
Nikdo dnes asi nezpochy-
bňuje, že je téměř všechno 
založeno na finanční úspěš-
nosti a rentabilitě. Lépe ře-
čeno, co si na sebe nevydě-
lá, je dlouhodobě neúnosné 
a neperspektivní. Nic by 
asi na tom nebylo ke zpo-
chybnění, a když například 
zavřou na vesnici „prodejnu 
papučí a ručníků“ z důvodu 
malého obratu, místní „bab-
ky“ ponadávají, ale dá se to 
unést, i pochopit. 

Jiné to ale je, když se jed-
ná o oblast zdravotnictví… 
I to je nastaveno tak, že in-
stituce nemohou být dlou-
hodobě prodělečné a též 
zdravotnický personál velmi 
hledí na to, aby jeho výplaty 

byly co nejdříve srovnatelné 
s výplatami v západní Evro-
pě… Bez ohledu na jiné pro-
fese, podle přísloví „bližší 
košile než kabát“. Neblahé 
výsledky působení toho-
to systému na zdravotnic-
ké služby vidíme v okolí, 
ale i v naší obci. Není zde 
prostor celou věc rozebrat 
do důsledku, ale zaměřil 
bych se na dnes na již u nás 
neexistující lékárnu a bohu-
žel i ohroženou stomatolo-
gii v naší obci. Obrat lékár-
ny a její zisk v naší obci se 
firmě, která ji provozovala, 
jevil tak malý, že od dalšího 
provozování upustila. I jiné 
řetězce včetně Dr. Maxe 
nám provozování odmítly, 

dokonce i za stavu, kdy jsme 
ve vedení obce byli odhod-
láni nezanedbatelně lékárnu 
z prostředků obce dotovat! 
V této souvislosti musím po-

děkovat řediteli Nemocnice 
Karviná-Havířov za nabídku 
realizace lékárenské výdejny 
s umístěním v naší obci. 
� (Pokračování�na�str.�2)

Důsledky systému postaveného hlavně na penězích

Služby, pracovní nasazení a „žije se jen jednou“?
(malé�aktuální�zamyšle-

ní)
Ty služby jsou dnes 

za peníze očekávaně lep-
ší, ale… Moment peněz 
je tam zásadní a člověk 
v tom systému není první. 
Nechci být nezdravě nos-
talgický, ale v naší obci, 
i když měla jen 3000 oby-
vatel, byla tradičně lékár-
na, dětský doktor, zubař 
i pro pravidelné prohlídky 
žáků, galanterie, mandl, 

textilní obchod, narpa, 
dokonce prodejna obuvi 
apod. Obchody byly sice 
zásobeny skromnějším 
sortimentem, ale napří-
klad oblast zdravotnictví 
měla zelenou i v těch nej-
menších obcích. Ve měs-
tech naopak nebýval pře-
bytek například lékáren 
a obchodních center a uži-
vili se všichni.

Zjišťujeme s podivem, 
hlavně ti dříve naroze-

ní, že nemá lidem vadit, 
že musí jet za službami 
do města. Je pochopitelné, 
že těm mladším, s den-
ně nezbytným autem, to 
opravdu nevadí.

Služeb je obecně dosta-
tek a jsou i kvalitní, ale 
mění se zásadně to, že cel-
kem rychle mizí z men-
ších obcí… Zákony trhu 
jsou neúprosné, přičemž 
mladá a střední generace 
to vidí zákonitě v lepším 

světle než generace sta-
rých a nejstarších lidí, 
kteří jsou odkázáni často 
na pomoc jiných. Nějaké 
organizované přidělování 
služeb do obcí z centra 
dávno nefunguje a dost 
mne i například překvapil 
fakt, že destinace velikos-
ti a typu ostravské aglo-
merace jsou perspektivně 
ohroženy nedostatkem 
zubařů. 
� (Pokračování�na�str.�2)
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Při projednávání naše-

ho problému v obci jsme 
se na Všeobecné zdravot-
ní pojišťovně v Ostravě 
mj. dověděli, že ve městě 
a okolí funguje povětšinou 
generace zubařů – „pětaše-
desátníků“ s perspektivou 
brzkého odchodu do dů-
chodu, přičemž noví sto-

matologové se neukazují 
a prostě nejsou. Třicet pro-
cent studentů stomatologie 
jsou prý Slováci, kteří často 
po studiu odejdou, mnozí 
absolventi jdou vydělávat 
do západní Evropy a ti, 
kteří zůstanou, nemají už 
2 000 klientů, jak mají staří 
praktici, ale jen 500! Sta-
čí jim denně šest pacientů 

„za peníze“ a svoji životní 
seberealizaci mívají často 
úplně jinde než u zubařské-
ho křesla. Je potřeba užívat 
života, dokud jsme mladí…

Systém přináší i tyto ned-
obré, pro pamětníky neob-
vyklé důsledky. Jde to ale 
s dobou, mladí lidé dnes 
daleko méně lpí na ma-
jetku a jsou méně vázáni 

na rodinu. S heslem „žije 
se jen jednou“ je počínání 
dnešní mladší generace lidí 
opravdu někde jinde než 
za našich mladých let. A to 
se všemi doprovodnými 
jevy, ze kterých ale může 
někdy například i „mrazit 
v zádech“.

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Služby, pracovní nasazení a „žije se jen jednou“?

