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Školní autobus bude jezdit i po prázdninách
Rodiče zejména dětí v prvním stupni naší ZŠ určitě
uvítají, že školní autobus bude jezdit i po prázdninách.
Dosavadní provoz má, dle našich informací, pozitivní
hodnocení žáků i rodičů, což je pro vedení naší obce
potěšitelné.
Protože se nakonec, po delší době, podařilo průzkumem
ve škole najít „optimální“ čas odjezdu odpoledne na
zpáteční trasu, rada obce rozhodla, že bude v měsíci září
jízda i zpět vyzkoušena. Ten čas odjezdu od školy je
stanoven na 13.45 hod. a optimální je jen v uvozovkách,

protože všem se do jejich osobních harmonogramů
samozřejmě nelze trefit. V průběhu září se provoz autobusu
zpět bude vyhodnocovat a dle výsledků bude případně
navázáno plynule provozem v říjnu a dále. Případně se
provedou nějaké korekce ke zlepšení, ale to předbíhám
situaci.
Důležitou informací je i to, že děti nadále nebudou mít
přepravu zpoplatněnou.
Ing. Ladislav Rosman

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Výhledové studie k dalšímu rozvoji obce jsou velmi důležité
Jak už jsem naše občany informoval dříve, výhled
dalšího rozvoje obce je pro současné vedení obce
jednou z priorit počínání. Bez vizí obec v rozvoji
ustrne! Proto zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování
výhledových studií, tedy předprojektů investic, které v
perspektivě dále zvýší komfort života v obci.
Jen připomínám, že
studie není projekt, ale dílo,
které přibližuje způsoby a
podmínky realizace a též
například upozorňuje na
případná úskalí následného
„ostrého“ projektu. Praxe
minulých let nám ukazuje
význam studií pro další
rozhodování v obci. Pro
připomenutí si dovoluji
předmětné aktuální náměty
a témata zrekapitulovat. Na
některých uvedených studiích již aktuálně pracují
vybraní projektanti, jak
bylo radou obce schváleno.
V první řadě je to studie
k realizaci sportovní haly,
která bude sloužit pro
všechny věkové kategorie
ke sportovnímu vyžití a
eliminuje se tak již dnešní,
jevící se deficit současných
prostor a zařízení školní
tělocvičny a památeční sokolovny, zejména ve chladném období roku. Hala
zhruba za 40 milionů Kč by
měla aktuálně stát v areálu
SK Dětmarovice, naproti
škole, prakticky přes cestu.
Objekt bude obsahovat
víceúčelovou plochu pro
míčové hry, ale i pro tenis,
apod.

Dále to je rekreačně
odpočinková plocha, kterou
chceme zrealizovat na
pravém břehu řeky Olše ve
směru jejího toku. Zařízení,
které by zde bylo realizováno se souhlasem Povodí
Odry, bude muset odolat
dvacetileté vodě nebo bude
možné je preventivně v
krizovém čase částečně
demontovat. Představa je
zde dána podobnými známými projekty například na
Vltavě nebo i Ostravici a
rozhodně by nemělo chybět
koupací a plavecké teritorium, lanovka přes vodu,
veřejné ohniště, parkování –
i pro bruslaře na cyklotrase,
možnost stanování, pláž,
atd.
Psal jsem již i o záměru
vybudovat střelnici pro
kulové zbraně, a to pro naše
myslivce, ale i pro ostatní
držitele střelných zbraní. V
okrese tato zařízení zřetelně
chybějí a předpokládaný
zájem o využití bude u
tohoto zařízení jistě velký.
Samozřejmostí bude EIA
pro posouzení vlivu na
životní prostředí a samotná
stavba má dle existujících a
dopracovatelných přírod-

ních podmínek velkou šanci
být pro obec bez jakékoliv
hlukové a jiné zátěže. Jistě
nebudeme budovat něco, co
by případně bylo v obci
proklínáno, to chci garantovat. V současné době však
„bojujeme“ s Lesy ČR, s.p.,
které nám v záměru mohou
zabránit, neboť například
prodej pozemku údajně není
v souladu s politikou tohoto
státního podniku. Překážky
jsou ale pro to, aby se
překonávaly.
Další studií je práce na
zvelebení interiéru sálu
Dělnického domu. Cílem je
modernizace vybavení,
osvětlení a ozvučení, i
možnost například velko-

parcela s výměrou kolem 36
arů, je v centru obce,
přístupná z hlavní cesty, a je
ke koupi z prostředků obce.
Záměr byl již v zastupitelstvu obce předjednán a
jsem přesvědčen o tom, že
by si obec neměla nechat
ujít příležitost pozemek pro
další rozvoj využít. Návrh
postupu byl předložen
znovu na červnovém
zastupitelstvu a tam schválen.
V souvislosti s budoucím rozvojem obce nutno
připomenout, že se s
vedením naší ZŠ vážně
zabýváme rozšířením
učeben v objektu ZŠ. To si
vyžádá stavební úpravu -

plošného promítání a prezentací moderní digitální
technikou včetně místnosti
pro zastupitelstvo.
Následuje studie k
umístění rozhledny v obci,
přičemž máme vybrány dvě
zájmové plochy v části
Něbrojova kopce, kde jsou
již i obecní pozemky, nicméně poprosíme i soukromé
vlastníky nejvýše položené
části kopce o zvážení
možnosti realizace zařízení
zde, s výhodou přirozeného
převýšení terénu.
Perspektivně se jeví i
záměr využití území po
Bendově statku. Je to krásná

nádstavbu dvou učeben
optimálně na půdorysu
stávajícího křídla s jídelnou
a technickým zázemím.
Předprojektovou studii zde
již máme k dispozici a
pozorně sledujeme vývoj
počtu žáků v jednotlivých
letech, neboť ten bude pro
další rozhodování o projektu nádstavby školy
rozhodující.
Blíží se závěr volebního
období a chci zastupitelstvu
poděkovat i za pozitivní
náhled na rozvoj obce a
předkládané návrhy.
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Co je nového v dopravní situaci v obci?
Jak jsem již občany informoval dříve, s realizací
silničního obchvatu v obci to nevypadá od loňska dobře, a to
jsem byl dlouho optimista. Po několikaletém tlaku vedení
obce na ŘSD a Ministerstvo dopravy byla zpracována
nákladová studie v původní a tzv. úsporné variantě stavby.
Jen poznamenávám, že dle ZÚR MSK se pracuje již řadu let
s tzv. severní variantou komunikace, která se těsně přimyká
k železniční trati ze strany EDĚ, což navozuje stav vysokých
nákladů na provedení estakád. Proto bylo rozhodující
poměřit tyto náklady na hustotu dopravy, která byla ŘSD
měřena celostátně v loňském roce. Hustota dopravy u nás
bohužel dle tohoto měření vyšla cca na 7.200 vozidel za 24
hodin, což je číslo pro stavbu velmi nezajímavé, vzhledem k
tomu, že v ČR jsou oblasti, kde je hustota dopravy 3x větší.
Takže s ekonomikou stavby nevypadají závěry dobře a
projekt u nás byl založen zas do šuplíku.
Dosavadní intervence, ani ze strany například senátora a
starosty Bohumína neměly úspěch. Proto jsem již dříve radu
obce informoval, že se nově zaměřím na řešení křižovatky s
odbočkou na Orlovou, tedy u DPS 670. Křižovatka je to
prostorná, přesto však i s vážnými nehodami a s praktickou
nemožností přejít na druhý chodník bez ohrožení zdraví.
Požádal jsem ředitele ŘSD o návrh řešení tohoto stavu s tím,

