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ZAČAL
NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK

Naši noví prvňáčci

Nová příjezdová plocha do areálu základní školy

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA „VOLBY 2018"
Informace, volební programy, kandidáti...

Kalendář do každé rodiny na rok 2019

Dopisy v koši nekončí…

Vážení podnikatelé a živnostníci, opět začínáme
připravovat vydání Kalendáře do každé rodiny na rok 2019,
a to již 17. ročník. Kalendář bude zpracován ve formě jako v
letech předchozích a bude tematicky věnován místním
včelařům, kteří loni oslavili 90. výročí svého založení. U
občanů se těší velké oblibě. Určitě splňuje svůj úkol v tom,
že máme po celý rok všichni na očích termíny zajímavých
akcí, odvozu odpadů nebo seznam základních důležitých
telefonních čísel, ale i kontakt na firmy, které můžeme
během roku potřebovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o prospěšnou, nicméně
poměrně nákladnou akci, obracíme se opět na Vás s žádostí
o finanční výpomoc při vydání tohoto kalendáře, a to
formou uvedení reklamy Vaší firmy, kterou takto výrazně
zviditelníte. Kontakt na Vaši firmu bude občanům naší obce
celoročně k dispozici. Věříme, že využijete této nabídky a
umožníte pokračování vzniklé tradice. Kalendář obdrží
občané koncem roku do každé rodiny zdarma.
Pokud se rozhodnete pro zveřejnění reklamy Vaší firmy,
nejpozději do konce září 2018 zašlete, prosím, písemnou
objednávku na Obecní úřad Dětmarovice - Čempelová
Táňa, tel: 596 540 147, e-mail ekolog@detmarovice.cz,
abychom s Vámi dohodli velikost reklamy, podklady a
úhradu. Požadovanou reklamu zasílejte, prosím, nejlépe v
elektronické podobě (vizitku, foto).
Cena za reklamu:
reklama velká 5.000,- Kč rozměry 195 x 50 mm
reklama malá 2.500,- Kč rozměry 95 x 50 mm

Výše uvedený anonymní dopis sice nemá „štábní kulturu“ a
je napsán neuměle, ale v žádném případě není myšlen zle.
Spíše musíme poděkovat za upozornění, které je zde
opravdu na místě. Potok Glembovec, resp. Krympulec,
nebyl dlouhou dobu pročišťován se všemi důsledky.
Zarostlé dno, spadané větve, nánosy, apod. mohou v případě
nadměrných srážek způsobit problémy. Proto bude celý tok
pročištěn a máme s tím v úmyslu začít bez odkladu.
Ing. Ladislav Rosman, starosta obce

Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na další spolupráci s
Vámi.
OÚ

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
NA OÚ

Nové hřiště na Zálesí u Libuše

Od září 2018 je možno
na Obecním úřadu v Dětmarovicích
hradit správní poplatky bezhotovostně.
Bezhotovostní terminál přijímá karty
VISA Elektron, MasterCard Electronic,
MAESTRO
Nasvětlení kašny u budovy OÚ
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Kdo má od září nárok na 75% slevu?
Všichni cestující od 6 do
18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
Žáci a studenti od 18 do 26
let (do dne, který předchází dni
26. narozenin), kteří jsou na
základní škole nebo se
„soustavně připravují na
budoucí povolání studiem na
střední škole, konzervatoři,
vyšší odborné škole, vysoké
škole v denní nebo prezenční
formě studia v ČR nebo
studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno
na roveň studia na těchto
školách, nebo mají obdobné
postavení v zahraničí“
Všichni cestující starší
65 let
Lidé s průkazem ZTP/P stejná sleva pro ně platila i
dosud (zdarma pak jezdí
průvodce držitele průkazu
nebo vodicí pes)
u
Prakticky ve všech
vlacích všech dopravců v
Česku, tedy nejen u Českých
drah, ale i u soukromníků jako
RegioJet, Leo Express, GW
Train Regio či Arriva.
u
Nezávisle na jejich
kategorii (sleva platí pro
osobní i spěšné vlaky, rychlíky
včetně kategorie Rx, expresy,
IC, EC, Railjet i SC Pendolino).
u
Jen pro vnitrostátní
dopravu (může jít o vlak
směřující do zahraničí, ale
sleva platí jen do poslední
stanice před hranicí, v níž
může cestující vystoupit například ve vlaku z Prahy do
Berlína platí sleva jen mezi
Prahou a Děčínem; naopak u
spojů jedoucích ze zahraničí
platí z první pravidelné stanice
v Česku).
u
Výjimkou jsou mimořádné či historické vlaky,
do nichž i běžní cestující platí
speciální (většinou vyšší)
jízdné.
u
Pouze ve druhé
vozové třídě.
u
Dopravci mohou ze
slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili
jejich přetěžování, zejména ve
špičce - tuto možnost ale od
září nevyužijí.