� (Pokračování�ze�str.�1)
Užuž se zdálo, že to bude 

řešení… Bohužel, nejsou lidi, 
kteří by byli ochotni jít obslu-
hovat do vesnické lékárenské 
výdejny za podmínek, které 
jsou ve městě podstatně jiné 
a lepší. Nepůjdou ani staří 
praktici, ani mladí lidé po vy-
studování, všichni se totiž 
tlačí do městských zařízení, 
která početně raketově na-
rostla. Lékárnu v sousedních 
větších městech najdete sko-
ro „na každém rohu“, v kaž-
dém obchodním řetězci, ale 
v obci ne. Proč? No proto, že 
zde je málo početná a ještě 
i „chudá“ klientela, a pak – 

na acylpyrinu a sanorinu se 
nebohatne, to je podstatné! 
To ví každý…

Se zubařinou ve vesnicích 
je to stejné, ne-li horší. Staří 
přesvědčení praktici poma-
lu odcházejí na zasloužený 
odpočinek a noví? Zoufale 
nejsou a hned tak nebudou! 
Plombování zubů a jejich 
pracné léčení za nízké, zane-
dbané taxy dle starých tabulek 
pojišťoven, uvádějících dle 
prezidenta stomatologické 
komory pana Šmuclera dnes 
směšně nízké a nerealistické 
hodnoty, to opravdu není pro 
mladé zubaře zajímavé. Proto 
je na vesnici nikdo nedostane 

„ani párem volů“! Je třeba jít 
po škole zase do města, nejlé-
pe většího, krajského, s pod-
statně bohatší klientelou, dělat 
implantáty, moderní nadstav-
by a nápravy s využitím 
moderních technologií a… 
za peníze. To se jinak platí než 
vesnické plomby „dědkům 
a babkám“, na pojišťovnu! 
Člověk, a ještě například se-
nior, v tomto jistě není na prv-
ním místě… Zase jej ty pra-
chy v pomyslném běhu života 
předběhly... a doběhly, neboť 
mu statisíce na nové „žuby“ 
obvykle scházejí.

V naší obci si zatím velmi 
považujeme pečlivou práci 

naší paní doktorky stoma-
toložky. Paní doktorka však 
signalizuje možný odchod 
do důchodu, čemuž se nelze 
divit. Proto již obec pár měsí-
ců intenzivně hledá v regionu 
náhradu. Nabízíme ordinaci 
i s vybavením, i další pří-
padné výhody. Myslíte, že se 
někdo alespoň ohlásil, přeptal 
se, měl zájem? Za několik 
měsíců ani jeden zájemce!

A tak si, vážení spoluobča-
né, čistěte dobře svůj chrup, 
aby opravdu vydržel co 
nejdéle. Nechci strašit, ale 
může být časem hůře… 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Důsledky systému postaveného hlavně na penězích

Nenechejte se napálit fušery
I v naší obci se občas 

objeví podivní lidé s po-
divnými nabídkami, za ob-
vykle lákavých podmínek. 
Dokonce chtějí někteří 
i propagaci svých služeb 
na obecních stránkách 
obce. Tuto možnost ale 
nedáváme ani firmám zná-
mým, a už vůbec ne nezná-
mým a cizím, od počátku 
s pochybnostmi o prospěš-
nosti, o kvalitě služby apod.

Obec přijala k této formě 

ekonomického počínání 
v obci Nařízení č.1/2017, 
TRŽNÍ ŘÁD, zákaz podo-
mního prodeje.

V poslední době se obje-
vili v okruhu našeho udr-
žovaného hřbitova nezná-
mí lidé nabízející přímo 
na místě udržovací práce 
a renovace pomníků. Ně-
kteří naši občané si již 
práci dle těchto nabídek 
vyzkoušeli… Nedobře 
odvedené dílo, nekvali-

ta, platba předem a práce 
pak nikde – to jsou některé 
zkušenosti z této oblasti.

Pokud už je občan na-
pálen, nebo je například 
zklamán kvalitou díla 
a finanční ztrátou, situaci 
musí řešit s Policií ČR. Ve-
dení obce nemá dispozice 
pro nějaké účinné zásahy 
v tomto směru. Doporuču-
je se sjednání řádné, i když 
jednoduché smlouvy s pří-
padným dodavatelem pra-

cí. Vyplatí se to pro případ 
následných problémů. Ka-
ždá, i jednoduchá smlouva, 
má mít část o věcném díle, 
o ceně, kvalitě, čase dodá-
ní a o případných sankcích 
za nedodržení podmínek 
z obou stran.

A hlavně je potřebná 
od počátku rozvaha a se-
lský rozum. Nedejme se 
obalamutit! 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce
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Dobré zprávy se mají sdě-
lovat, takže si dovoluji ma-
lou poznámku v tomto smy-
slu, tentokrát zvláště pro 
občany části obce Olmovec, 
která sousedí s městem Or-
lová. Ve stavu rozpracování 
jsme zde měli od podzimu 
2018 novou komunikaci 
o délce 505 metrů, s osvět-
lením a odvodněním, a to 
na hraniční parcele č. 1.200.

Oblast je již dříve zasta-
věna pěknými novými ro-
dinnými domky a komuni-
kace k nim byla dosud jen 
provizorní a bez osvětlení. 
Vzhledem k určitým tech-
nickým potížím se nám 
stavba komunikace z pod-
zimu poněkud protáhla, 
ale výsledek nyní, myslím, 
stojí za to. Cesta po nutné 
úpravě dokumentace nyní 

do dřívější zástavby „sedla 
jak ulitá“. Projekt v přípa-
dě již existující zástavby, 
ještě s výškovými rozdíly 
terénu, zas není tak jedno-
duchá věc, ale realizace se 
nakonec povedla. Rád bych 
v této souvislosti poděko-
val našim pracovníkům 
OÚ p. Filipovi a p. Kyjon-
kovi, kteří „si užili“ řešení 
nestandardních problémů 
stavby. Cena díla je cca 6 
mil. Kč.

