkolika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštìt
pozvolna, klidnì nìkolik dnù a
ideálnì mezi odbìrové špièky.

O spoleènosti SmVaK
• Spoleènost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím
dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobì se øadí mezi
pøední firmy na vodárenském trhu v ÈR.
• Hlavní výrobní èinností je výroba a dodávky pitné vody a
odvádìní a èistìní odpadních vod.
• V roce 2016 spoleènost vyrobila 62.036 tisíc m3 pitné vody, což
odpovídá spotøebì na obyvatele a den u vody fakturované celkem
128 litrù, u vody fakturované domácnostem 88 litrù.
• Spoleènost SmVaK Ostrava provozuje kanalizaèní sí s délkou
1.837 kilometrù v 80 mìstech a obcích. Na ni je pøipojeno více
než 522.000 obyvatel. V provozu je 67 èistíren odpadních vod s
celkovou kapacitou 271.169 m3 za den. V roce 2016 odvádìla
spoleènost odpadní vodu z 54.105 kanalizaèních pøípojek a bylo
odkanalizováno více než 28 milionù m3 odpadních vod.
• Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a
distribuèním systémem zajišujícím dodávku pitné vody v
Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítì je témìø 500
kilometrù pøevážnì ocelového potrubí. Má tøi úpravny vody s
celkovou kapacitou 4.850 litrù za sekundu, které upravují vodu z
údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správì státního
podniku Povodí Odry. Objem 112 vodojemù systému je 300.668
m3 vody.
• Rozhodujícím vlastníkem spoleènosti SmVaK je Aqualia Czech
S.L.

Nejlépe pøes noc ve všední
den.
„Existuje ale elegantnìjší,
rychlejší a pohodlnìjší øešení,
než bazén napouštìt z
vodovodní sítì. Tím je objednávka dovozu vody naší
autocisternou. Lidé se vyhnou
všem nepøíjemnostem, které
by mohly nastat a budou mít
jistotu, že nebudou nijak
omezovat své sousedy. V
loòském roce jsme ke
spokojenosti našich odbìratelù
napustili desítky bazénù v
regionu. Zajímavé je, že
nejaktivnìjší byli v tomto
ohledu lidé na Opavsku,
naopak nejmenší zájem o
službu byl na Novojièínsku,“
vysvìtluje Koníø.
Zájemci o dovoz vody k
naplnìní svého bazénu a
autocisterny se mohou obrátit
na zákaznickou linku 800 292
400 SmVaK Ostrava, kde jim
budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky
a cenì dle parametrù bazénu.
Linka je bezplatná a je v
provozu v pracovní dny od pùl
osmé ráno do osmi hodin
veèer.

Cena za napuštìní je dána
kromì ceny vody pøedevším
vzdáleností od nejbližšího
støediska SmVaK Ostrava,
které službu poskytuje.
Opatrnost je na místì také v
pøípadì, že si lidé napouštìjí
bazén ze své studny. Je vhodné
si nejdøíve nechat ve specializované laboratoøi provìøit,
zda je voda ke koupání vhodná.
„Kromì základních chemických ukazatelù, jako jsou
hodnota pH nebo tvrdost vody
doporuèujeme sledovat i
bakteriální zneèištìní, které by
mohlo být pøíèinou kožních èi
zažívacích problémù. V pøípadì vyšší tvrdosti vody
dochází k reakci s chemickými
prostøedky k dezinfekci vody a
mohou se vysrážet nìkteré
kovy, které jsou ve vodì
pøítomné. To má za následek
nejen tvorbu vodního kamene a
povlakù na stìnách bazénù, ale
tøeba i nevzhlednou barvu
vody,“ øíká vedoucí laboratoøí
spoleènosti Aqualia infraestacturas inženýring zabývající se rozbory kvality
vody Lucie Chlebková.