V jakých autobusech
sleva platí?
Ve v š e c h p r a u
videlných linkách - kromě
spojů MHD nepřekračujících
hranice města.
u
Prakticky u všech
dopravců v Česku.
u
Jen pro vnitrostátní
dopravu (může jít o spoj
směřující do zahraničí, ale
sleva platí jen do posledního
místa před hranicí, v němž
může cestující vystoupit;
naopak u spojů jedoucích ze
zahraničí platí sleva z první
pravidelné zastávky v Česku).
u
I autobusoví dopravci
mohou ze slev vyloučit některé
konkrétní spoje, aby zabránili
jejich přetěžování, zejména ve
špičce - tuto možnost ale zatím
žádný nevyužil.
Jak se sleva počítá?
u
Jde o slevu 75 % z
plného (obyčejného) jízdného,
tedy ze základní tarifní ceny.
u
Studenti či senioři
mohou být nepříjemně překvapeni, protože v některých případech nepojedou za čtvrtinu
ceny, kterou na dané trase
vnímají jako běžnou.
Příkladem jsou akční

nabídky Českých drah, které se
pro jízdu mezi vybranými
městy staly prakticky standardem - zvláště pokud tam
státní dopravce bojoval s
autobusovou konkurencí.
u
Třeba ve vlaku mezi
Prahou a Plzní platí cestující
beze slev kolem 100 korun, s
nejrozšířenější In-kartou
kolem 80 korun, přestože
základní tarifní cena podle
ujetých kilometrů je 165
korun. Sleva pro mladé a
seniory se pak vypočítá jako 75
procent z této částky, tedy 42
korun. To je výrazně více než
čtvrtina ceny, za kterou jezdí
ostatní.
Od kdy slevy platí?
u
Od soboty 1. září
2018, tedy už od posledního
prázdninového víkendu.
u
Pro žáky a studenty
(splňující další podmínky)
nezávisle na tom, zda je školní
rok, nebo prázdniny. Stejně tak
není sleva omezena jen na trasu
mezi bydlištěm a školou.
u
Původně měly slevy
platit už od 10. června, na
žádost krajů je ale vláda odložila. Důvodem byly hlavně
hrozící technické problémy s

odbavovacími systémy.
Co mám dělat, když už
vlastním slevovou In-kartu?
u
Mladí lidé či senioři
dosud dosáhli na slevy
Českých drah, pokud si koupili
slevovou In-kartu. Například
karta In Důchodce přišla
zájemce do 70 let na sto korun
ročně, případně na 250 korun
na tři roky, a zajišťovala pak 25
slevu z obyčejného jízdného.
Důchodci nad 70 let platili sto
korun na šest let.
u
Variantou pro seniory
nad 70 let věku dosud byla
karta In Senior, která umožňuje
bezplatnou přepravu v osobních a spěšných vlacích, v
ostatních vlacích pak slevu 50
procent. Karta ale přišla na
1490 Kč na rok nebo 3990 Kč
na tři roky.
u
Majitelé podobných
karet (i pro děti nebo studenty)
nyní mohou žádat o vrácení
nevyčerpaného podílu. Ten se
jim bude počítat k 1. září 2018,
přestože aplikaci mohou vrátit
až do 30. dubna 2019.
Výjimkou je karta In Senior, u
níž se bude nevyčerpaný podíl
počítat vždy ke skutečnému
datu vrácení - zájemci by ji
tedy měli vrátit co nejdříve.