Druhou dobrou zprávou 
je, že obec konečně dostala 
stavební povolení na pro-
vedení nového kanalizač-
ního splaškového systému 
v dílčí zástavbě Olmovce, 
v místech, kde je potře-
ba nové kanalizace akut-
ní. Systém bude tentokrát 
bez ČOV na našem úze-

mí. Bude zde vybudována 
pouze přečerpávací stanice 
s výtlakem splašků do ka-
nalizačního systému Orlo-
vé, jehož rezerva dimenze 
je dle výpočtů zrovna ade-
kvátní potřebě odkanalizo-
vání našich cca 35 rodin-
ných domků. Firma, která 
projekt zpracovávala, od-
vedla nadstandardní kvalitu 

díla a u realizace nepředpo-
kládáme výrazné problémy. 
Pro stavbu již máme vybra-
nou realizační firmu a dílo 
za asi 10 mil. Kč zahájíme 
v nejkratší lhůtě. Harmo-
nogram činností, a tedy 
i termín dokončení, se nyní 
koncipuje. Občané budou 
o postupu informováni. 

 Ladislav Rosman

Dobré zprávy zvláště pro občany Olmovce

Nová�komunikace.

Vysokorychlostní internet do každé vesnice
Venkov se stále potýká 

s nedostatečným interneto-
vým pokrytím. To ztěžuje 
život a práci lidí, kteří žijí 
a podnikají v menších ob-
cích a městech. Vše se ale 
může v následujícím ob-
dobí změnit. Místní akční 
skupiny chtějí podpořit za-
vádění vysokorychlostního 
internetu i do té nejmenší 
obce. Podmínky v součas-
né době vyjednávají s Mi-
nisterstvem průmyslu a ob-
chodu ČR.

Český venkov podle Jiří-
ho Krista, předsedy Národ-
ní sítě Místních akčních 
skupin, je stále oproti vel-
kým městům znevýhodněn 
jak operátory, tak vládní-
mi úřady. Zejména hovoří 
o jejich přístupu k moder-
ním technologiím, ať už 

jde o signál mobilních tele-
fonů nebo vysokorychlost-
ní internet. Přístup na in-
formační sítě s dostatečnou 
rychlostí a kapacitou dnes 
podle něj není nadstan-
dard, ale norma. Proto by 
vysokorychlostním inter-
netem měla podle něj dis-
ponovat i ta nejmenší obec. 
Lidé na venkově, kteří 
na tu žijí nebo podnikají, 
se tak mohou začít rado-
vat. Místní akční skupiny 
se spolu s dalšími organi-
zacemi pouští do vyjedná-
vání o vysokorychlostním 
internetu do každé vesnice.

„Na internetovém po-
krytí jsou závislá řešení 
problémů venkova ve 21. 
století: kooperující síť 
malých a středních pod-
niků v místních podnika-

telských areálech, práce 
z domu a chytré domác-
nosti, samořiditelná auta 
pro lepší dopravní obsluž-
nost, rozvoz zboží zákaz-
níkovi až domů, interneto-
vé celoživotní vzdělávání 
nebo náhrada sociálních 
ústavů domácí péčí,“ říká 
předseda Krist. Jak dále 
uvádí, vysokorychlostní 
internet je alfou a omegou 
robotizace v rámci Prů-
myslu 4.0 a Zemědělství 
4.0, inteligentních energe-
tických sítí využívajících 
místní obnovitelné zdroje 
nebo sítí domácích čistíren 

odpadních vod s recirkula-
cí pro boj se suchem.

Místní akční skupiny tak 
budou usilovat o zapojení 
do Operačního programu 
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost , 
kde chtějí vedle rozvoje 
podnikání na venkově po-
moci také se zaváděním 
vysokorychlostního in-
ternetu i v malých obcích 
a podnicích. Klíčové pro 
to bude podle Krista na-
stavit vhodnou spolupráci 
s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR. 
� (Pokračování�na�str.�4)
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I elektrárna spalující uhlí může byt ekologická
Elektrárna Dětmarovice, 

jediná elektrárna a teplár-
na Skupiny ČEZ spalují-
cí černé uhlí, dokončila 
investici za bezmála 120 
milionů korun do zatep-
lení a rekonstrukce osvět-
lení. Snížení energetické 
náročnosti provozu budov 
a modernizace osvětle-
ní přinese energetikům 
úsporu finančních nákladů 
a zároveň podpoří dlouho-
dobý plán Skupiny ČEZ 
na snížení uhlíkové sto-
py jednotlivých provozů. 
Zhruba čtvrtinu nákladů 
uhradila v rámci progra-
mu na podporu podnikání 
a inovací Evropská unie.

„Investujeme do bu-
doucnosti. Předpokládáme, 
že díky zateplení ušetříme 
až třetinu nákladů na vy-
tápění elektrárenských 
objektů, ještě výrazněji 

by se měla snížit spotřeba 
elektřiny,“ vysvětlil Vlas-
timír Kontrik, generální 
ředitel Elektrárny Dětma-
rovice, která vyrábí elek-
třinu a zároveň produkuje 
teplo, kterým vytápí tisíce 
domácností v Orlové i Bo-
humíně a nově také skle-
níky na pěstování zeleniny 
v Dolní Lutyni.

„Nejviditelnější částí re-
konstrukce je nová fasáda, 
moderní a hlavně zateple-
ná. Vyměnili jsme i všech-
na okna, po více než 40 
letech už si to zaslouži-
la, stejně jako lidé, kteří 
za těmi zdmi a okny pra-
cují,“ dodal generální ředi-
tel dětmarovické elektrár-
ny. Součástí rekonstrukce 
bylo také odstranění te-
pelně a technicky nevyho-
vujících a nevzhledných 
boletických panelů s po-

tenciálně nebezpečnými 
azbestovými deskami, kte-
ré pokrývaly takřka celou 
správní budovu, jídelnu 
i některé další objekty. 