že letos proběhly konzultační porady zainteresovaných
stran. V obci 16.5.2018 a na ŘSD pak 5.6.2018. Zúčastnil
jsem se obou a jsem překvapen, že věc ani zde není
jednoduchá. Silnice I/67 je v kompetenci ŘSD, ale již ta
odbočka na Orlovou spadá do kompetence kraje (tj. ŘSD
řešení problému zde odmítá). Skepticky se tváří projektant
ŘSD, neboť přechod na odbočce v zásadě kvůli zatáčce není
možný a připouští jej jedině v blízkosti čerpací stanice
PHM, směrem na zastávku autobusů. Takovýto přechod ale
Policie vůbec nedoporučuje, neboť četnost přecházení na
potřebu přechodu neukazuje.
Komplexní řešení velkým kruhovým objezdem je sice
teoreticky možné, ale projektant je nedoporučuje. Celou
stavbu by si navíc musela financovat obec, ostatně stejně
jako ten nový přechod u pumpy i s nasvětlením, apod.
Nicméně, na poslední schůzce bylo dohodnuto, že pan
projektant přece jen pro obec reálné úpravy na papíře
navrhne, což pak určitě posoudíme.
Zatím mne pro obyvatele obce za nadjezdem napadají
řešení jako tunelový podchod, lanovka nebo přepravní
helikoptéra. Samozřejmě vše v nadsázce. Chci jen
zdůraznit, že se mnohé věci k řešení jeví snadně, ale praxe
bývá někdy zcela jiná.
Ing. Ladislav Rosman

Pečovatelská služba

Vzhledem k častým dotazům občanů naší obce ohledně poskytování pečovatelské služby v pracovní dny i během
odpoledních hodin, uvádíme, že obecní úřad již delší dobu zvažuje možnost takového rozšíření.
Pro zvolení dalšího konkrétního postupu se proto na Vás, vážení občané, obracíme se žádosti o vyplnění krátkého
dotazníku, který se týká této služby.
Vyplněný dotazník je možno podat do 31. 8. 2018:
- na Obecním úřadě v Dětmarovicích kancelář č. 313
- vhozením do poštovní schránky před obecním úřadem
- e- mailem na adresu: socialni@detmarovice.cz
nebo telefonicky sdělit na čísle: 596 550 143.
Děkujeme za Váš čas a ochotu, OÚ sociální
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník – pečovatelská služba
Uvítal/a bych rozšíření pečovatelské služby v odpoledních hodinách

ano 

ne 

Případné další připomínky k oblasti pečovatelské služby……………………………………....
………………………………………………………………………………………………...
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Průběžná informace
o postupu stavby kanalizace
Splaškový kanalizační systém budujeme
nyní v obci současně v několika etapách a
občané mají prostřednictvím stránek www a
Okénka přehled o pokračování stavby.
Doháníme stav odkanalizování v okolních
obcích a moment rozestavěnosti je v
současné době například i překážkou
přihlášení naší krásné obce do celostátní
soutěže Vesnice roku.
V centru obce se realizují dvě etapy ZŠ +
Střed. Zde je finalizováno základní potrubí i
odbočky s čerpacími jednotkami. Systém
byl vyzkoušen, v současné době je
požádáno o zkušební provoz a je k dispozici
dokumentace pro převzetí stavby. Na
počátku prázdnin se začne s připojováním
objektů. Postupy sleduje mj. i SFŽP, protože
se jedná o stavbu se státní dotací.
V další části obce – Koukolná – se v
současné době rovněž pokračuje s

Ořezy v blízkosti
chodníků a místních
komunikací

výstavbou. V Koukolné je budována ČOV,
je položeno páteřní potrubí a byly zahájeny
práce na jednotlivých odbočkách s
čerpacími stanicemi. Výstavba zde
pokračuje v zásadě bez zpoždění, rovněž
tato část je sledována SFŽP jakožto stavba
se státní dotací.
Tzv. třetí etapa ve středu obce je ve
stadiu projektových příprav s cílem dodání
projektu do 31.12.2018. Tato etapa je
nejobsáhlejší, zahrnuje více než 1000
ekvivalentních obyvatel. Dalším územím s
aktuální přípravou stavby kanalizace je
oblast Olmovec, kde probíhá stavební řízení
s předpokladem zahájení stavby ještě letos.
Čtvrtá etapa zahrnuje oblast od Dělnického
domu po DPS 670. Tato etapa se z
kapacitních důvodů zatím ani neprojektuje a
realizace bude cca do deseti let.
Ing. Ladislav Rosman

Obecní úřad Dětmarovice vyzývá všechny
vlastníky pozemků, nacházejících se v těsné blízkosti chodníků a místních
komunikací, aby provedli
nejpozději do 31.7.2018
ořezy keřů a dřevin, které
zasahují větvemi do jejich
profilů. V případě, že takto
nebude učiněno, ořezy
budou provedeny v měsíci
srpnu pracovníky obce,
včetně odvozu dřevní
hmoty. Přerostlá vegetace,
zejména u komunikací,
může způsobit nepřehlednost nebo zhoršenou
viditelnost a může pak
docházet k nebezpečným
dopravním kolizím.

Opakované zjišťování zájmu o domovní kompostování a kompostéry
V minulém čísle Okénka jsme vyzývali občany, kteří by měli zájem o kompostování, aby zaslali na Obecní úřad
Dětmarovice vyplněný dotazník nebo e-mailovou zprávu. Abychom mohli žádat o dotaci, potřebujeme zjistit zájem našich
občanů o tuto službu.
K 30.6.2018 jsme obdrželi pouze 45 zpětných reakcí, což je v poměru k 1300 rodinným domům v obci velmi malé číslo.
Možná jste někteří z vás informaci ve zpravodaji přehlédli nebo ji nezaregistrovali.
Proto výzvu znovu opakujeme s termínem zaslání dotazníku do 31.8.2018.
V případě zájmu stačí, když pošlete vyplněný jednoduchý dotazník:
- poštou na adresu Obecní úřad Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice čp. 27 nebo
- e-mailem na adresu: ekolog@detmarovice.cz nebo
- vhozením do poštovní schránky před obecním úřadem.

Děkujeme za váš čas a ochotu. OÚ ŽP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník - kompostéry

Jméno a příjmení ........................................................

Dětmarovice čp..............

Roční odhad produkce bioodpadu
(posečená tráva, listí, slupky s ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, apod. v naší domácnosti
v t............
Máme zkušenosti s kompostováním

ano 

ne 

Máme vážný zájem o přistavení a využívání kompostéru

ano 

ne 
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DAKOL dále modernizuje své odborné učebny a metody výuky
(Poznatky ze dne 1.6.2018 - součástí byly i sportovní hry
škol Dakol)
Chtěl bych firmě Dakol i
tímto poděkovat za pozvání
na prezentaci nových
učeben Dakol Orlová.
Zhlédli jsme tam například i
krásné učebny pro výuku
gastronomických oborů, ale
jako technika mne ještě více
zaujaly učebny pro technické obory. Toto určitě i ve
smyslu podpory technických oborů s vazbou na naši
základní školu, o což se sna-