Spoleènost Ovod mìní svùj název na Vodotech
Spoleènost, která pro SmVaK Ostrava provádí napøíklad
odeèty a revize vodomìrù, zmìnila svùj název
Spoleènost Ovod zamìøující se pøedevším na odeèty
vodomìrù, jejich opravy, ovìøování nebo prodej zmìnila svùj
název na Vodotech. Nejvìtším zákazníkem spoleènosti jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které kromì
služeb v oblasti vodomìrù zajišuje také provoz zákaznické linky.
„Naše spoleènost pùsobí na trhu od roku 2000. Od roku 2008 je
naším jediným vlastníkem španìlská Aqualia Intech pùsobící v
koncernu Aqualia. Mìníme náš vizuální styl, aby se více pøiblížil
korporátní identitì mateøské spoleènosti. Služby pro naše
zákazníky zùstávají nezmìnìné a jejich spokojenost je naší
prioritou,“ øíká øeditel spoleènosti Vodotech Aleš Herman.
Vodotech provádí na základì smlouvy se SmVaK Ostrava
odeèty domovních a prùmyslových vodomìrù. Zamìstnanci, kteøí
pøicházejí s odbìrateli do kontaktu, budou vybaveni identifikaèní
kartièkou v souladu se zmìnou názvu spoleènosti, zmìnou projde
také jejich obleèení, polepy na autech, které využívají, internetové
stránky nebo firemní tiskoviny. Zákazníkù se tato zmìna pøi bìžné
èinnosti spoleènosti nijak nedotkne.
Kontakty:
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. øíjna 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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„Životy online žijeme, záda si málo kryjeme!!“
Úvodem zamyšlení:
Pøi pohledu na souèasný
vývoj spoleènosti a pøedevším
její technický „upgrade“ se
musíme ptát, kam až to
povede? Jaké to mùže mít
následky? Je to bezpeèné?
Odpovìï je prostá, je to
natolik bezpeèné, jak bezpeènì k tomuto budeme jako
jednotlivci èi jako skupiny
pøistupovat, jak se budeme
chovat, jak budeme techniku
vnímat jako nástroj, který nám
mùže v mnoha smìrech
pomoci, ale musíme si také
uvìdomit, že nám mùže i
ublížit. Ve všech dobách, i v té
dnešní, vždy platilo a platit
bude, že nejlepší je zdravý
„selský“ rozum. V dnešní
pøetechnizované dobì se
dostáváme do fáze, kdy témìø
všichni obyvatelé naší planety,
žijí v online prostøedí, tedy v
kyberprostoru. Máme emaily,
úèty na rùzných komunikaèních portálech, na sociálních sítích a všude zde se
pohybujeme, komunikujeme,
bavíme se, informujeme se,
podnikáme a provádíme rùzné
èinnosti. V kyberprostoru jsme
ve vzájemné interakci s
ostatními lidmi, ale také s
rùznými organizacemi,
sdruženími a jinými subjekty.
Stejnì jako v reálném životì,
ani zde nejsou všichni „hodní“
a navíc s nimi nekomunikujeme tak øíkajíc tváøí v
tváø, což dává dosti velkou
míru anonymity. Proto je na
místì být v kyberprostoru
opatrný, øídit se urèitými
pravidly, hlídat si své soukromí, prostì chovat se tak,
abychom se nestali obìtí a to
jak po stránce fyzické, tak po
stránce psychické.
Naše dìti s touto vyspìlou
komunikaèní technikou
vyrùstají a vìk, kdy èlovìk
jako takový poprvé okusí
„chu“ kyberprostoru se
snižuje až k hranici, kdy se
nauèíme aktivnì komunikovat
s okolím, mnohdy i pod tuto
hranici. Zde je nutné si
uvìdomit, nakolik dokáže
napøíklad malé dítì rozpoznat
možné nebezpeèí, které mu na
sociálních sítích èi internetu
hrozí. Mnohdy to nedokáže
rozpoznat ani dospìlý. Navíc s