Díky investici se teď 
bude v elektrárně v zimě 
méně topit, v létě méně 
chladit a celoročně efek-
tivněji svítit. Úspora ener-
gie by se měla pohybovat 
kolem 1544 MWh za rok, 
což znamená snížení zhru-
ba o 37 procent oproti sta-
vu před rekonstrukcí. Pro 
názornost – takové množ-
ství tepla by stačilo na vy-
tápění více než 200 nízko-
energetických rodinných 
domů. Elektrárna díky 
tomu ušetří ročně několik 
milionů korun a současně 
dojde ke snížení produkce 
CO2 minimálně o 1 305 
tun. „První měsíce provo-
zu po investici dokazují, 

že se náš záměr podařil. 
Jen ve spotřebě tepla se 
úspory opravdu pohybují 
kolem 40 procent,“ řekl 
Vlastimír Kontrik.

Elektrárna Dětmarovi-
ce je největší klasickou 
elektrárnou na území 
Moravskoslezského kra-
je i v rámci celé Mora-
vy. Spaluje černé uhlí, ze 
kterého vyrábí elektřinu 
a teplo. Ročně dokáže 
vyrobit okolo 2 500 000 
MWh elektrické ener-
gie (což je spotřeba více 
než 700 000 domácností) 
a přes 800 000 GJ tepla. 
Teplem zásobuje Bohu-
mín, Orlovou a od loňska 
také Farmu Bezdínek, 
ve které začala společnost 
NWT s pěstováním oku-
rek a rajčat. 

 Vladislav Sobol, 
 mluvčí Skupiny ČEZ

� (Pokračování�ze�str.�3)
To je pro Národní síť Místních akč-

ních skupin jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnosti 

jednotlivých místních akčních skupin 
se můžete dočíst také na webových 

stránkách www.mistniakcniskupiny.
cz. Jde o projekty ze světa podpory 
venkovského podnikání, sociálních 
služeb, vzdělávání nebo zaměstna-
nosti, ale také o technologické pro-
jekty a další. Dočtete se tam například 

o majiteli pivovaru, který dal lidem 
práci a kulturní život, o projektu, díky 
němuž dostali dlouhodobě nezaměst-
naní lidé novou šanci, nebo jak v Krá-
lovéhradeckém kraji poskytují palia-
tivní péči a jak se starají o své seniory.

Vysokorychlostní internet do každé vesnice
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Myslivci bilancovali činnost mysliveckého roku 2018
Konec mysliveckého 

roku je v ČR 31. března, 
takže výroční schůze my-
sliveckého spolku je zá-
konitě poslední ze všech 
obecních spolků. I letos 
byla schůze organizována 
velmi dobře, též pro man-
želky myslivců, rovněž 
pro pozvané hosty a přije-
li i ze spřáteleného spolku 
myslivců z Hažlachu. 

Předsedou spolku pa-
nem Folwarczným byly 
předány myslivcům stří-
brné odznaky. Nedá se nic 
dělat, ale úroveň schůze 
dále zvyšují sváteční mys-
livecké uniformy, sváteční 
troubení na počátku a kon-
ci schůze na myslivecký 
roh a samozřejmě pečlivě 
připravené podklady, kte-
ré jsou obsahem jednání 
schůze. Z objektivního 
pohledu byl uplynulý rok 
hodnocen jako úspěšný. 
Úspěšný zejména proto, 
že členové a jejich rodin-
ní příslušníci odvedli kus 
poctivé práce pro naši pří-
rodu, ale i pro zvelebení 
hájenky apod. Lov tvoří 
v celkové činnosti oprav-

du jen malý podíl a je 
brán jako odměna za prá-
ci. Je zaměřen na regula-
ci stavu zvěře s ohledem 
na tzv. úživnost honitby, 
tj. schopnost určitého po-
čtu zvěře se uživit tak, aby 
nestrádala, a též, aby bylo 
soužití s hustě obydlenou 
krajinou únosné. Nechci 
zakřiknout, ale zdá se, že 
drobné zvěře trochu při-
bylo, objevuje se zejména 
více zajíců. Bohužel, sko-
ro neuvidíte kdysi tak hoj-
ného králíka divokého, ko-
roptev a už vůbec ne dříve 
běžnou křepelku polní… 

Zato je tady se vší parádou 
chráněný bobr, který zane-
chává po březích Olše vý-
razné nepříznivé pobytové 
znaky a v budoucnu s ním 
budou dost problémy, ne-
boť se jeho stavy rychle 
zvyšují. O působení lišek, 
které drobnou zvěř umí 
výrazně decimovat, se ne-
třeba rozšiřovat.

Ze spárkaté zvěře u nás 
dominuje srnec obecný, 
který kromě člověka nemá 
přirozené nepřátele. Jeho 
stavy i díky starostlivos-
ti myslivců v zimě jsou 
dobré a mohly by být ještě 

výrazně lepší, nebýt střetů 
s auty zejména v nočních 
hodinách, s následný-
mi nálezy uhynulé zvěře 
v ranních hodinách. Tyto 
incidenty, spolu se srnča-
ty, která uhynou pod koly 
výkonných sekacích stro-
jů v květnu a červnu, ná-
růst populace srnců znač-
ně brzdí. V letošním jen 
přelomu měsíců březen-
duben jsme měli dva úhy-
ny nadějných srnců pod 
koly aut, a to v místech, 
kde bychom to vůbec ne-
čekali.

V uplynulém roce bych 
rád ocenil znovu podíl 
mysliveckého spolku 
na výstavě ke 100letému 
výročí vzniku ČR, kdy 
expozice byla současně 
zaměřena na sedmdesáti-
leté výročí založení mys-
livecké organizace v obci 
Dětmarovice.

Popřejme Myslivecké-
mu spolku Zátiší, jeho čle-
nům a rodinným příslušní-
kům hodně zdraví a elánu 
do dalšího úspěšného fun-
gování. Lesu zdar! 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Jarní�svod�mladých�loveckých�psů�okresu�na�naší�hájence.