žíme. Po zhlédnutí prezentovaného moderního
zařízení v Orlové musím

konstatovat, že výuka je zde
moderně vedena a má své
velmi dobré výsledky,
například i v úspěšnosti při
letošních maturitních
zkouškách z matematiky.
Vybavení novou počítačovou technikou, všude
interaktivní tabule, moderní
konstruktérské programy
jsou samozřejmostí. Určitě
zde studují žáci a studenti,
kteří si i uvědomují význam

technických oborů nejen v
našem státě. Například
systémy víceosého obrábění

Poděkování Nadaci OKD

Chceme touto cestou poděkovat Nadaci OKD
za příspěvek ve výši 100.000,- Kč, který poskytla
Obci Dětmarovice na projekt „Sportovní hřiště
na Zálesí v Dětmarovicích“.
Celkové náklady na stavbu hřiště byly
658.869,- Kč. Velmi si vážíme spolupráce s Nadací OKD
a jsme rádi, že se stále daří najít finanční prostředky pro
společné projekty v našem regionu.
Obecní úřad Dětmarovice

s prostorovými důkladně
připravenými programy
obrábění na programovatelných obráběcích
strojích mají obrovskou
perspektivu uplatnění absolventů na pracovištích s
tím nejvyšším oceněním
kvalifikované práce. Podobně je to se systémy 3D

zařízeními se i na školských
zařízeních Dakolu mladí
lidé mají možnost seznámit
a naučit se je úvodním
způsobem ovládat. Toto
pojetí výuky a důkladnost
postupu se nejen mi osobně
velmi zamlouvá, neboť po
desetiletí byla technika v
národním hospodářství „na

tiskáren, které jsou na
školách dnes již pro žáky k
dispozici. Mimochodem, s
průpravou na těchto zařízeních se již začalo i na naší
ZŠ. Prostorový projekt v
konstruktérském programu
se bezobslužně převádí do
reality i v těch nejsložitějších tvarech a řešeních
vyráběných předmětů. Jistě
každý z nás občas narazí v
tisku nebo v médiích na
zprávy o dokonalosti a
eleganci těchto systémů
budoucnosti. A s těmito

druhé koleji“ s preferencí
oborů humanitních. Již v
minulosti jsem někdy v
Okénku psal, že humanitní
obory rozhodně nepodceňuji, ale materiální
uspokojení a zvyšování
životní úrovně obyvatelstva
je více navázáno na obory
technické.
I proto jsme ve vedení
obce připraveni uvedený
trend zaměření ve školách v
našem dosahu podporovat.
Ing. Ladislav Rosman

Poděkování Nadaci ČEZ

Děkujeme touto cestou za příspěvek
ve výši 30.000 Kč, který poskytla
Obci Dětmarovice Nadace ČEZ na
projekt „Videokronika obce Dětmarovice v roce 2017“.
Celkové náklady na videokroniku
a vytvoření
filmového spotu o naší obci činily 70.000,- Kč a oboje
můžete shlédnout na webových stránkách obce. Jedná se
o zachycení největších a nejznámějších akcí obce,
společenských organizací, farnosti a školy v kalendářním
roce. Film slouží zároveň jako propagace obce v rámci
regionu.
Obecní úřad Dětmarovice
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Nejlepší žáci II. stupně místní základní školy za školní rok 2017/2018 byli tradičně přijati starostou obce
Žáci přišli v doprovodu zástupkyně ředitele školy Mgr.
Moniky Staškové. Oceněni byli za výborné studijní
výsledky, za mimoškolní činnost a reprezentaci školy a
obce. Starosta obce předal žákům plavenky do Aquaparku
v Bohumíně a pamětní list. Věříme, že prázdniny budou ve
znamení krásných a horkých dnů a dárek jim přijde vhod.
Při malém občerstvení pak společně besedovali o škole,
obci, svých zájmech, ale hlavně o blížících se prázdninách.
Ocenění žáci:
6. ročník
Konkolová Nela, Klodová Barbora,
Tomond Tomáš
7. ročník
Ostrówková Veronika, Feber Luboš
8. ročník
Motyková Lucie, Wnetrzak Adam,
Fierla Vojtěch, Šnapková Nela
9. ročník
Littnerová Barbora, Baierová Kateřina,
Kolková Michaela, Rusek Benedikt

Ve středu 27.6.2018 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu rozloučení s „deváťáky“
Třídní učitelka Mgr. Jana Brožková a ředitel školy Mgr.
Robert Lindert doprovodili žáky deváté třídy, aby tímto
slavnostním způsobem ukončili základní školní docházku.
Na úvod zazněla studentská hymna, a žáci byli představeni
starostovi obce. Po krátkém projevu obdrželi žáci z rukou
starosty, jako památku na tento den, pamětní list, psací
soupravu a čokoládu. Poté se podepsali do pamětní
kroniky obce. Společná fotografie ukončila oficiální část
slavnosti.
V neformálním rozhovoru při malém občerstvení žáci
pohovořili o prázdninových plánech, ale také o dalších
plánech studijních nebo učebních. Je příjemné zjištění, že
se žáci hlásili nejen na gymnázia, ale i na průmyslovky,
učební obory a zdravotní školu. Protože společnost
potřebuje nejen vysokoškolsky vzdělané lidi, ale i zdatné
řemeslníky, kterých je opravdu velký nedostatek nebo
dobrý střední zdravotnický personál.
Přejeme jim prázdniny plné dobrodružství a krásných
zážitků a v září pak úspěšný start na nových školách.
Školní docházku ve školním roce 2017/2018 ukončili
tito žáci:
Bílek Petr, Bury Michal, Byrtus Jan, Damek Denis,
Greco Alexandr, Chrobák Martin, Krzystek Jakub, Ligocki

Adam, Pilc Daniel, Rusek Benedikt, Sikora Tomáš,
Vaculík Jiří, Vitoň Filip, Ženíšek Tadeáš Alexandr,
Baierová Kateřina, Balogová Ráchel, Bartečková
Markéta, Bílková Nikola, Jurošková Petra, Kolková
Michaela, Littnerová Barbora, Mazurková Lucie,
Oškerová Kristýna, Perutková Petra a Salavová Nikol.

Společné závěrečné slavnostní shromáždění na nádvoří školy,
v pátek 29. června, definitivně ukončilo letošní školní rok.
učitelka, ale také jako výchovná poradkyně. Přejeme jí do
dalších let hlavně pevné zdraví a co nejpříjemněji prožitý
zasloužený odpočinek.
Všechny nás čeká doba dovolených, krásných zážitků,
setkání a prázdninových dobrodružství.
Užijte si je každý podle svých představ a tužeb,
načerpejte sil a v září se vraťte odpočatí k pilné práci.
OÚ Dětmarovice

Výsledky žáků ve formě vysvědčení udělaly určitě ve
většině případů radost, odměny byly rozdány, školní třídy
osiřely. Další školní rok je za námi.
A s ním končí i pedagogická činnost paní učitelky Mgr.
Marie Kawulokové. Dovolte, abychom jí touto cestou
poděkovali za dlouholetou obětavou pedagogickou práci
na naší škole. Věnovala dětem kus svého života jako
-6-
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Výlet pro oceněné žáky