Příměstský tábor v Dětmarovicích 2018
DDM Orlová ve spolupráci s obcí
Dětmarovice a ZŠ a MŠ Dětmarovice pořádal 3.
ročník příměstského tábora, který byl zaměřen na
sport a hravé učení dětí mladšího školního věku.
Program příměstského tábora probíhal v
prostorách školní družiny ZŠ Dětmarovice a v
blízkém okolí. Denní program byl připraven v
pracovních dnech od 8:00 do 16:00 a byl sestaven
tak, aby si děti zasportovaly, ale také se něco málo
naučily.
Tábora se zúčastnilo 30 dětí převážně z
prvního stupně. V pondělí byly děti rozděleny do
5 skupin podle barev, ve kterých celý týden
soutěžily v různých disciplínách a získávaly body
do celotáborové hry. Během dne si skupinky
vymyslely název, pokřik, nakreslily plakát a také
připravily pro ostatní malé divadelní představení.
Všechny tyto kreativní aktivity byly prokládány
sportovními hrami. V úterý všichni vyrazili do
Bohumína do aquaparku a na Mauglího stezku.
Děti se pořádně vyřádily nejen ve vodě, ale
následně i na lanových překážkách. V horkých
letních dnech to bylo příjemné osvěžení. Ve
středu děti čekali myslivci z Mysliveckého
sdružení Dětmarovice. Děti si z dopoledne
přinesly mnoho nových informací i zážitků. V
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rámci programu si zastřílely ze vzduchovky,
odlily si ze sádry stopy lesních zvířat, poslechly si
přednášku na téma Ptáci v naší krajině a vyplnily
vědomostní test. Všem se moc dopoledne líbilo a
myslivcům patří velký dík, za perfektně
připravený program. Tím však nabitý program
celého týdne nekončil, ve čtvrtek děti navštívily
Velký svět techniky v Ostravě, kde si mohly
vyzkoušet v praxi různé přírodní zákony, zjistily,
jak pracuje lidské tělo, zhlédly zvířecí predátory v
akci v 3D kině a zjistily, že není vše tak, jak
vypadá v Klamáriu. V pátek pak děti čekaly
poslední soutěže v celotáborové hře a konečné
vyhodnocení skupin. Každý si z tábora určitě
odnesl plno zážitků, ale také nějakou tu maličkost
na památku.
Po celý týden se děti stravovaly ve školní
jídelně ZŠ Dětmarovice. Dětem velice chutnalo,
a tak v pátek poděkovaly kuchařkám hlasitým
pokřikem „mňam, mňam, mňam“. Podle ohlasů
dětí i rodičů se třetí ročník příměstského tábora
vydařil, a to je ta největší odměna pro vedoucí
tábora Mgr. Janu Brožkovou, Mgr. Martinu
Kotasovou a Bc. Evu Glincovou.
Mgr. Martina Kotasová
www.detmarovice.cz

Soutěž na Medových dnech 2018
Milí přátelé, krásné a teplé léto je u konce. Někdo je smutný,
jiný je rád, že konečně ustala vedra. Shodneme se ale určitě na tom,
že nám, zahrádkářům a příznivcům zahradničení přineslo
nádhernou úrodu zeleniny, ovoce, ale i záplavu překrásně
kvetoucích zahrad, kterým letošní teplé počasí opravdu svědčilo.
Pravda, museli jsme si poběhat s konvemi při zalévání záhonků. Ale
výsledek stál za to. A tak budete mít letos určitě mnoho krásných
výpěstků, kterými se budete chtít pochválit. Prostor budete mít
poslední víkend v listopadu, tj. 24. a 25.11.2018, kdy se budou
tradičně konat v Dělnickém domě oblíbené Medové dny. Letos se
bude jednat již o 15. ročník a hlavní expozice bude patřit našemu
Mysliveckému spolku, který v letošním roce slaví 70. výročí svého
založení.
A protože chceme být styloví, tak i soutěž bude tematicky
blízká.
Nese název „Lesní víly a strašidla“. Vaší tvůrčí fantazii se opět
nekladou žádné meze v materiálu ani v technice. Použijte cokoliv papír, sklo, textil, kov, hlínu nebo je klidně upečte. Omezení není
ani ve věku účastníků. Tvořte samostatně, jako rodina nebo třeba
skupina přátel. Věříme, že téma je opět zajímavé a vaše fantazie a
šikovné ruce si s ním hravě poradí. Těšíme se na vaše originální
nápady a jejich výtvarnou realizaci.
Stejně tak se můžete pochválit i svými úspěšnými výpěstky ze
zahrádek.
Soutěžní nebo výstavní exponáty můžete doručit v pátek 23.11.
2018 v době od 9.00 do 17.00 hod. do Dělnického domu.
Zapojením do výstavy představíte nejen své tvořivé či
pěstitelské schopnosti, ale i významně přispějete k obohacení
Medových dnů, aby i ten 15. ročník byl pro všechny zajímavý a
přitažlivý. Za celý přípravný tým Medových dnů
se na Vás těší Táňa Čempelová
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Léto s Jojo Moyesovou
Jojo Moyesová, rodným
jménem Pauline Sara Jo
Moyes Arthur (*1969), je
britská spisovatelka a novinářka.
Je jedním z mála autorů, kteří
dvakrát získali cenu pro nejlepší
romantický román roku. Její
knihy byly přeloženy do
jedenácti světových jazyků.
Mezi její nejznámější díla patří
Poslední dopis od tvé lásky a Než
jsem tě poznala.
Narodila se v roce 1969 v
Londýně. Studovala na Royal
Holloway a Bedford New
College.
V roce 1992 získala stipendium financované novinami The
Independent na postgraduální
studium žurnalistiky na City
University v Londýně. Následně
pracovala pro The Independent
příštích deset let (s výjimkou
jednoho roku, když pracovala v
Hong Kongu pro Sunday
Morning Post). V roce 2002 se
stala dopisovatelkou pro noviny
Arts and Media Correspondent.
V roce 2002 se stala spisovatelkou na plný úvazek, když
vyšla její první kniha Sheltering
Rain, nicméně stále ještě publikovala články pro The Daily
Telegraph.
Je jednou z mála autorů i
autorek, kteří získali dvakrát
cenu pro nejlepší romantickou
knihu roku. Poprvé cenu vyhrála
v roce 2004 za Foreign Fruit a
poté v roce 2011 za Poslední
dopis od tvé lásky (The Last
Letter From Your Lover).
S manželem, novinářem
Charlesem Arthurem, a jejich
třemi dětmi žije na farmě v
hrabství Essex. Nepřekvapí nás,
že autorka románu Krasojezdkyně je sama velkou
milovnicí koní – dokonce
jednoho „starého dostiháka“
vlastní – a je vášnivou jezdkyní.
Dívka, již jsi tu zanechal Píše se rok 1916, když francouzský malíř Édouard Lefevre
odchází bojovat na frontu. Jeho
mladé manželce Sophii zůstává
na památku její portrét, na svou
dobu poněkud nezvyklý. Poté co
městečko, kde Sophie žije, padne
do rukou Němcům, ocitají se
jeho obyvatelé na samé hranici
absolutní bídy a pro kousek
chleba musejí často dát všanc i
holý život. A tehdy Sophiin
portrét upoutá pozornost nového
Kommandanta. Německý
důstojník je obrazem doslova