Předání�polského�stříbrného�odznaku�na�výroční�schůzi.
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Škola – věc veřejná?
„Učit�se�pro�život,�ne�pro�

školu.“�
Takto shrnul podstatu 

vzdělávání už římský fi-
losof Seneca. Celý sys-
tém školství je (nebo měl 
by být) postaven tak, aby 
připravoval každého ne-
jen profesně, ale i lidsky 
na budoucí život. Učitelé 
jsou jedni z mála lidí, kte-
ří dokážou děti ovlivnit 
na roky dopředu. Je tedy 
jasné, že nároky na kvali-
tu vzdělání jsou ve všech 
ohledech nemalé a každý 
z nás má právo požadovat 
nejen pro své potomky to 
nejlepší. 

V obci máme jedinou zá-
kladní školu, na které jsou 
v poslední době vedeny 
slovní útoky. Pozorným 
není třeba připomínat slova 
o „tragické situaci v základ-
ní škole“. Je tomu opravdu 
tak? Zavítejte do školy 
někdy osobně, sjednejte si 
schůzku. Dozvíte se, že ti, 
co si v minulosti takto stě-
žovali, málokdy specifiko-
vali své výčitky vůči škole, 
potažmo vedení. Problémy 

se mají pojmenovávat, aby 
se mohly řešit.

Dovolím si připomenout 
věci, kterými se ZŠ může 
chlubit. Personálně je ško-
la relativně stabilizovaná. 
Je stranou od hlavního sil-
ničního tahu, má vlastní 
zahradu a zrekonstruované 
sportovní hřiště. Úspěšně 
již řadu let funguje spolu-
práce se ZUŠ Rychvald, 
kterou si obě strany nemo-
hou vynachválit. Žáci se 
účastní mnoha akcí a sou-
těží, namátkou zmiňme po-
slední úspěch v Orlové, kde 
naši žáci opanovali první 
místa všech(!) tří kategorií. 
Pořádají se dny otevřených 
dveří, velikonoční jar-
mark a spousta jiných akcí 
ve spolupráci se SRPŠ při 
škole. Samotná instituce se 
zapojuje do nejrůznějších 
lokálních projektů, projek-
tů EU a MŠMT, ať už to 
byly čtenářské dílny, čas-
tější a delší školy v příro-
dě, přeshraniční spolupráce 
Comenius Regio se základ-
ní školou v Hažlachu nebo 
výlety na VŠB-TUO. V ce-

lorepublikových testová-
ních se umisťuje v dobrém 
průměru a i Česká školní 
inspekce v nedávném na-
mátkovém šetření oceni-
la výuku přírodovědných 
předmětů.

Školství bylo, je a dou-
fejme, že nadále bude, 
prioritou všech hlavních 
politických sil v Dětmaro-
vicích. Vedení obce si toto 
uvědomuje, vždyť finanční 
podpora školy je až nad-
standardní, což ne v každé 
obci takto je. Obec přispívá 
na dopravu žáků na různé 
akce nebo také tradičně 
přijímá a odměňuje nejlep-
ší žáky z každého ročníku. 
Koneckonců, ředitel školy 
byl před rokem potvrzen 
ve své funkci a dostal další 
silný šestiletý mandát pro 
vedení školy.

Samozřejmě, ani on, ani 
nikdo jiný v ZŠ nesmí us-
nout na vavřínech, vždy 
je co zlepšovat. Osobně 
vidím jako velkou slabinu 
slabší sebeprezentaci školy 
v Okénku a na webových 
stránkách, a to nemluvím 

o mateřských školách. 
Kdo v nich nemá aktuálně 
potomka, o jejich akcích 
a projektech se stěží dozví 
a to je škoda. Také si nej-
sem jistý, zda škola v po-
sledních letech nepolevila 
ve svém nadšení pro en-
vironmentální problema-
tiku, kterou svým školním 
vzdělávacím programem 
úspěšně zařadila mezi své 
priority. Toto jsou příkla-
dy konkrétních problémů, 
které se neschovávají pod 
prázdnou klauzuli. Pojme-
nujte problém a může se 
řešit ku prospěchu věci. 

Na závěr si však dovo-
lím upozornit, že rodiče, 
respektive rodina hraje ne-
zastupitelnou roli ve vzdě-
lávacím procesu. Mnohdy 
nejsou podmínky na jejich 
straně ideální, nicméně 
vždy se (ze zvyku) viní in-
stituce. Taktéž osobní úto-
ky a antipatie vůči určitým 
osobám do toho však ne-
patří. To nejsou problémy 
školy, ale nás. 

 Michael Branny, 
 zastupitel obce

Turistické závody na naší škole
V letošním školním 

roce se již druhým rokem 
v rámci turistického krouž-
ku zapojujeme do turistic-
kých závodů, které se ko-
nají pod záštitou Asociace 
turistických oddílů mláde-
že a Klubu českých turistů.

V dubnu jsme zakončili 
pohárové závody Morav-
skoslezského kraje, ve kte-
rých naši školu reprezen-
tovalo celkem devět dětí 
a jedna maminka. 

První závod se díky pod-
poře školy, obce, majitelů 
pozemků, sponzorů a mno-
ha ochotných lidí podařilo 
uspořádat právě v naší obci 
v okolí základní školy dne 
20. 10. 2018. Tímto bych 
chtěl všem zúčastněným 
znova poděkovat za pod-
poru a pomoc při organi-
zaci! Druhý závod proběhl 
v Ostravici 6. 4. 2019. To-
hoto závodu se vzhledem 
k velké naději na celkový 

úspěch v Moravskoslez-
ském poháru zúčastnil 
pouze Mikuláš Ulman 
s paní Ulmanovou. S ostat-
ními závodníky jsme jeli 
na závody do Nemilan, kde 
se konalo Mistrovství Olo-
mouckého kraje. O týden 
později 13. 4. následoval 
třetí závod krajského po-
háru a zároveň Mistrovství 
Moravskoslezského kraje 
v Orlové.