rozvojem komunikaèních a
informaèních technologií se
rozvíjí i kriminalita s využitím
tìchto prostøedkù. Pachatelé
trestných èinù jsou èím dál
více sofistikovanìjší a nutno
øíci, že i „vynalézavìjší“.
Opravdu se nebojí použít
jakýkoliv prostøedek k
dosažení svého cíle a mnohdy
využívají zranitelnosti
potenciální obìti spoèívající
pøedevším v nedostateèných
informacích èi znalostech, jak
zacházet s internetem a
sociálními sítìmi, potažmo s
technikou, která tyto novodobé „zážitky“ zprostøedkovává.
Nejèastìjšími trestnými
èiny v souvislosti s internetovou kriminalitou jsou
krádeže a podvody prostøednictvím nákupù a prodeje
pomocí e-shopù. Dále
podvodné nabídky rùzných
pracovních pøíležitostí a
pøivýdìlkù s možností finanèních ziskù. A v neposlední øadì jsou to trestné
èiny neoprávnìný pøístup k
poèítaèovému systému a
nosièi informací, trestné èiny
v souvislosti s výrobou a
šíøením pornografie, vydírání,
nebezpeèné vyhrožování,
nebezpeèné pronásledování,
navazování nedovolených
kontaktù s dítìtem a další.
Samozøejmì nesmíme
také zapomenout na fakt, že
takové dítì èi dospìlá osoba,
která má nedostatek pohybu a
dlouhé hodiny tráví v
nevìtraném pokoji sedíce na
židli a sledujíce monitor
poèítaèe èi displej tabletu
nebo telefonu velice nepøíznivì ovlivòuje své zdraví a to
jak fyzické tak i psychické.
Ono totiž být online je velice
návykové a žádná závislost
ještì nikomu nic pozitivního
nepøinesla.
Moravskoslezští policisté
sází na prevenci. Preventivní
projekt „Poldík Webík“, již
osmým rokem dìti, mládež,
dospìlé a seniory upozoròuje
na možná rizika spojená s
užíváním internetu a sociálních sítí. Formou pøednášek napøíè základními

školami, støedními školami,
ale také domovy pro seniory
policisté i za pomoci skuteèných pøípadù nabádají
posluchaèe, aby byli na
internetu a sociálních sítích
vždy ve støehu a dali si pozor
na urèité chování a jevy, které
ohrožují jejich bezpeènost,
majetek èi zdraví. K pøednáškám, které vždy podpoøí
prezentace s ilustracemi èi
krátká videa, pøistupují policisté lidskou formou a
vzájemnou interakci s posluchaèi podpoøí pracovními
sešity èi pracovními listy k
danému tématu. Pøidanou
hodnotou jsou tematické
informaènì propagaèní
pøedmìty, které preventisté v
rámci pøednášek èi jiných
aktivit lidem pøedávají.
Prostøednictvím tøídních
schùzek se na nìkterých
školách podaøilo oslovit také
rodièe žákù a pøipomenout jim,
že pokud je dítì v pokojíèku na
poèítaèi neznamená, že je v
bezpeèí domova. Pro seniory
poøádají policisté navíc
pøednášky pøímo ve školícím
sále v areálu Krajského øeditelství policie Moravskoslezského kraje.