Škola v přírodě

Rok se s rokem sešel a my jsme opět vyrazili na výlet,
V měsíci červnu se žáci 5. třídy naší školy zúčastnili
Školy v přírodě (ŠvP) v hotelu Rajská bouda v který uspořádala škola s finančním přispěním SRPŠ pro
žáky, kteří si to svými studijními výsledky zasloužili.
Malenovicích.
Zamířili jsme do Vizovic, kde jsme si prohlédli hezký
Děti během pobytu jsme se šli podívat ve
barokní
zámek a samozřejmě jsme nemohli zapomenout
soutěžily v družstvech, Frýdeckém zámku do tzv.
navštívit
místní známou čokoládovnu. Poté jsme vyrazili do
plnily úkoly nejen sportovní „ledárny“.
lázní
Luhačovice.
Prošli jsme celou pěší zónu, zastavili se u
Adéla
a vědomostní, ale také tzv.
známého
Jurkovičova
domu na kolonádě a následně se žáci
„BOBŘÍKY“. Svou fyzicdočkali
toho,
na
co
se
nejvíce
těšili, osobního volna. Rozešli
kou zdatnost prokázaly při
„V Marlence se mi moc
se
do
obchůdků
a
cukráren
a dopřáli si vytouženou
kratších túrách po okolí a líbil stroj, kterému zazmrzlinu.
K
večeru
jsme
se
všichni
vrátili do Dětmarovic.
sportováním ve venkovním městnanci firmy říkali
Počasí
nám
přálo
a
žáci
byli
sice
unaveni,
ale spokojeni a už
víceúčelovém sportovním FANOUŠ.“
Matyáš
se
těší
na
příští
rok.
A
to
je
pro
organizátory
ta nejlepší
areálu, který nám zdarma
odměna.
zpřístupnila obec Maleno„Jídlo bylo úžasné,
Mgr. Marie Kawuloková
vice.
chodili jsme i na přídavek.“
Zpestřením pobytu v
Jakub B.
CHKO Beskydy byl celodenní výlet do Valašského
„Hráli jsme si na
muzea v přírodě v Rožnově skvělém velkém hřišti, lezli
pod Radhoštěm, kde žáci s po prolézačkách a jezdili i
průvodcem zhlédli Valaš- na skluzavce.“
skou dědinu. Pak se přesuVojtěch V.
nuli do Marlenky, kde
proběhla exkurze s výkladem a výbornou ochutnávkou produktů. V závěru dne
ještě navštívili Frýdecký
lesích, rozhlednách a navštěvovali i jiné
Rok se s rokem sešel a nás opět čekal
zámek.
horské
chaty. Počasí nám přálo, nálada
turisticko-sportovní
kurz
v
podhůří
S příjemným ubytovábyla
skvělá
a všichni s úsměvem na tváři
Beskyd.
V
den
odjezdu
28.5.2018
nám
ním, skvělou stravou a
střídali
levou
a pravou nohu k vytýčenému
krásně
svítilo
sluníčko,
a
tak
naše
parta,
připraveným celodenním
cíli.
Po
návratu
nás vždy čekala odměna v
čítající
41
žáků
a
5
pedagogů,
se
vydala
na
programem byli všichni
podobě
dobrého
a vydatného jídla.
cestu. Hned první den nás čekal výšlap na
spokojeni.
Po
večeři
jsme
trávili čas v klubovně,
naši horskou chatu Skalka, kde jsme byli
Mgr. Klusová
kde jsme společně zhodnotili uplynulý
ubytováni po celých 5 dní našeho pobytu.
tř. učitelka
den, řekli si, kam půjdeme zítra, soutěžili a
Všichni svoji první cestu zvládli a byli
hráli různé hry. Poslední večer si žáci
odměněni výborným obědem.
„Skvělé byly pokoje i
připravili
diskotéku, kde společně tančili,
Následující
dny
byly
ale
neméně
jídlo.“
Barbora U.
zpívali, dobře se bavili a vesele tak
náročné a hned po snídani jsme vyráželi na
zakončili náročný turisticko-sportovní
výšlapy po okolních stezkách, místních
„Nejvíce se mi líbila
kurz.
ochutnávka v Marlence.“
V pátek ráno 1.6.2018
Vanesa
po snídani jsme se
rozloučili s naší chatou a
„Moc se mi líbil provyrazili
zpět směr Dětmagram, který pro nás p.
rovice.
Žáci byli sice
učitelka a p. vychovatel
unavení,
ale plní dojmů a
připravili. Nenudili jsme se
nových
zážitků.
ani chvilku.“
Ester
Zároveň děkujeme obci
Dětmarovice
za finanční
„Nejvíce se mi líbil
podporu,
díky
které se
středeční výlet, bylo to
všichni
žáci
mohou
účastvšechno super.“
nit
kurzů,
které
se
na
naší
Barbora L.
škole pořádají.
„Taky bylo super, když
Mgr. Leona Veřtat

Vydařený turisticko-sportovní kurz
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Žáci s vyznamenáním

Febrová Eliška, Gališ Michal, Hanusková Nela,
Jílková Viktorie, Kavka David, Mazurková Stela,
Rusková Markéta, Siudová Dominika,
Sztwiertniová Ema, Totek Robin, Turková Adéla,
Wowrová Kristýna, Březinová Viktorie, Lanča
Eduard, Sznapka Patrik, Weisserová Nikol

1. A třída
Běhanová Tereza, Bocek Boris, Botur Dominik,
Dadok Daniel, Jamniczová Nikol, Kavická
Zuzana, Kovářová Anna, Królová Renáta, Křištek
Tomáš, Mazurek Matouš, Míra Adam, Polách
Viktor, Pörnerová Viktorie, Prokop Vojtěch,
Pryczková Ema, Sečkař Filip, Siudová Veronika,
Studená Veronika Rozálie, Koláček Rostislav,
Rúber Jakub

5. třída
Babinský Jakub, Gasiorková Vendula, Kaňa
Jakub, Korman Ondřej, Marková Nela, Ulmanová
Barbora, Šťastný Šimon, Baron Vojtěch,
Klaputová Ester, Król Miroslav, Míra Antonín,
Sečkařová Karolína, Lukáčová Barbora

1. B třída
Brožová Viktorie, Dobrovolný Karel, Dyszkiewicz Jakub, Dyszkiewicz Jan, Hanusková Dorota,
Janská Eva, Klaput Ondřej, Konkolová Laura,
Królová Adéla, Kyjonková Kristýna, Müllerová
Marie, Müller František, Perutka David, Telega
Viktor, Trávníčková Vanesa, Vašutová Natálie,
Zádroš Samuel

6. třída
Konkolová Nela, Baierová Michaela, Klodová
Barbora, Suchanek Daniel
7. třída
Ostrówková Veronika, Kleinová Adriana, Botur
Marek, Feber Lubomír, Žák Sebastian, Buš Jan,
Medulová Jana

2. třída
Bura Viktor, Foltynová Kristýna, Lasota Lukáš,
Motlová Klára Anastázie, Mžyková Adriana,
Mžyková Tina, Pavlovská Ester, Sekyra Vojtěch,
Szostok Adam, Totek Štěpán, Trombala Václav,
Vagner Adam, Večeřa Tomáš, Zučková Tereza,
Gašperák Dominik, Mitrovská Sára, Petrušková
Zoe, Chmielová Eliška, Mašánová Gabina,
Mašánová Kristýna, Sniegoň Martin, Hvojník
Daniel, Mrůzková Nikol

8. třída
Cieslarová Kateřina, Mžyková Viktorie, Šipka
Tomáš, Štefánková Tereza, Wnetrzak Adam,
Novotná Barbora, Przybyla Adam, Fierla Vojtěch,
Šustík Lukáš, Targosz Jiří, Motyková Lucie,
Šnapková Nela, Ožanová Vendula
9. třída
Kolková Michaela, Littnerová Barbora, Vaculík
Jiří, Baierová Kateřina, Bílek Petr, Rusek
Benedikt, Bartečková Markéta, Oškerová
Kristýna, Byrtus Jan, Mazurková Lucie,
Perutková Petra

3. A třída
Papala Dominik, Polách Daniel, Pospiechová
Natálie, Mižďochová Stela, Ulman Mikuláš,
Kubica Lukáš, Pospiech Zdeněk, Przybylová
Zuzana, Salavová Klára, Szeligová Vanessa,
Fukalová Kateřina, Mencner Daniel, Pörner
Samuel, Rúber Dominik, Wankeová Eva Angelína
3. B

Gasiorková Adéla, Michalská Karolína,
Tomášková Karolína, Wnetrzaková Jana,
Mazáčová Barbora, Ploszková Nela, Stoklasová
Tereza, Hanusek Daniel, Outrata Alexandr, Jančar
Sebastián, Jendryščíková Aneta, Ostrówka
Daniel, Gamrotová Natálie, Koch Kristián,
Popiolek Michal