V květnu a červnu nás 

čekají závody Českého po-
háru, na které si vybojovali 
postup tito žáci: Mikuláš 
Ulman, který si postup 
svými výkony zajistil už 
v loňském roce, Marie Ža-
hourková, Laura Konko-
lová a Barbora Ulmanová. 
První z nich už proběhnul 
v sobotu 11. 5. v Pacově, 
následoval 18. 5. v Bílovci 
a 8. 6. se uskuteční pohár 
v Kralovicích. 
� (Pokračování�na�str.�7)
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Ano, i takhle by se 
mohlo jmenovat malé 
ohlédnutí za 28. břez-
nem tohoto roku, kdy se 
naše škola otevřela všem 
svým příznivcům. Za-
vzpomínat přišli jednak 
stále čerství absolventi, 
kteří s povzdechem a po-
vděkem konstatovali, jak 
se zde měli jako v bavln-
ce, ale i absolventi řek-
něme blahé paměti, aby 
se setkali s dřívějšími 
spolužáky či učiteli a za-
vzpomínali na pohodo-
vé dny školou povinné. 
Zavítali ale také rodiče 
s budoucími prvňáčky, 
aby svým ratolestem ná-
zorně ukázali, že škola, 
kam v září zamíří, je su-
per.

Souběžně se konal také 
již tradiční Velikonoč-
ní jarmark. Obě akce se 
krásně snoubily. Děti 
napříč všemi ročníky si 
nachystaly své „stánky“, 
a tak se prostorné chodby 
školy zaplnily artefaktí-

ky s jarní a velikonoč-
ní tematikou, ale také 
dobrotami všeho druhu. 
Ve výsledku to byla past-
va pro oči i chuťové buň-
ky, které se nedalo odo-
lat, takže si každá třída 
v závěru připsala sympa-
tickou sumičku do třídní-
ho fondu. Všem štědrým 
návštěvníkům děti zpět-
ně děkují. Zvláště pak 
deváťáci, kterým jste, 
milí návštěvníci, přispěli 
na rozlučkový večírek. 

Toto čtvrteční odpole-
dne jsme si ve výsledku 
užili všichni. Především 
děti, které se již dnes pta-
jí, zda se bude akce opa-
kovat i příští rok, a věří-
me, že i vy, jejich mámy 
a tátové, mámy a tátové 
budoucích prvňáčků, 
a také vy, absolventi vše-
ho věku a všichni naši 
přátelé. 

Takže se děti i my 
ostatní těšíme zase na-
přesrok. 

 Hana Steberová

Včera, dnes a napřesrok aneb den otevřených dveří

� (Pokračování�ze�str.�6)
Držte nám palce, abychom v co největším počtu po-

stoupili na Mistrovství ČR do Palkovic (22. 6.).
Shrnutí nejlepších letošních výsledků:
Mikuláš Ulman – 1. místo – 1. závod krajského poháru 

v Dětmarovicích, 1. místo – 2. závod krajského poháru 
v Ostravici, 3. místo – Mistrovství Moravskoslezského 
kraje, 1. místo – Pohár Moravskoslezského kraje

Marie Žahourková – 1. místo – Mistrovství Olomouc-
kého kraje

Laura Konkolová – 3. místo – Mistrovství Olomouc-
kého kraje 

Barbora Ulmanová – 2. místo – Mistrovství Olomouc-
kého kraje

 Pavel Figura

Turistické závody na naší škole



- 8 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

8. dubna jsme s našimi 
žáky 6.–9.ročníku navští-
vili Vysokou školu Báň-
skou v Ostravě. Zúčastnili 
jsme se tematických před-
nášek a workshopu v rám-
ci projektu „ZLEPŠI SI 
TECHNIKU“. 

6. ročník se seznámil se 
základními pojmy „MĚ-
ŘENÍ ČISTOTY OVZDU-
ŠÍ“. Probrali s přednáše-
jícími, jaké jsou možnosti 
snížení prašnosti globálně, 
ale i lokálně, např. u nich 
doma. Druhou přednášku 
o „NANOTECHNOLO-
GIÍCH“ absolvovali i se 
7. ročníkem. Seznámili se 
s historií vývoje nanotech-
nologií, se základními poj-
my a obdivovali struktury, 
které lze vytvořit jen s na-
notekutinou a magnetem. 
Zjistili, že využití je velmi 
široké a stále ne dostatečně 
prozkoumané. 

7. a 8. ročník praco-
val na pokusech v rám-
ci workshopu „CHEMIE 
V KUCHYNI“. Žáci měli 
možnost poznat vědec-
ky vybavenou chemickou 
laboratoř a vyzkoušet si 
jednoduché a bezpečné 
chemické pokusy, jak určit 
např. škrob v potravinách 
nebo cukr, popř. laktózu. 

7. a 8. ročník jako nejza-
jímavější vyhodnotil prá-
vě workshop „CHEMIE 
V KUCHYNI“. Nejvíc je 
na tom bavilo, že si mohli 
pokusy sami vyzkoušet.

9. ročník kromě přednáš-
ky o Nanotechnologiích ab-
solvoval výstavu minerálů. 

Všichni žáci měli mož-
nost poznat prostředí jiné 
školy. Byli tak trochu pře-
kvapeni velikostí školy a ti-
chem, které tam panovalo. 
Příští rok by rádi jeli znovu 
např. na 3D technologie.

Toto přání je předem spl-
něno, chceme pro ně tuto 
aktivitu zopakovat i v příš-
tím školním roce, ale s ji-
nými tématy.