Projekt bude pokraèovat i v
dalších letech, kdy bude
pružnì reagovat na vývoj
technologií a s tím spojená
rizika vzniku protiprávních
jednání. Chystáme rozšíøení
cílových skupin o další.
Pøipravili jsme také propagaèní pøedmìty, které budou
nejenom informativní, ale také
užiteèné a pomohou napøíklad
zachovat vìtší soukromí èi
ochrání pøed zneužitím osob v
kyberprostoru.
To, že projekty moravskoslezských policistù jsou
multifunkèní a mezi sebou
vzájemnì provázány, svìdèí i
zcela nová edukativní hra pro
dìti s názvem „Uèíme se s
Honzíkem aneb Policejní
pohádky hrou“, která obsahuje
mimo jiné i hrací karty týkající
se právì negativních jevù na
internetu a sociálních sítích.
Samozøejmostí v tomto
„kyberboji“ je pomoc médií.
Por. Ing. T. Vlaèiha, komisaø
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„Nepøišel“
Na internetovém bazarovém serveru si vyhlédl
devìtadvacetiletý muž mobilní
telefon. Pøes kontaktní email
oslovil prodejce komunikující
pøes emailovou schránku na
ženské jméno. Dle pøedchozí
domluvy zaslal koncem
mìsíce bøezna letošního roku
na bankovní úèet požadovanou
èástku pìt tisíc korun. Mobilní
telefon mu však ani po urgencích zaslán nebyl a prodejce
pøestal s poškozeným komunikovat. Nevymohl si tak ani
navrácení zaslané èástky.
Ostravští policisté v dané vìci
zahájili úkony trestního øízení
pro objasnìní a provìøení
všech skuteèností dùvodnì
nasvìdèujících tomu, že byl
spáchán pøeèin podvod. V
pøípadì dopadení hrozí
pachateli trest odnìtí svobody
až na dvì léta, zákaz èinnosti
nebo propadnutí vìci nebo jiné
majetkové hodnoty.
Ostravští policisté reagují
V pøípadì nakupování
zboží na internetu a pøedevším
tedy na bazarových stránkách
je vždy dùležité zvážit
„výhodnost nabídky“. Je tøeba
myslet na to, že nemáme
možnost zboží si pøedem
prohlédnout, vyzkoušet èi
ovìøit pravost nabídky. Pokud
reagujeme na nabídku zboží,
které je v prodeji za zvláš
výhodnou cenu oproti cenì
standardní, mìli bychom být
obzvláš obezøetní a zcela jistì
zvážit platbu pøedem. Když už
se staneme obìti podvodu,
doporuèujeme toto oznámit
policii bezodkladnì. Nedbat
výmluv prodejce, které se
mohou týkat napøíklad
problémy s dopravou nebo
èasovým vytížením. Doporuèujeme pøi podání oznámení
vzít s sebou na policii
následující:
1. kopii inzerátu nebo
nabídky (vždy doporuèujeme
kopii poøídit již pøed první
reakci na nabídku),
2. emailovou a SMS
komunikaci,
3. pøípadný výpis z bankovního úètu nebo jiný doklad
prokazující platbu,
4. veškeré získané identifikaèní údaje k prodejci
(emailovou adresu, nick
prodejce, bankovní spojení,
telefon…).
Por. Bc. Richard Palát
komisaø
www.detmarovice.cz