4. A třída
Hartlová Mariana, Koláčková Markéta, Kubicová
Tereza, Littner Jakub, Rosa Jan, Turoňová
Dominika, Žák Damian, Slavík Jakub, Stecová
Claudia Sophia, Kolibačová Tereza, Korduliaková Adéla, Stronček Daniel, Turoň David
4. B třída
Byrtus Jakub, Ciastoň Jan, Červený David,
-8-
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SuperStar v Dětmarovicích
Na 15. června se někteří
žáci ZŠ Dětmarovice těšili
víc než na den, kdy
dostanou vysvědčení. V 10
hodin totiž na sokolské
hřiště přišla v doprovodu
své sestry a tety finalistka
letošní SuperStar Eliška
Rusková. Dětmarovická
škola se tudíž stala první
školou, na kterou Eliška
přišla za účelem besedy
spojené s autogramiádou po
skončení soutěže.
Děti ji přivítaly s obrovským jásotem, protože

zákulisí samotné soutěže.
V průběhu hodinového
programu zazněly i tři
úryvky písní. I Will Always
Love You od Whitney Houston, kterou Eliška rozplakala nejedno oko při
závěrečném finále, A Thousand Years od Christiny
Perri a RaiseYour Glass od
zpěvačky Pink.
V závěru setkání proběhla autogramiáda, na
kterou se děti „vyzbrojily“
fotkami, památníčky, a
mnozí Elišce předávali

mnozí poprvé mohli na
vlastní oči spatřit dívku,
které po osm neděl fandili u
televize.
Na Elišku čekalo téměř
čtyřicet otázek, které si pro
ni připravili žáci I. i II.
stupně. Paní učitelka Reliová vybrala ty nejčastější a
nejzajímavější a na ty se pak
Elišky zeptala.
Děti se tak mohly
dozvědět nějaké pikantnosti
z jejího osobního života i ze

osobní vzkazy a vyrobená
přáníčka.
Jaká vlastně Eliška Rusková je? Milá, bezprostřední, skromná a usměvavá
dívka, přesně taková, jakou
ji známe z obrazovky.
Elišce přejeme, aby se jí
podařilo nastartovat pěveckou kariéru, aby měla štěstí
na lidi kolem sebe a ať
hlavně zůstane stejně
usměvavá jako dosud.
Mgr. Danuše Reliová
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ZU Š Rychvald
Základní umělecká škola Rychvald, pobočka
Dětmarovice, ukončila tradičně školní rok závěrečným
koncertem nejlepších žáků, který se konal v obřadní síni
Obecního úřadu Dětmarovice ve čtvrtek 7. června t.r.
Pod výborným vedením ochotných a schopných učitelů
děti předvedly, co za předchozí rok zvládly a jak pokročily
ve hře na hudební nástroje či ve zpěvu. Děkujeme učitelům
ZUŠ za jejich obětavý přístup nejen k výuce žáků, ale i za
výbornou spolupráci s naší obcí na kulturním poli. Věříme,
že i v dalším roce bude tato báječná spolupráce, které si
velmi vážíme, nadále pokračovat.
Speciální a velké poděkování patří paní Mgr. Vlastě
Matonogové, která dnem 30.6.2018 ukončila své působení
na postu ředitelky ZUŠ Rychvald. Díky jejímu nápadu
oslovit okolní obce s nabídkou zřízení poboček umělecké
školy a dojížděním učitelů za žáky na mateřské školy a
základní školy v místě bydliště, byl vzbuzen velký zájem
rodičů o výuku hry na hudební nástroje a výuku sborového
či sólového zpěvu. Naše dětmarovická pobočka se stala
největší pobočkou ZUŠ Rychvald a o vytvořené spolupráci
jak se školou, tak s obcí jsme už popsali mnohé. Je to už 11
roků, co tato spolupráce trvá. Paní ředitelce přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let a
věříme, že se s ní budeme i nadále vídat, ať už jako s
učitelkou klavíru nebo nadále při svatebních obřadech a
vítání občánků.
Paní ředitelce, novému vedení, všem pedagogům, ale i
malým začínajícím umělcům přejeme mnoho krásných
úspěchů na poli školním, hudebním i osobním, ale hlavně
krásně prožité léto.
Nejlepší žáci ZUŠ Rychvald, pobočky Dětmarovice, za
školní rok 2017/18
V oboru klavír:
V oboru zpěv:
•
Barbora Mazáčová
•
Martina Targoszová
•
Natálie Zarembová
•
Magdaléna Krůlová
•
Vendula Gasiorková
•
Viktrorie Mžyková
•
Marek
Botur
•
Michaela Kolková
V oboru zobcová flétna:
V oboru kytara:
•
Adéla Gasiorková
•
Antonín Míra
V oboru housle:
•
Jana Wnetrzaková
•
Martina Targoszová

www.detmarovice.cz

Akce pro děti pořádané Spolkem rodičů a přátel školy v obci Dětmarovice ve školním roce 2017/18
V letošním roce se za účasti aktivních rodičů děti a
stálých, obětavých přátel školy mohly pořádat oblíbené
akce pro děti naší obce.
MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA, která probíhá
během vyučování, je
oblíbenou akcí hlavně pro
naše nejmenší. Sladkou
odměnu však dostali od
Mikuláše, andělů a čertů,
nejen děti na I. stupni, ale i
odrostlí žáci na II. stupni
naší školy.

spolu se svými kamarády.
Akce se samozřejmě
zúčastnili i třídní učitelé.
Součástí plesu bylo i
slavnostní pasování vyřazování deváťáků ředitelem školy a program
připravený těmito žáky,
který všechny dobře
pobavil.

DĚTSKÝ KARNEVAL, povedená akce pořádaná pro žáky I. stupně a
jejich mladší kamarády,
konaná v sále Dělnického
domu. Tady, je jen škoda, že

SLET ČARODĚJNIC,
akce opět pořádaná na
sokolském hřišti. Děti z I.
stupně v maskách čarodějnic a čarodějů se srazily z
celého širého okolí, aby si

se z důvodů kapacity
nepovedlo uspokojit větší
počet dětí, což se pokusíme
v příštím roce vyřešit. Děti
zde opět předvedly pěkná
vystoupení, která nacvičily
ve svých třídách. Poté na ně
čekal zábavný program v
produkci našich milých
děvčat. Na závěr nechyběla
ani oblíbená tombola s
cenami od našich sponzorů.
PLES PRO ŽÁKY II.
STUPNĚ, již pátý rok se
tato akce konala v prostorech sokolovny. Dívky i
chlapci přišli na tuto akci ve
společenském oděvu a
strávili příjemný večer

užily příjemné odpoledne se
svými kamarády a zasoutěžily si o dobroty na stanovištích s nejrůznějšími
úkoly. Největší čarodějná
skupina byla odměněna
dortem.

vystoupení. Pro děti bylo
připravené malé občerstvení a pak se mohly pustit
do soutěží za sladkou odměnou. K oblíbeným atrakcím
letos patřilo tradičně kolo
štěstí a nově balónková
bitva.
U těchto dětských akcí
nám rádi vypomáhali i žáci z
naší školy, za což jim patří
poděkování.
Jednou z akcí pořádanou
SRPŠ, konanou pouze pro
dospělé, byla tradiční a
oblíbená KATEŘINSKÁ
ZÁBAVA. Tato akce se
vydařila, dospěláci se dobře
bavili a my už se těšíme na
podzim, na další pořádání
této akce.
Doufáme, že Vám i
Vašim dětem se akce líbily,
byli jste spokojeni s jejich
průběhem a užili jste si je na
maximum.
Velké díky patří našim
věrným sponzorům: hlavně Obecnímu úřadu Dětmarovice, p. Františku Hartlovi, p. Romanovi Kavickému, p. Petru Kormanovi,
p. Davidu Mazurkovi, p.
Dagmar Mazurkové, p.
Leonu Mynářovi a p. Šárce
Chrobákové za úžasné
dorty, které nám vždy na
akce peče jako jednu z
Foto: zdroj FC