posedlý a Sophie je odhodlaná
riskovat cokoliv – rodinu, svou
pověst i život –, jen aby mohla
znovu spatřit svého muže...
Jeden plus jedna - Představte si, jak by mohl vypadat
příšerný život: manžel vás opustil
a rodině nepřispívá ani penny.
Vašeho syna puberťáka šikanují a
dcera, jež je matematický génius,
má sice možnost nastoupit na
prestižní školu pro nadané děti,
ale vy si to zkrátka nemůžete
dovolit. Už jen nákup školní
uniformy by znamenal pořádnou
díru do rozpočtu – a co teprve
školné… Seznamte se, přesně
takový je ve zkratce život Jess
Thomasové. Jednoho dne se však
Jess přihodí zvláštní věc. V
taxíku Najde svazek bankovek,
který patří arogantnímu milionáři
Edu Nichollsovi, u něhož doma
Jess uklízí. Žádný balík to sice
není, pro Eda bezesporu jen pár
drobných, nicméně pro Jess by
ony peníze znamenaly řešení
problému. Jinak zásadová žena se
impulzivně rozhodne, že si
peníze ponechá a využije je pro
svou dceru. V té chvíli ještě
netuší, jak jí jejich majitel
následně změní život…
Poslední dopis od tvé lásky Novinářka Elllie při pátrání v
archivu narazí na půlstoletí starý
dopis, v němž neznámý muž žádá
svoji milenku, aby opustila
manžela. Elllie příběh, skrývající
se za dopisem, okamžitě zaujme –
i ona sama má poměr se ženatým
mužem.
Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po vážné
autonehodě a na nic si nepamatuje – na manžela, na své
kamarády, ani na to, jaká byla ona
sama. Když se však vrátí z
nemocnice domů a najde tajný
dopis, pomalu se začíná rozpomínat na milence, kvůli
kterému byla kdysi ochotná
riskovat úplně všechno.
Než jsem tě poznala - Louisa
Clarková je obyčejná dívka žijící
mimořádně obyčejným životem.
Má ráda svou práci v bistru,
svého dlouholetého přítele a svět,
který končí s hranicemi malého
rodného městečka. Svůj život by
za nic nevyměnila. Když však
bistro zavřou, Louise měnit musí.
Svět Willa Traynora naopak
žádné hranice nemá. Je to svět
adrenalinu, velkých obchodů i
peněz, svět možností bez
omezení. Will svůj život miluje.