Zaèala motorkáøská sezóna

Bezpeènì doma, venku i u vody
- prázdniny plné pohody

S postupnou zmìnou poèasí a prodlužováním dne pøibývá
na našich silnicích stále více motocyklistù, kteøí se vydávají po
dlouhé pauze na pohodové projížïky, které se však mohou
velmi rychle zmìnit v
minimálnì hodnì nepøíjemný
zážitek. Na rozdíl od
automobilistù, kteøí jsou v
pøípadì nárazu chránìni
deformaèní zónou, je motocyklista chránìn pouze ochrannou
pøilbou a nìkolika milimetry obleèení, které má na sobì.
Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnìjší než øidiè auta.
Obecnì jsou dopravní nehody zavinìny vlastní chybou
motorkáøe, stále èastìji však motocyklisté doplácí na chyby a
nepozornost ostatních úèastníkù silnièního provozu.

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené
dny pro dìti, které je mohou trávit také bez dozoru dospìlých.
Není tedy zcela od vìci pøipomenout si nìkolik základních
pravidel ohlednì bezpeèného chování, které mohou pøispìt k
pohodovému a nièím nerušenému prožití tohoto období.
Rozdìlit je mùžeme do nìkolika následujících kapitol.

Proto apelujeme na øidièe motorových vozidel, aby byli
ohleduplní a tolerantní, jediná „schválnost“ èi
nepozornost mùže vést k tomu nejhoršímu, zbyteènému
vyhasnutí, mnohdy mladého, lidského života…
Rady pro motorkáøe:
Pøehnaná agresivita a defenzivní jízda vám mùže ublížit,
ohleduplnost a tolerance je klíèem k úspìchu. Jezdec na
motorce je mnohem zranitelnìjší než øidiè auta, proto
pøedvídejte a problémùm radìji pøedcházejte. Na jízdu je
potøeba se soustøedit, nikdy nejezdìte, pokud se na to necítíte.
Pøed každou jízdou je potøeba zkontrolovat motorku (tlak v
pneumatikách a jejich stav, správnou funkènost brzd). Zabere
to minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku
mùžete spolehnout. Bìhem prvních kilometrù je dobré své
motorce a gumám dopøát, aby se ohøály na správnou provozní
teplotu. Není tøeba pøipomínat, že alkohol ani jiné návykové
látky ovlivòující koncentraci k øízení nepatøí!
Základní bezpeènostní pravidla:
n
dodržujte stanovenou rychlost- ostatní úèastníci
silnièního provozu vìtšinou neumí odhadnout vaši rychlost,
n
poøiïte si správnou, kvalitní a kompletní základní
výbavu (pøilba, kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy
vám mùže zachránit život, pøes kombinézu je dobré navléci
reflexní šle èi vestu
n
základní podmínka je pøedvídat – svou bezpeènost
máte pøedevším ve svých rukou,
n
nikdy nemáte 100 % pøednost – vždy je zapotøebí
poèítat s tím, že vás mùže nìkdo na silnici ohrozit, by máte
podle pøedpisù pøednost,
n
neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v
pozornosti, mìjte neustále pøehled o všech a o všem,
n
udržujte bezpeèný odstup,
n
v žádném pøípadì nevjíždìjte rychle do zatáèek, u
kterých nevidíte konec a nemáte pøehled, co se v nich dìje,
n
nepøedjíždìjte u køižovatek a odboèek, vyhnìte se
pøedjíždìní prudce brzdících aut, nikdy nevíte, proè brzdí, co
je pøed nimi,
n
nejezdìte se strachem pøi krajnici, používejte zpìtná
zrcátka.
A ještì jedna dobrá rada – nikdy není chyba si pøedjíždìní
rozmyslet a poèkat na vhodnìjší dobu...
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisaø

Bez rodièù doma
V ideálním pøípadì by
mìly být dìti v dobì, kdy jsou
doma bez rodièù zamìstnány
èinnostmi, které je neohrožují.
Dìti by mìly být také pouèeny
o tom, jak se v této dobì
chovat. Pøístup k telefonu
spoleènì s telefonními èísly na
policii, hasièe a záchranáøe je v
dnešní dobì již standardem.
Také by nemìly nikomu
cizímu otevírat dveøe, naopak
vždy by mìly dìti využívat
bytové kukátko a bezpeènostní
øetízek na dveøích k tomu, aby
se pøesvìdèily, kdo se za
dveømi nachází. Urèitì by
nemìly skuteènosti o tom, že
jsou doma samy sdìlovat
nikomu na sociálních sítích.
Své kamarády si zvát domu
pouze se svolením rodièù.
Rodièe by se mìli vždy
pøesvìdèit, že dítì porozumìlo
možným rizikùm, která je
mohou potkat.
Pohyb dìtí venku (høištì,
ulice, cyklostezky…)
Klíèe od domu èi bytu by
dìti nemìly nosit viditelnì
pøípadnì je odkládat napøíklad
u høištì nebo na jiném místì,
kde by se jich mohl zmocnit
nìkdo jiný. Vhodný je pohyb
dìtí ve skupinách. Pøi jízdì na
kole není od vìci pøipomenout
povinnost cyklisty do osmnácti let vìku mít na hlavnì
øádnì pøipevnìnou bezpeènostní pøilbu. Do deseti let
vìku nesmí cyklista užít
pozemní komunikaci sám,
pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozøejmosti
by mìlo být již také pouèení
dìtí, které se pohybují venku
bez doprovodu rodièù, ohlednì komunikace s cizími
lidmi pøípadnì pøebírání
jakýchkoliv dárkù od neznámých osob. Pro všechny dìti,
ale pøedevším pro ty starší
platí, že by nemìly experi- 20 -