RADOVÁNKY,
poslední akcí letošního
školního roku jsou tradičně
školní radovánky. Na sokolském hřišti vystoupily se
svým programem všechny
věkové kategorie – od těch
nejmenších ze školky, až po
nejstarší žáky naší obce.
Všechny děti, pod vedením
učitelů předvedly pěkná
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hlavních cen.
Chceme touto cestou
poděkovat všem rodičům,
že se přidali do našeho
sdružení a umožnili nám
pokračovat v tradici fungování SRPŠ a pořádání
akcí pro naše děti. Velký dík
patří samozřejmě také všem
členům výboru za ochotu a
pomoc při pořádání všech
akcích.
I letos se musíme
rozloučit s milými z našich
řad, bohužel. Ráda bych za
celé SRPŠ poděkovala
dlouholetým členům, manželům Gabriele a Janovi
Kolkovým, za všechnu obětavou pomoc a práci na
všech akcích. Pevně doufám, že zůstanou nadále
našimi spojenci.
Na závěr, mi dovolte,
jako obvykle obrátit na vás,
rodiče dětí naší školy, s
žádostí o pomoc při přípravě a realizaci akcí SRPŠ.
Velmi si vážíme každého z
Vás, který přidá ruku k dílu.
Ostatně, je to všechno pro
naše děti a pro ty chceme
jenom to nejlepší.
Doufáme, že příští rok
uvidíme nové tváře v našem
týmu a že se nám podaří
opět zajistit skvělé akce
nejen pro děti.
Přejeme všem dětem
krásné prožití
letních prázdnin,
rodičům klidnou
dovolenou a
krásné slunečné
léto všem.
Těšíme se na vás
opět na akcích
pořádaných Spolkem rodičů a
přátel školy při
ZŠ Dětmarovice.
Za SRPŠ
při ZŠ
Markéta Branná
www.detmarovice.cz

Běh okolo Česko-Slovenska
U příležitosti 100 let samostatného Československa
aneb běh z Dětmarovic do Dětmarovic ve dnech 11. 5. –
28. 10. 2018.
MUDr. Petr Kuchař, rodným jménem Cycoň, rodák ze
Zálesí, lékař a maratonec, který bydlí v Praze. Pravidelně
běhá asi od roku 1985 a od té doby postupně zvyšoval dávky
kilometrů přes půlmaraton a maraton až k ultraběhům.
Nejdelší běh absolvoval v roce 2010, a to 276 km za 48
hodin. Zatím má uběhnuto 225 maratónů po Evropě a
Austrálii.
V roce 2009 po uběhnutí 169 km během 24 hod. ho
napadla myšlenka oslavit 100 let samostatného
Československa v roce 2018 během podél hranic České
republiky a Slovenska.
Přípravou tohoto běhu se zabýval od léta 2016. Koupil
všechny turistické mapy českého a slovenského pohraničí a
po večerech studoval trasu, kterou si pak na mapách
vyznačil. Taky bylo třeba naplánovat etapy, aby nebyla
některá příliš dlouhá.
Pana Kuchaře doprovází jeho manželka Věrka, která si
také občas zaběhne, a fenka Kamilka. I ta ráda běhá. Zázemí
na své běžecké pouti mají ve vlastním obytném voze.
V plánu je 115 etap o průměrné délce asi 25 km. Celkem
okolo 3000 km. Vždy asi po třech dnech běhu plánují den

odpočinku a po
měsíci vždy 4 - 5 dní
volna.
Start běhu se
uskutečnil 11.5.2018
v 9.00 hodin symbolicky od rodného
domku p. Kuchaře v
Dětmarovicích na Zálesí. První etapa vedla přes Závadu,
Petrovice a Karvinou, kde položili kytičku k pomníku T. G.
Masaryka, do Českého Těšína a měřila 39 km. Další dny
směřovali na východ na Slovensko přes Beskydy, Vysoké
Tatry, Dukelský průsmyk do Nové Sedlice u Sniny. Tato
obec je nejvýchodnější obcí na celé trase. Odtud se vydali
podél slovensko-ukrajinské hranice k jihu k hranici
slovensko-maďarské. V těchto dnech (6.7.) se přesunuli z
Košického kraje do kraje Banskobystrického. Mají za sebou
již 850 km! Pomalu se tak blíží k nejjižnější obci na trase,
kterou jsou Patince u Komárna.
V poslední dekádě července by měli překročit
slovensko-moravské pomezí na Břeclavsku a dále již budou
pokračovat podél českých hranic směrem na západ.
Celý běh by měl být u konce v den 100. výročí založení
Československa, tedy přesně 28. října. Poslední etapa je
naplánována z Hatě přes Bohumín do Dětmarovic a měla by
měřit 25 km.
Kuchařovým přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších
kilometrů a děkujeme za zviditelnění naší obce.
Můžete sledovat na:
https://www.facebook.com /beh2018.cz/
Zdroj: http://www.beh2018.cz/
Dagmar Šnapková

Kuchařovi u památníku na Dukle
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Poděkování hasičům

Velké díky za krásně strávené dopoledne
V pátek 8. června 2018 uspořádali Dobrovolní hasiči z
Dětmarovic již tradiční akci pro naše uživatele z Nestátního
denního zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Mládí 725.
Byli jsme mile přivítáni panem Šťastným i panem starostou
Ing. Rosmanem. Za krásného a slunečného počasí jsme měli
možnost zhlédnout ukázku hasičského auta, obléknout si
ochranný oblek, vyzkoušet si hašení vodou. Hezké a poučné
bylo seznámení se s myslivcem a jeho věrným psím
kamarádem. Poté následovala volná zábava, výborné
občerstvení. Krásná akce byla ukončena projížďkou našich
klientů v hasičském autě, kterou byli nadšeni.
Za všechny - klienty i pracovníky, děkuje ředitelka
zařízení Marcela Králová

Dobrý den pane starosto,
dnes je to právě týden, kdy došlo k živelné pohromě v
naší obci a díky obrovským přívalovým dešťům došlo k
zaplavení našeho domu čp. 1143. Chci poděkovat
především našim dětmarovickým dobrovolným hasičům
za opravdu skvělý výkon při odčerpávání dešťových vod a
likvidaci bahenních nánosů, které vnikly do našeho domu.
Velice si vážím práce, kterou hasiči odvedli a i díky nim se
dostává náš dům pomalu do normálu.
Prosím Vás o vyřízení poděkování všem těmto lidem,
kteří bez zbytečných řečí a s obrovským nasazením
zachraňovali náš majetek.
Děkuji.
S pozdravem Ján Lehocký s rodinou
obyvatelé obce Dětmarovice
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Páťáci z Dětmarovic se týden „učili“
v beskydské přírodě

Rodiče jsou tu pro děti, pro rodiče je tu poradna
„Spolu“

Poradna pro rodiče a děti „Spolu“
Jak mluvit s dětmi, aby nám naslouchaly? Jak vysvětlit
dětem, odkud se berou peníze a že je nutné pečlivě s nimi
hospodařit a plánovat rozpočet? Jak zvládat běžné
nemoci u dětí a kdy je nutné navštívit lékaře nebo zavolat
sanitku? Tyto a mnohé další otázky si čas od času položí
každý rodič. Péče o děti může být krásná, ale určitě také
náročná a někdy potřebují rodiče podpořit, poradit a
pomoci. Právě za tímto účelem vznikl projekt DĚTI
RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ, který chce rodičům a blízkým
pečujícím s těmito otázkami pomoci.
Poradna pro rodiče a děti „SPOLU“ v Karviné již
druhým rokem, mimo jiné aktivity také organizuje
workshopy na podporu rodičovství, které vedou lektoři z
různých profesí, kde se těmito otázkami pracovně denně
zabývají. Na workshopy pak navazují tréninky
rodičovských kompetencí, kde si rodiče jednotlivé tipy a
návody mohou nacvičovat již v přítomnosti svých dětí.
Vzhledem k příznivé zpětné vazbě od účastníků
chceme i do budoucna v organizaci těchto aktivit
pokračovat. Vedle vzdělávacích aktivit poradna nabízí
mediaci, tedy možnost mimosoudní cestou dohodnout se
na řešení společných záležitostí, a také asistovaný
kontakt, přítomnost nezávislé osoby při předávání nebo
kontaktu dítěte s rodičem, v jehož péči dítě není.
Veškeré informace najdete na našich stránkách
www.rodicespolu.cz.
Navštivte nás.