Když ho však nehoda upoutá na
kolečkové křeslo, ví, že už ho
nebude moci žít jako doposud.
Jen těžko si lze představit
více nesourodou dvojici než
náladového a depresivního Willa
a jeho novou optimistickou a
upovídanou ošetřovatelku
Louise…
Romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska k
nohám nepoloží celý svět. S ním
však i otázku, jak vysokou cenu
je člověk ochoten zaplatit za
štěstí toho, koho miluje.
Život po tobě - Kdybyste
ztratili někoho, koho jste moc
milovali, jak moc by to změnilo
váš pohled na svět? V pokračování světového bestselleru Než
jsem tě poznala najdeme Louisu
Clarkovou v přesně takové
situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým
Willem Traynorem, který se
rozhodl ukončit svůj život
asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama, zmítána
smutkem a výčitkami svědomí.
Po vážném úrazu se navíc musí
vrátit domů k rodičům. Jako by
byla najednou zpátky na začátku
cesty – život po Willově smrti
totiž znamená učit se leccos
znovu, stavět na nových
základech.
Stříbrná zátoka - Liza McCullenová se nikdy nedokázala
odpoutat od minulosti. Ale
nedotčené pláže a uzavřená
komunita obyvatel australského
přímořského městečka Silver
Bay jí nabízí svobodu a bezpečí,
po nichž tolik touží – když už ne
pro sebe, tak pro svou desetiletou
dcerku Hannah. Jenomže pak
přijede Mike Dormer, ubytuje se

-5-

v rozpadajícím se hotýlku legendární lovkyně žraloků a shodou
okolností také Liziny tety
Kathleen a veškerý klid a mír
Silver Bay a vlastně vše, na čem
Lize záleží, je rázem v ohrožení.
Tenhle škrobený límeček z
Londýna chce totiž z hotýlku a
zálivu, jenž skýtá útočiště
velrybám, udělat prosperující
turistické letovisko. A i když je to
přesně ten typ člověka, kterého
by Liza měla nenávidět, tak co
nevidět začne ohrožovat i Lizino
rozhodnutí znovu se nezamilovat
do někoho, kdo si to vůbec
nezaslouží...
Krasojezdkyně - V
zapadlém koutě Londýna učí
bývalý špičkový drezúrní jezdec
svou vnučku Sarah tak, jak to sám
kdysi dělal v elitní jezdecké škole
ve Francii. Když však do jejich
života zasáhne katastrofa,
čtrnáctileté Sarah nezbyde nic
jiného, než aby se životem
protloukala sama…
Zakázané ovoce - Poklidné
přímořské městečko Merham se
ještě vzpamatovává z následků
druhé světové války, když poklidné místní vody rozčeří
příchod bohémské skupinky s
nejasnými vzájemnými vztahy,
která se nastěhuje do moderního,
na tu dobu architektonicky
výstředního domu na pobřeží.
Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou
Lottie a její přítelkyni Celii však
dům i jeho osazenstvo neodolatelně přitahuje. A do pohybu se
dává lavina událostí, jejíž
tragické následky přetrvávají i po
padesáti letech…
Krásný zbytek léta s knihami
od nás. Alžbeta Jendryščíková
knihovnice

www.detmarovice.cz
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Vážení spoluobčané, naši fandové,
v červnu nám skončila jedna sezona a než jsme se nadáli,
začala druhá. Ta uplynulá byla navíc zhodnocena postupem
mužů do Divize E, což je velkým úspěchem našeho klubu i
obce. Po 11 letech opět hrajeme 4 nejvyšší soutěž. Navíc se
podařil vstup do nové
sezony, a to je nejlepší
pozvánkou, abyste se
přišli podívat na zápasy
našeho klubu.
Do nové sezony také
vstoupila 4 družstva
mládeže, tradičně to jsou
mladší a starší přípravky

pod vedením Karla Lariše a Mirka Čempela, žáci pod
vedením Petra Bočka a dorost pod vedením Dominika
Ženíška a Lumíra Zapalače.
Věřím, že si vyberete alespoň nějaký zápas a přijdete se na
naše fotbalisty podívat.
Závěrem bych rád poděkoval Obci Dětmarovice za
výraznou podporu našeho oddílu, dále všem ostatním
sponzorům, trenérům a dalším členům, bez kterých bychom
tuto sportovní činnost nemohli v tak veliké míře vykonávat.
Ing. Martin Pasz, předseda SK Dětmarovice

Velký úspěch nadějného dětmarovického sportovce Lukáše Franka
V termínu 30.8. až
1.9.2018 se v polském
Lubinu konal Polish U17
International 2018, další z
mnoha badmintonových
turnajů této kategorie. Do
Lubinu se vydali dva hráči
TJ Orlová-Lutyně, a to
Lukáš Franek a Nela
Němcová, smluvní hráčka
Li-ningu. Po letní prázdninové pauze a mnoha
soustředěních, „ nabuzeni“
prodat na kurtu to, co přes
prázdniny nechali v hale,
posilovně, běžeckém oválu.
Protivníkem jim byli
další čeští hráči, domácí