Na exkurzi s námi jela 
i žákyně 8. ročníku, která 
k nám přišla z Anglie a zde 
jsou její dojmy: „Exkurze 
byla velmi zábavná, ráda 
jsem pracovala se svými 
spolužáky na míchání che-
mikálií s jídlem a sledovala, 

jak se mění barvy. Naučila 
jsem se několik věcí o nano-
technologiích a jejich vyu-
žití, bylo to velmi zajímavé. 
Učitelé na vysoké škole byli 
velmi milí a mluvili se mnou 
anglicky, aby mi pomohli 
chápat, co říkají. Také jsem 
se ráda dívala kolem vysoké 
školy, byla velmi rozleh-
lá a měla spoustu dobrého 
vědeckého vybavení. Jsem 
velmi vděčná, že jsem moh-
la jet, protože jsem viděla 
a naučila se mnoho nových 
věcí.“ B. S., 8.třída

K exkurzi se vyjádřili 
i další žáci zde jsou dojmy 
některých z nich:

„Nejvíce se mi líbila Che-
mie v kuchyni. Zkoušeli 
jsme, jakými různými způ-
soby najít laktózu v růz-
ných potravinách. Měnilo 
se tam plno různých barev. 
Měli jsme i velice zajíma-
vou přednášku o nanotech-
nologiích. Do té doby jsem 
znala jen magnetické piliny 
a myslela jsem si, že je to 

vrchol fyziky, ale ono ne.“ 
M. G., 7. třída

„Moc se mi tam líbilo. 
Bylo zajímavé vyzkoušet 
si a vidět, co všechno se 
dá udělat pomocí chemi-
kálií a prostých potravin. 
Nejlepší bylo, když nám 
pan profesor Jiří ukazoval, 
jak se dá udělat vaječina 
bez ohně pomocí kvasné-
ho lihu. Nezapomenutelný 
zážitek, určitě bych příští 
rok jela znova.“ M. B, 7. 
třída

„Líbilo se mi, že nám do-
kázali ty věci vysvětlit sro-
zumitelně a dopodrobna.“ 
F. S., 6. třída

„Na exkurzi se mi vel-
mi líbilo. Příjemní učite-
lé, kteří nám vysvětlili, co 
jsme nepochopili. Příjem-
ná atmosféra. Přednáška 
o nanotechnologiích se mi 
líbila více než o ovzduší 
v Ostravě. Příští rok bych 
se tam ráda podívala zno-
vu.“ B. L., 6. třída

 Jana Brožková

Exkurze na VŠB TU Ostrava
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Matematici sbírali zlaté medaile
Že místní základní škola 

dává žákům kvalitní vzdě-
lání, nám potvrdilo výbor-
né umístění žáků druhého 
stupně v matematické sou-
těži MATES. Ta se konala 
v úterý 12. března v budo-
vě Gymnázia a Obchodní 
akademie v Orlové. 

Soutěže se zúčastni-
li žáci pěti orlovských 
základních škol a škol 
z přilehlých obcí. Z naší 
školy se zapojilo celkem 
devět žáků. Ti zápolili se 
záludnými příklady, které 
prověřily nejen jejich ma-
tematické dovednosti, ale 
i logické myšlení, před-
stavivost a hlavně využi-
tí matematiky v reálném 
světě. A ukázalo se, že se 
všichni naši zúčastnění 
žáci v matematice roz-
hodně neztrácejí a že jsou 
svými vyučujícími vedeni 
správnou cestou. Z devíti 
našich želízek v ohni, kte-
rými byli Nela Marková, 
Ondřej Korman, Jakub 

Babinský (6. tř.), Micha-
ela Baierová, Marie Ža-
hourková, Daniel Fonš (7. 
tř.) a Veronika Ostrówko-
vá, Patrik Perutka, Sebas-
tian Žák (8. tř.), se třem 
z nich podařilo dosáhnout 
na medailové umístění 
a v dalších případech jsme 
zůstali těsně pod stupni 
vítězů. 

Kategorie 6. třída (44 
soutěžících)

Jakub Babinský – 1. 
místo

Ondřej Korman– 5. mís-
to

Nela Marková – 15. 
místo

Kategorie 7. třída (26 
soutěžících)

Daniel Fonš – 1. místo
Michaela Baierová – 19. 

místo
Marie Žahourková – 19. 

místo
Kategorie 8. třída (37 

soutěžících)
Sebastian Žák– 1. místo
Veronika Ostrówková– 

4. místo
Patrik Perutka – 6. místo
Je tedy namístě podě-

kovat všem zúčastněným 
za skvělou reprezentaci 
školy. Velký dík si ovšem 
zaslouží také pořadatelé 
soutěže, kterými byli vy-
učující matematiky orlov-
ského gymnázia. Soutěž 
byla organizačně velmi 
dobře připravena, měla 
spád, soutěžící byli bez-
prostředně po skončení 
svého snažení seznáme-

ni s výsledky a následně 
ohodnoceni a odměněni 
hezkými věcnými cenami. 
Navíc naše všechny hrdi-
ny čekala následující den 
sladká odměna v domov-
ské škole z rukou pana 
ředitele. Ještě jednou tedy 
všem aktérům děkujeme 
a našim žákům přejeme, 
aby v příštím školním roce 
přivezli ze soutěže MA-
TES nejméně tolik medai-
lí jako letos. 

 Markéta Branná

Čokoládová tretra
V úterý 19. března se 

konalo školní kolo „Čo-
koládové tretry“, do které 
jsme se letos zapojili po-
prvé. Závod je určen pro 1. 
stupeň a probíhal ve třech 
kategoriích holky a kluci 
zvlášť. 

Nejmladší žáci a žáky-
ně z 1. třídy (kategorie A) 
běželi 100 m. Do této kate-
gorie se zapojili i dvě děti 
ze školky. Druháci a třeťá-
ci (kategorie B) měli trať 
dlouhou 200 m a nejstarší 
(kategorie C) museli uběh-
nout 300 m. Nejlepší tři 

z každé kategorie postu-
pují do čtvrtfinále, které 
se bude konat v pátek 14. 
června v Ostravě.