Upozornění občanům
na nekalou činnost
V poslední době se stále
častěji setkáváme s případy,
kdy se někteří jedinci vydávají
za zaměstnance ČEZ a lstivým
způsobem naše klienty obelhávají s cílem získat vlastní
prospěch.
Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou
hotovost, nepotřebujeme od klientů na místě předkládat
žádné doklady. Do objektu nebo na nemovitost vstupují
naši zaměstnanci jen k účelům definovaným
v energetickém zákoně, např. z důvodu oprav a revize
našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod.
Naši zaměstnanci u sebe vždy mají služební průkaz
s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné
poruchové lince 800 850 860.
Upozorňujeme tímto občany na nekalé a neseriózní
praktiky některých obchodníků s elektrickou energií.
ČEZ Distribuce, a.s.

Kluci a holky z páté třídy Základní školy
Dětmarovice si užili jeden z posledních
týdnů školního roku v Beskydech. Na
zážitkovou školu v přírodě plnou
dobrodružství, sportování a výletů jim
přispěla 70.000 korun Elektrárna Dětmarovice ze Skupiny
ČEZ.
„Dětmarovické děti jsou vystaveny smogu mnohem déle
než jejich kamarádi z jiných koutů republiky, proto každý
den prožitý na horách se pozitivně projevuje na jejich
zdravotním stavu a celkové pohodě. Elektrárna
Dětmarovice rozhodně není největším znečišťovatelem
ovzduší – to znečišťují hlavně ostravské průmyslové firmy a
také polské elektrárny – přesto naši školu podporuje
dlouhodobě. Jsme rádi, že máme souseda, který se chová
odpovědně,“ řekl ředitel ZŠ Dětmarovice Robert Lindert.
Pobyt na horách si užívali i učitelé. „Bylo fajn prožít s
dětmi týden v jiném prostředí, poznat je blíže, jak se chovají
ve svém volném čase. Jelikož žáci pátého ročníku v září
postupují na druhý stupeň, tak to pro nás všechny bylo nejen
příjemné zakončení školního roku, ale i celého prvního
stupně,“ shrnula své dojmy třídní učitelka Hana Klusová.
Žáci dětmarovické školy si týden v Beskydech opravdu
užili. Plnili bobříky, byli se podívat na Satinské vodopády a
zahráli si spoustu her. Pobyt v hotelu Rajská bouda jim
zpestřil celodenní výlet, při kterém se podívali do
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
během exkurze ve frýdeckomístecké Marlence ochutnali
skvělé dorty z medu a prohlédli si Frýdecký zámek.
„Děti nejvíce kvitovaly právě tento výlet a sportování na
hřišti. Také byly nadšené z ubytování a stravy, která byla
velice chutná,“ dodala Hana Klusová.
Elektrárna Dětmarovice, která na školu v přírodě
přispěla, je největší klasickou elektrárnou na území
Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje
černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže
vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie (což je
spotřeba více než 700 000 domácností) a přes 800 000 GJ
tepla. Teplem zásobuje Bohumín a Orlovou, od podzimu
bude vytápět také dolnolutyňskou farmu Bezdínek, která
bude ve velkých sklenících celoročně pěstovat rajčata.
Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ
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Anglický trávník – trend, který zabíjí
Mít upravený pažit na výšku několika centimetrů a v
kvalitě golfového hřiště je v posledních letech trend
našich zahrad i parků. Ale je nutný na celé zahradě a
všude, kam se podíváme?
Klasický „anglický trávník“ je vlastně zelenou pouští,
což majitelům vyhovuje, přírodě nikoliv. „Veškerá travní
hmota včetně dospělců, larev a kukel hmyzu je sekačkami
rozdrcena a končí v lepším případě na kompostu, v
horším v popelnici,“ říká na toto téma pro server idnes
Entomolog Severočeského muzea v Liberci Pavel
Vonička.
Podle něj by se měla sekat tráva 3x v roce a ne celá
plocha najednou, ale postupně.

Na základě mapování motýlů v ČR se na veřejnost
dostala alarmující informace, že za poslední století
vyhynulo 18 původních druhů (tedy 11 %) denních
motýlů. Na ústupu je dalších zhruba 50 procent motýlí
fauny. Na příkladu motýlů se ukazuje, že fatální je nejen
plošné sečení luk či sterilní vzhled trávníků na
soukromých pozemcích, ale i likvidace ruderálních ploch
– tu se hodí na výstavbu parkoviště, tamhle nového
supermarketu…Nikdo nezpochybní, že denní motýli
jsou pěkní. Jenže teď si odpovězte na otázku: kolik jste
jich u nás v poslední době viděli? A co včely, slunéčka,
luční koníci, …
Možná namítnete – a co klíšťata. Pokud se stále úspěšně
množí, asi nejsou tak citlivá na sekání trávy, jako jiný
hmyz, který je na ústupu. Klíšťata se nám šíří i tak.
Pamětníci vědí, že před časem se tolik nesekalo, anglické
trávníky se nepěstovaly a klíšťat jsme tu zdaleka neměli
tolik, co nyní.
Nemyslíte, že by bylo hezčí trávit čas příjemněji než
každých 7 až 10 dnů vytvářet randál, popřípadě ho
mezitím poslouchat od sousedů (když my máme zrovna
posečeno) a čichat výfukové plyny sekaček (přece ty
motorové jsou výkonnější)? Ale když ty reklamy nás stále
šikovněji nabádají, že právě my si koupíme tu lepší a
myslíme si, že budeme mít trávník „angličtější“. Ovšem
náročné je také udržet si jednodruhový trávník. Co vše k
tomu potřebujeme zakoupit a pak neustále pečovat a
pečovat.
A přitom ta monotónní zelená by mohla hýřit barvami,
protože se dají koupit luční směsi, které mohou při
dobrém složení zdobit zahradu několikrát za léto a
sloužila by nejen pro potěchu naši, ale i včelám, motýlům,
slunéčkům…, prostě životu okolo nás.
Možná by bylo dobré zamyslet se a ulehčit si od té
nesmyslné soutěže anglických trávníků, které se hodí
spíše do vyumělkovaných zámeckých zahrad.
Zahradu si můžeme rozčlenit do několika zón a jen v
nejfrekventovanější sekat častěji. Vždyť na celé zahradě
nemusí být „koberec“, toho bychom si měli užívat spíš v
domě.
Nechte se inspirovat na
https:// www.mojeprirodnizahrada.cz/
http://prirodnizahrada.eu/
Výbor ZO ČSOP Dětmarovice
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NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ BODOVALA
OCHUTNÁVKA RAJČAT Z ČESKÝCH FAREM A PAN OKURKA
Desítky dětí kreslily o víkendu kamaráda Okurku
pro novou severomoravskou farmu Bezdínek v rámci
Dne otevřených dveří na Ministerstvu zemědělství ČR.
NWT se jako největší stavitel produkčních skleníků v
Česku prezentoval na společném stánku se Zelinářskou
unií Čech a Moravy, nechyběla ochutnávka českých
rajčátek odbytového družstva Čerstvě utrženo a
kreativní koutek pro nejmenší.
Na 1000 návštěvníků
zaplnilo v sobotu 19. května
2018 prostory budovy
Ministerstva zemědělství
České republiky i prostranství před ní. Rok 2018 je
pro Českou republiku
významným, připomínáme
si 100. výročí od založení
Československa. Den otevřených dveří Ministerstva
zemědělství byl součástí
akce Společné století a
současně oslavou 90. výročí
od položení základního
kamene budovy MZe,
navržené architektem
Františkem Roithem. Pro
děti i dospělé byly při-

praveny komentované
prohlídky a před budovu
doprovodný program.
Partnerem doprovodného
programu byly resortní
organizace MZe, které
celou akci svými prezentacemi dotvářely. Nechyběly zábavné aktivity pro
děti, ochutnávky potravin i
farmářský trh.
„Namalujte nám kamaráda Okurku, který bude
bydlet na Farmě Bezdínek
bylo tématem soutěžního
klání malých výtvarníků.
Rajčata a okurky hlavně pro
domácí trh budeme nově
pěstovat také v lokalitě