Poláci a dále hráči ze
Slovenska, Německa, Běloruska, Estonska, Německa,
Litvy, Rakouska, Belgie,
Rakouska, Chorvatska a
Anglie.
Lukáš nastoupil do všech
tří disciplín, dvouhry,
čtyřhry s Jakubem Matulou
a mixu s klubovou hráčkou
Nelou.
Nela už jen do mixu s
Lukášem a čtyřhry s
Kateřinou Mikelovou.
A jak celým turnajem
procházeli, kolik odehráli
zápasů a celkové umístění?
Lukáš odehrál celkem 9

zápasů s bilancí 6 výher a 3
proher. Ve čtyřhře prohráli
hned v 1. kole s nasazenými
jedničkami z Estonska. Ve
dvouhře nestačil ve 3. kole
na Rakušana Michaela
Tomice.
Vše si vynahradil v mixu
s Nelou. Postupně porazili
páry z Německa, Běloruska
a dva z Polska. Až ve finále
prohráli s dalším polským
párem Mikolaj Vrzalik Zuzanna Luban, ve dvou
setech 12:21, 18:21. Skvělé
druhé místo pro Lukáše s
Nelou.
A jak na tom byla Nela?
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Celkem odehrála 10
zápasů s bilancí 9 výher a 1
prohrou. Mixu, ve kterém s
Lukášem vybojovali stříbrné medaile, jsme se již
věnovali výše.
Do čtyřhry nastupovala
se svou deblovou partnerkou Kateřinou Mikelovou. Bilance 5 zápasů a 5
výher a zasloužený titul. Až
ve finále proti Estonským
hráčkám, Catlyn Kruus,
Ramona Uprus, ztratily
jediný set, a to hned první,
poměrem 20:22. Poté již
zápas otočily ve svůj
prospěch a po dvou vítězných setech 21:8 a 21:17, se
mohly zaslouženě radovat z
vítězství na tomto mezinárodním turnaji.
Celkově shrnuto. Nela
zlato a stříbro a Lukáš
stříbro. Za poslední dobu
jeden z nejvýraznějších
úspěchů hráčů TJ Orlová Lutyně, z.s.
Blahopřejeme.
-RNwww.detmarovice.cz

Krasobruslaři nezahálejí
Orlovští krasobruslaři hned první týden prázdnin odjeli
na mezinárodní soustředění do Blanska. Tento mezinárodní
kemp organizovala Eva Šimančíková z Piešťan. Hlavními
trenéry byli bývalá maďarská mistryně Evropy Julia
Sebasteyen a Voloďa Dvojnikov, výborný ruský trenér
působící v Bratislavě.
Každá skupina závodníků měla denně 3 hodiny na ledě, z
toho jednu vedenou trenérem Dvojnikovem, druhou
vedenou Julií Sebasteyen a třetí hod. s vlastním trenérem.
Kemp byl velmi kvalitní - závodníci z Maďarska Ruska,
Běloruska, Slovenska a České republiky. V tělocvičně vedla
hodiny baletu, tance, gymnastiky špičková trenérka z
Maďarska.

Z orlovského klubu se zúčastnilo 11 dětí: Marmorovič
Ondřej, Vágner Lukáš, Sobotíková Markéta, Paseková
Magdaléna, Večeřová Sabina, Swaczynová Nikola,
Kondziolková Eliška, Hanusková Dorota, Mrázková
Kateřina, Mrázková Michaela, Pochmonová Tereza.
Starší zimní stadion s přilehlým hotelem a útulnou
restaurací byl pro všechny účastníky velice příjemný. Našlo
se i jedno volné odpoledne. Udělali jsme si s dětmi výlet na
asi 11 km vzdálenou Macochu. Projeli jsme se vláčkem a
lanovkou, prošli stezku k propasti. A pak hurá zpátky na
hotel, převlíknout se do plavek, vzít jen osušku a využít
přilehlý venkovní aquapark u zimního stadionu, využít
tobogány, skluzavky, odrazové můstky, pískové hřiště i
možnost zahrát si plážový
volejbal. Nechyběla ani
zmrzlina. A ten, kdo nechtěl
využít venkovní koupaliště,
mohl na krytý bazén, který byl
také přímo v areálu.
Velice příjemné bylo, že
organizátor zajistil po celý týden
na koupaliště vstup pro
účastníky kempu zdarma.
Přivezli jsme si mnoho
tréninkových zkušeností a
příjemných zážitků. Došlo i na
společné focení ve stejných
tričkách, které každý účastník
dostal při prezentaci. Byla to
vydařená akce a rádi se za rok
zúčastníme znova.
KK Orlová má také facebookové stránky: kraso orlová
FOTO: Orlovští účastníci
kempu s trenérkami
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Běh okolo Česko - Slovenska u příležitosti 100 let samostatného Československa