mentovat s žádnou návykovou
látkou, alkoholem èi cigaretami. Rodièe by mìly být ze
strany dìtí vždy informovány
o tom, co mají v plánu, kde a s
kým se budou venku nacházet.
Plány by mìli dìti mìnit jen s
jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovoøit o
pobytu samotných dìtí u vody,
hovoøíme už o náctiletých
dìtech. Menší dìti by k vodì
chodit samotné vùbec nemìly
a to ani v pøítomnosti jen o
nìkolik málo let starších
sourozencù èi kamarádù.
Velký dùraz by zde mìl být
kladen již na samostatnost.
Pokud jako rodièe dovolíme
dítìti návštìvu koupalištì
nebo jiné vodní plochy mìli
bychom si být jistí, že jsou
dobøí plavci, dokážou pøivolat
sobì nebo jinému pøípadnou
pomoc. Nemìly by mít také
sklony k rizikovému chování,
jako jsou skoky do neznámé
vody, vyhledávání silných
proudù na øekách nebo
pøeceòování svých sil pøi
plavání na delších tratích. Opìt
se doporuèuje návštìva
vodních ploch ve vìtších
skupinkách dìtí.
Rodièe by mìli mít vždy na
pamìti, že bezpeèí jejich dìtí v
dobì prázdninového období je
v jejich rukou. Dobrá a
srozumitelná komunikace na
obou stranách je vždy
pøínosem. Odbourá u dìtí
možný pocit ukøivdìní, že jim
nebylo ze strany rodièù nìco
dovoleno a u dospìlých
napomùže k upevnìní dùvìry
ve schopnosti a dovednosti
dìtí. Komunikujte tedy s
dìtmi, zajímejte se o jejich
plány a èasový harmonogram
volných chvil a také jim
bedlivì naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát
komisaø
www.detmarovice.cz

OBDOBÍ TÁBORÁKÙ JE TADY!
V létì mnozí z nás podnikají nejrùznìjší výlety a k nim
neodmyslitelnì patøí rozdìlávání ohòù v pøírodì. Než si
však rozdìláme takovýto ohníèek, musíme si uvìdomit, že
oheò v pøírodì se mùže velice snadno vymknout kontrole,
ohrozit životy a napáchat nevyèíslitelné majetkové èi
ekologické škody. Pøi rozdìlávání ohnì v pøírodì je nutné v
prvé øadì zvolit vhodné místo pro ohništì. To by mìlo být
vzdáleno alespoò 50 m od okraje lesa a v dostateèné
vzdálenosti od budov a rùzných hoølavých látek. Pamatujte,
že v lese lze rozdìlávat oheò jen na vyhrazených místech!
Zcela zakázáno je i rozdìlávání ohnì na místech se
vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheò
nezakládejte pod vìtvemi a na koøenech stromù, na suchém
listí, jehlièí nebo rašelinì, ani v blízkosti stohù, seníkù,
apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv vìtru totiž velmi
snadno zpùsobí neštìstí. Každoroènì kvùli neopatrnosti lidí
vznikají desítky požárù. Za silného vìtru nebo v období
extrémního sucha bychom oheò v pøírodì nemìli
rozdìlávat vùbec. Místo táboráku je nutno i vhodnì
uspoøádat. Pøi rozdìlávání ohnì v pøírodì ohništì bezpeènì
oddìlte od okolního prostøedí – napø. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V pøípadì
vìtších vater je vhodné ohništì oddìlit pruhem širokým až

jeden metr, který bude zbavený veškerých hoølavin. K
zapálení nebo udržování ohnì v žádném pøípadì
nepoužívejte vysoce hoølavé látky jako napø. benzín, naftu
èi líh. Oheò se pak velmi snadno vymkne kontrole a mùže
zpùsobit i vážné popáleniny. Rovnìž pamatujte, že dìti by
nemìly být u ohništì ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
Oheò nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si
pøedem dostatek vody (popø. písek, hlínu), kdyby se oheò
vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohništì v blízkosti
vodního zdroje.
Lesní požáry se hasièùm obtížnì likvidují, protože k nim
zpravidla dojde v tìžce pøístupném terénu, kde nelze plnì
využít hasièskou techniku. Navíc chování ohnì v lese je
nevyzpytatelné (požár se mùže šíøit napø. pod zemí) a
podobné zásahy jsou mnohdy èasovì velmi nároèné a
vyžádají si povolání vìtšího množství jednotek požární
ochrany. Pokud již dojde k rozšíøení ohnì mimo ohništì,
zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními
silami. Na uhašení ohnì mùžete použít jakoukoli vodu,
kterou máte k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu,
kterou oheò udusíte. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do
dostateèné vzdálenosti od ohnì a neprodlenì zavolat hasièe
na linku 150 nebo 112.
Ing. Lukáš Rylko

Intervenèní centra poskytují pomoc a podporu lidem, kteøí se setkávají s domácím násilím (èi stalkingem)