Bezdínek, v Dolní Lutyni na
Karvinsku. A protože
prémiové cherry odrůdy
rajčátek, které pěstujeme na
naší Farmě Kameničany na
Slovensku, mají své příznačné názvy (Medulienka a
Hranáčik) i originální ručně
šité panenky, chceme i malé
snack okurky touto hravou
formou dětem více přiblížit,“ vysvětluje s úsměvem Monika Zábojníková z
NWT, která má v projektu
Farmy Bezdínek na starosti
marketing a PR komunikaci.
„S tímto hravým konceptem zamíříme také na
Dětský den na Elektrárně
Dětmarovice 2. června,
věříme, že se pan Okurka
brzy dočká toho správného

jména i podoby,“ doplňuje
Zábojníková.
Výstavba skleníků na
Karvinsku o rozloze více
než 11 hektarů probíhá ve
dvou etapách. První etapa,
skleníky o rozloze 5,2
hektaru, bude dokončena na
podzim letošního roku.
Druhá etapa se týká
skleníků na ploše 5,9 hektaru. Celoročně dá práci až
120 lidem.
Společnost NWT realizovala v minulých letech
hned několik projektů
celoročně vytápěných skleníků pro pěstování plodové
zeleniny. V roce 2016 byl
uveden do provozu skleník
v Haňovicích na
Olomoucku, v roce
2017 potom skleník ve Velkých
Němčicích na
Břeclavsku, Mutěnicích na Hodonínsku a ve Smržicích na Prostějovsku.
Neocenitelným
zdrojem provozních zkušeností
je nejmodernější
produkční skleník
na Slovensku v
obci Kameničany,
který skupina
NWT postavila
jako svůj pilotní
projekt a od roku
2014 jej úspěšně
provozuje.
Monika
Zábojníková
NWT a.s.

- 15 -

www.detmarovice.cz

Malířská firma z Ostravy slaví 18. Vymalovali 15 823 nemovitostí a vyvinuli vlastní barvu
Před 18 lety založil Stanislav Kralovanský
dnes největší malířskou firmu v České republice.
V roce 2000 měl jedny štafle, kyblík s bílou
barvou a maloval, co se namanulo. V jednom měl
ale jasno, vybudovat spolehlivou malířskou
firmu. Dnes má dokonce i vlastní barvu.
Co MALÍŘI NATĚRAČI CZ do své „plnoletosti“
zvládli?
Vymalovali 10 396 bytů a 3 012 rodinných domů
Dnes už zákazníkům radí vlastní bytoví designéři.
Kombinují barvy, tapety, ale i kresby na zeď. Zákazníkovi se
musí dílo vždy nejen líbit, ale také ušetřit starosti, proto po
sobě pečlivě uklízí.
Vymalovali 2415 kanceláří
Malíři umí malovat i ve velkém. Kanceláře, restaurace,
univerzity, zkrátka jakékoliv komerční objekty.
Zaměstnali 105 lidí
Dnes ve firmě pracuje 30 zodpovědných a šikovných
lidí. Za 18 let jich bylo celkem 105. „Kolegy velmi pečlivě
vybíráme, ale také chceme, aby se u nás cítili dobře,“ říká
zakladatel Stanislav Kralovanský. Vozový park malířů dnes
čítá 19 růžovo-černých aut.
Bytoví designéři z vlastních řad
Výmalba nejsou jen barvy. Ale je to kombinace barev,
odstíny, psychika člověka, nálada. Barvy ovlivňují, s jakou
náladou se probudíme i jak nám chutná večeře. To malíři

moc dobře vědí a od roku 2015 zákazníkům
pomáhají s volbou barev do interiéru čtyři
bytoví designéři.
Nejoblíbenější firmou v kraji
V roce 2017 byla firma MALÍŘI
NATĚRAČI CZ zvolena nejoblíbenější
malířskou firmou v kraji. Zákazníky si
získali především kalkulací zakázky zdarma, pečlivě
odvedenou prací a úklidem po malování zdarma.
Vlastní barva white GOLD
Po mnoha letech odvedené práce malíři velmi dobře
vědí, co je kvalitní barva. Jaké má vlastnosti, jak dobře má
krýt, jak má vypadat výsledek, tedy krásně vymalovaný
pokoj. Proto se společností HET vyvinuli vlastní luxusní
bílou barvu white GOLD, kterou vám exkluzivně vymalují
jen MALÍŘI NATĚRAČI CZ.
MALÍŘI NATĚRAČI CZ
Malířská firma MALÍŘI NATĚRAČI CZ sídlí v Ostravě
a působí po celé Moravě. Specializuje se na malování bytů,
domů i firem. Kromě toho realizují dekorativní malby,
tapetování, broušení stěn a nástřiky bytových jader.
Kontakt:
Stanislav Kralovanský
kralovansky@maliri-nateraci.cz
+420 608 816 815
www.maliri-nateraci.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Květen 2018
80 let
Alena Macurová
81 let
Milan Kajzar
Miloslav Formandl
82 let
Ruben Chlebek
85 let
Ludmila Gurabiová
Alena Míčková
90 let
Marie Bartečková
93 let
Zdeňka Karasová

Červen 2018
80 let
Pavla Čempelová
82 let
Božena Dadaková
83 let
Karel Zajíc
84 let
Jarmila Salamonová
86 let
Lýdie Sýkorová
88 let
Milada Svrčinová
90 let
Zdeňka Laliková

16.6.2018 jsme přivítali nové občánky naší obce
Sabinu Sosnovou, Márii Súkeníkovou, Nelu Budínovou,
Rebeku Tiszai, Báru Navrátilovou, Daniela Jurka, Adama
Ažaltoviče, Terezu Honzkovou, Lukáše Trávníčka

Na společnou cestu životem vykročili
16.6.2018
Marek Jurčák – Karviná
Petra Hanusová – Praha
23.6.2018
Filip Greifenthal – Karviná
Lucie Lasotová – Karviná
30.6.2018
Michal Ševčík – Dětmarovice
Kateřina Poláková – Karviná

Všem oslavencům
blahopřejeme

6.7.2018
Libor Hudeček – Orlová
Mgr. Monika Ottová – Bohumín

Vzpomínáme na zemřelé
Ladislava Mrakwiu, Vandu Rosíkovou, Máriu
Rozumkovou, Boženu Mencnerovou, Marii Burdkovou,
Bedřicha Balona, Annu Novočkovou

Neperiodický zpravodaj Obce Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Bc. Michael Branny,
Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy
se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí
odpovídat mínění redakce. Uzávěrka příštího čísla 4.9. 2018.
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OHLÉDNUTÍ ZA OBECNÍ SLAVNOSTÍ