V minulém čísle našeho
zpravodaje jsme vás
informovali o běhu MUDr.
Petra Kuchaře a jeho doprovodu, který začal 11.
května v Dětmarovicích.
Jak jsme se zmínili,
účastníci měli začátkem
července za sebou 850 km a
pohybovali se v Banskobystrickém kraji. Od té

slovenská obec Nová
Sedlica, která hraničí s
Polskem a Ukrajinou.
16. července p. Kuchař
proběhl nejjižnější destinací na trase – Patincemi.

absolvovali další kilometry
podél česko-rakouské hranice. Podunajskou cyklostezku vystřídaly voňavé
vinařské cyklostezky na
Jižní Moravě.
13. srpna se dostali do

U hradu Landštejn

Bratislava
doby uběhly dva měsíce a
Kuchařovi absolvovali
další stovky kilometrů.
11. července zdolali hranici prvního tisíce kilometrů. Nejvýše položeným
místem na jejich trase bylo
sedlo pod Ostrvou poblíž
Popradského plesa ve
Vysokých Tatrách ve výšce
1966 metrů n.m. Nejmenší
nadmořská výška 101
metrů n.m. se nacházela u
obce Borša u řeky Bodrog
na slovensko-maďarské
hranici jihovýchodně od
Košic. Jak jsem se minule
zmínila, nejvýchodnější
obcí na celé trase byla

jihočeské vesnice Studánky,
což je nejjižněji položená
obec České republiky,
nacházející se na českorakouské hranici a je částí
města Vyšší Brod.
Následovaly kilometry
podél Lipenské přehrady a
dále pak již podél českoněmecké hranice nádhernými šumavskými lesy a
lesy Českého lesa.
Dne 4. září p. Kuchař
oběhl ašský výběžek přes
nejzápadnější obec České
republiky Pastviny do
Hranic, což je nejzápadnější
město naší republiky.
Následující den se otočil na
sever směrem k městečku
Luby. Dnes (6.9.) běžel 78.
etapu dlouhou 22 km z
Lubů přes Kraslice do
Bublavy a začíná se

Tato obec se nachází u
Dunaje na slovenskomaďarské hranici pár
kilometrů východně od
Komárna. 21. a 22. července se pohyboval na
katastru hlavního města
Slovenska – Bratislavy. Tam
položil kytku u pomníku T.
G. Masaryka na nábřeží
Dunaje. 24. července
absolvoval poslední etapu
na Slovensku a den nato
přeběhl jsem přes řeku
Moravu ze Slovenska do
České republiky.
Následně Kuchařovi
seznamovat s Krušnými
horami.
Kuchařovi mají za sebou
1982 km, což jsou cca dvě
třetiny stanovené trasy. Mají
toho před sebou ještě hodně,
ale doufejme a přejme jim,
ať ve zdraví a s takovým
elánem jako doposud, vše
naplánované zdárně dokončí a splní si svůj nádherný
sen. Držíme pěsti.
Těšíme se na ně v neděli
28. října v Dětmarovicích.
Snídaně
-9-
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Snižte si výdaje za plyn a elektřinu
Levnější cenu energií vám může nabídnout leckdo. Od
dodavatelů až po pochybné domovní prodejce. Ale jak
poznat, že nabídka je skutečně výhodná? A že v ní nejsou
skryté kličky a chytáky? Nebo zda v případě změny není
nutno platit stávajícímu dodavateli sankci?
Na všechny tyto otázky existuje jednoduchá odpověď.
Nejlepší je poradit se s nezávislým odborníkem a svěřit mu
všechny starosti s výběrem nejlepšího dodavatele. Na rozdíl
od dodavatele hájí tento nezávislý zprostředkovatel vždy jen
zájmy zákazníka. A dokáže pro vás navíc získat až o 20 %
nižší ceny než jsou ty, které máte u svého dodavatele nyní.
Aby byla úspora pro domácnost co nejvyšší, pořádají
někteří zprostředkovatelé pravidelně každý měsíc tzv.
energetické soutěže. Těch se účastní tisíce zákazníků. S
množstvím zákazníků proto klesá cena, kterou jednotliví
dodavatelé nabízejí. Energetická soutěž je tedy „soubojem“
dodavatelů o zakázku postupným snižováním ceny, kdy
vyhrává ekonomicky nejvýhodnější nabídka.
JAK FUNGUJE TRH S ENERGIEMI
Graf znázorňuje vývoj ceny plynu v korunách za MWh v
uplynulých dvou letech.