Jedná se o chování, které
v partnerském soužití nebo
v širší rodinì u jedné osoby
vyvolává strach z osoby
druhé. Mùže se jednat o
násilí mezi rodinnými
pøíslušníky nebo i dalšími
osobami ve spoleèném
obydlí.
Posláním Intervenèního
centra Slezské diakonie v
Havíøovì je napomáhat
svým uživatelùm pøi øešení
jejich krizové situace,
kterou domácí násilí urèitì
je.
Pracovníci intervenèního centra pøi své práci
dodržují zásady disk r é t n o s t i , a n o n y m i t y,
profesionálního a individuálního pøístupu, tolerance, respektují rozhod-

nutí uživatele. Veškeré
zajišované služby jsou
bezplatné. Mezi základní
èinnosti Intervenèního
centra Havíøov patøí:
u
telefonické, osobní
konzultace, emaily, dopisy,
doprovody - poskytnutí
emocionální podpory,
u
sociální poradenství pro obìti domácího
násilí (od 16 let) nebo
osobám blízkým obìtem
domácího násilí. V procesu
poradenství dbáme na
dobrovolné rozhodnutí
uživatelù. Záleží pouze na
samotném uživateli, zda
nabízené možnosti pøijme,

u
pomoc pøi vypracování písemných žádostí a
návrhù – jedná se o návrhy a
žaloby související s
domácím násilím (návrh na
rozvod, žaloba na zrušení
spoleèného nájmu, žaloba
na vyklizení, návrh na podání pøedbìžného opatøení
apod.),
u
bezpeènostní plánování – pracovnice
intervenèního centra mùže s
uživatelem probrat bezpeènostní plán, který
poslouží k zachování jeho
bezpeènosti v pøípadì, kdy
se rozhodne setrvat v
násilném vztahu, tak i pro
pøípad, kdy se rozhodne ze
vztahu odejít,

u
ventilace – prostor
pro vyjádøení emocí,
u
poskytování krizové intervence – pracovnice
intervenèního centra jsou
proškoleny v poskytování
pomoci osobám v krizi a
jsou schopny poskytnout
krizovou intervenci jak
telefonickou, tak osobní.
V pøípadì, že se nìkterý
obèan obce dostal do složité
sociální situace spojené s
domácím násilím, mùže
Intervenèní centrum v Havíøovì kontaktovat na
adrese:
Opletalova 4/607, Havíøov Šumbark (vedle krytého
bazénu)
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email:
ic.havirov@slezskadiakonie.cz

web:
www.slezskadiakonie.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Kvìten 2017
80 let
Milan Kajzar
Miloslav Formandl
81 let
Ruben Chlebek
82 let
Jaroslav Kyjonka
84 let
Ludmila Gurabiová
Alena Míèková
89 let
Marie Barteèková
92 let
Zdeòka Karasová
Ludmila Vavrušová

Na spoleènou cestu životem vykroèili

Èerven 2017
81 let
Božena Dadaková
82 let
Karel Zajíc
83 let
Jarmila Salamonová
84 let
Ladislav Topiaø
85 let
Lýdie Sýkorová
Otto Ostrówka
87 let
Milada Svrèinová
89 let
Zdeòka Laliková
90 let
Jarmila Babjaková

6.5.2017
David Skopal – Dìtmarovice
Ivana Maršálková – Orlová
3.6.2017
Michael Hanzel – Orlová
Adéla Kubisová – Orlová
10.6.2017
Martin Rúber – Dìtmarovice
Jana Velièková – Dìtmarovice
24.6.2017
Glauco Molnári – Karviná
Dominika Weissová – Karviná

Zlatou svatbu v èervnu oslavili

Všem oslavencùm blahopøejeme

Jarmila a Petr Šebkovi

29.4.2017 - Pøivítali jsme nové obèánky naší obce
Silvii Angušovou
Jakuba a Emu Gavlovské

Vzpomínáme na zemøelé
Dagmar Hanuskovou, Jiøího Švejdu, Marii Barteèkovou,
Vlastu Ivánkovou, Oskara Gorného, Leontínu
Soukeníkovou, Štefana Gurabiho, Miloslava Hanuska,
Emílii Sojèákovou, Jaroslava Ruska
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se nevracejí. Redakèní rada si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí
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