Veškeré administrativní úkony v souvislosti se změnou
dodavatele zajistí kompletně zprostředkovatel, vás proto
změna nijak nezatíží. Samozřejmostí u férového
zprostředkovatele je profesionální právní servis a
zastoupení po celou dobu spolupráce. Pokud si tedy nevíte
rady s vaší stávající smlouvou, něco nebude sedět nebo
budete potřebovat pomoci, kdykoliv se na něj můžete
obrátit. Zdarma posoudí jakoukoliv smlouvu či dokument a
v případných sporech s dodavatelem vás bude zastupovat
zcela zdarma.
Chcete-li výhodnější řešení energií napořád, nezávislý
energetický zprostředkovatel je správná volba.
Jestliže vás služby nezávislého energetického
zprostředkovatele zaujaly nebo jen chcete více informací,
navštivte www.setrimezaenergie.cz či se obraťte na Alenu
Manovou na telefonu 737 133 464.

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně
nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které
Vám v tom pomohou.

Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním
stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v
nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na
mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic
Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a
dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života
strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní
péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických
obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny,
které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří
lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24
hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí
každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou
kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale
vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou
dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská.
Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o
svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček.
Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z
nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich
pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou
situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který
mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli
všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce.
Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA.,
do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více
informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo
www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336.
Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Červenec 2018
81 let
Danuše Švedová
82 let
Anna Techetová
83 let
Alenka Šostoková
Jindřiška Kijonková
Lydie Trzaskaliková
84 let
Miroslav Sikora
85 let
Anna Šipková
86 let
Daniela Swobodová
Zdeněk Dittrich
87 let
Ilona Klusová
90 let
Anna Dadoková
92 let
Marie Mazurková
Srpen 2018
80 let
Anna Čempelová
Ilona Sabelová
František Gergišák
Jiří Smolka

Zlatou svatbu oslavili
Jaromír a Anna Prudlovi
Stanislav a Marcela Foltýnovi
Josef a Marta Tomčíkovi

81 let
Otakar Popek
Marie Bončková
Marie Jelenová
Jiřina Kočí
Jindřiška Strončková
Halina Adamčíková
82 let
Vanda Brachaczková
83 let
Daniela Mazurková
Drahomíra Hanusková
84 let
Radomil Olšar
Marie Slaninová
Růžena Bělasová
85 let
Ladislav Vašut
Růžena Mazurková
88 let
Emil Lincer
90 let
Anna Halamová
92 let
Marie Kozlová

Na společnou cestu životem vykročili
14.7.2018
Patrik Slanina – Dětmarovice
Bc. Zuzana Melicháreková – Dětmarovice
14.7.2018
Tomáš Bálint – Havířov
Kateřina Pilková – Havířov
28.7.2018
Adam Barbulák – Bohumín
Michela Kochová – Bohumín
1.8.2018
Tomáš Pavlica – Havířov
Iveta Přikrylová – Havířov
18.8.2018
Petr Kočíř – Ostrava
Veronika Cardová – Ostrava
25.8.2018
Libor Čábi – Chotěbuz
Lucie Franioková – Karviná
1.9.2018
Pavel Drobek – Orlová
Michaela Balazsová – Doubrava

Modrý kříž v České republice, pobočka Karviná
Poradna Modrý kříž v Karviné pomáhá lidem, kteří
chtějí řešit své problémy, které vznikly v důsledku
nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných
návykových látek či hraním hazardních her. Můžeme
vám pomoci s abstinencí, s rozhodováním se, zda
situaci lze řešit ambulantní formou nebo zda je potřebná
ústavní léčba. Jsme tady nejen pro člověka, kterého se
tento problém osobně týká, ale i pro jeho blízké osoby –
partnera, rodinu. Nabízíme dvě sociální služby – službu
odborného sociálního poradenství a službu následné
péče, více na www.modrykriz.org. Na podzim 2018
plánujeme otevřít terapeutické skupiny pro abstinující.
Za poradnu Mgr. Hana Horklová, vedoucí poradny,
terapeut
Jitka Bílková, DiS., poradce

1.9.2018
Ondřej Drabina – Frýdek-Místek
Karolina Kobedová – Ostrava
8.9.2018
Zdeněk Smelík – Karviná
Lucie Bečková – Karviná

Vzpomínáme na zemřelé
Stanislavu Kukučovou, Stanislava Bončka, Františka
Staníčka, Ilonu Rduchovou, Jiřinu Prudlovou

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 30.10. 2018.
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