Na postup dosáhli tito 
žáci: 

Kategorie A – Jakub Or-
šulík, Jakub Válek, Bára 
Koláčková, Simona Kubi-
cová, Sabina Sekyrová 

Kategorie B – Štěpán 
Totek, Dominik Gašperák, 
Adam Míra, Simona Hor-
váthová, Dorota Hanusko-
vá, Veronika Siudová 

Kategorie C – Samuel 
Pörner, Mikuláš Ulman, 

Lukáš Balog, Zuzana Pr-
zybylová, Klára Salavová 

a Aneta Jendryščíková. 
 Pavel Figura
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Ve čtvrtek 25. dubna se 
v areálu základní školy 
konala soutěž družstev 
žáků druhé až osmé třídy 
ke Dni Země. Převážně 
čtyřčlenná družstva sou-
těžila nejen ve znalostech 
naší přírody, ale také mu-
sela prokázat bystrost, od-
vahu a fyzickou zdatnost. 

Žáci byli rozděleni 
do tří kategorií: 2.–3., 
4.–5., a 6.–8. třída. Orga-
nizaci pomáhali zajišťo-
vat obětaví rodiče a žáci 
9. ročníku, kterým touto 
cestou vyjadřujeme podě-
kování. Soutěž probíhala 
za skvělého počasí a nej-
lépe se s úkoly vypořádala 
družstva:

Kategorie A: 2.–3. třída
1. místo – žáci 2. B: 

Kristýna Kyjonková, Jan 
Dyszkiewicz, Laura Kon-
kolová, Eva Janská

2. místo – žáci 2. B: On-
dřej Klaput, Karel Dobro-
volný, Vanesa Trávníčko-
vá, Viktor Telega, Dorota 
Hanusková

3.místo – žáci 3.: Klára 
Anastázie Motlová, Kris-
týna Mašánová, Gábina 
Mašánová, Sára Mistrov-
ská, Zoe Petrušková

Kategorie B: 4.–5. třída
1. místo – žáci 4. B: Ka-

rolína Tomášková, Tereza 
Stoklasová, Stela Miž-
ďochová, Michal Popiolek

2. místo – žáci 5. A: 
Tereza Kubicová, Tereza 
Kolibačová, Lukáš Balog, 
Martina Targoszová

3. místo – žáci 5. A: Do-
minika Turoňová, Taťána 

Tomečková, Lukáš Kom-
pan

Kategorie C: 6.–8. třída
1. místo – žáci 6.: Jakub 

Babinský, Barbora Ulma-
nová, Barbora Lukáčová, 
Nela Marková, Vanesa 
Mandátová

2. místo – žáci 7.: Mi-
chaela Baierová, Tereza 
Grossová, Nela Konkolo-

vá, Marie Žahourková
3. místo – žáci 7.: Adrian 

Moldřík, Daniel Fonš, Fi-
lip Gabčo, Daniel Sucha-
nek, Alexandr Marek

V soutěži „Oblečení“ 
žluté barvy se nejlépe 
umístila třída 4.B na I. 
stupni, třída 6. na II stup-
ni.

 Aleš Veber

Se zlatou rybkou naší přírodou
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V měsíci dubnu, ve dvou 
turnusech, se žáci naší ZŠ 
zúčastnili školy v přírodě 
v horském hotelu Moravice 
v obci Karlov pod Pradě-
dem. Tato škola v přírodě 
byla dotována Minister-
stvem životního prostředí 
ČR, škola opětovně získala 
grant na její uskutečnění, 
tudíž se jí v letošním škol-
ním roce mohli zúčastnit 
všichni žáci 4. a 5. roční-
ku, bez sociálních rozdílů 
a s minimálními osobními 
náklady. V nádherné pří-
rodě CHKO Jeseníky žáci 
strávili sedm krásných dní.

Celým pobytem žáky 
provázel Dráček Ekologá-
ček, který dětem každý den 
zadával úkoly především 
z oblasti přírodních věd 
a ekologie.

Nedílnou součástí poby-
tu bylo pozorování rostlin 
a živočichů v jejich přiroze-
ném prostředí, práce s pří-
rodovědnými atlasy, určo-
vání rostlin podle klíče.

Žáci 4. ročníku se také 
zúčastnili besedy s místní-
mi myslivci, jejichž pou-
tavý výklad s praktickými 
ukázkami všechny zaujal.

Žáci během pobytu sou-
těžili v družstvech, svou 

fyzickou zdatnost proká-
zali v lesní olympiádě, 
míčových a sportovních 
hrách ve venkovním ví-
ceúčelovém sportovním 
areálu a při kratších túrách 
po okolí. Kreativita se pro-
jevila při práci s přírod-
ninami, kdy žáci stavěli 
domečky pro skřítky. Z pří-
rodnin (kamínků, větviček, 
mechu, listí…) vytvářeli 
také prostorové koláže.

Zpestřením pobytu pro 
žáky třídy 4. B byl celoden-
ní výlet do Karlovy Studán-

ky, kde zhlédli vodopády, 
ochutnali léčivý minerální 
pramen a v lázeňské cuk-
rárně si pochutnali na vý-
borných zákuscích. 

S počasím, přírodou, 

ubytováním, stravou, 
vstřícností personálu i při-
praveným celodenním pro-
gramem byli všichni spo-
kojeni. 

 Mgr. Klusová

Škola v přírodě „Putování za krásami Jeseníků“

Postřehy žáků 4.A a 4.B:
„Krásné byly procházky v okolí hotelu a výlet 

do Karlovy Studánky – ten zákusek byl výborný. Byla 
to nejlepší škola v přírodě.“ Stela

„Můj největší zážitek byl, když jsme jeli do Karlovy 
Studánky, kde jsem viděla velký vodopád. Byla jsem 
ráda, že bylo hezké počasí a chtěla bych tam jet někdy 
znovu.“ Aneta

„Všechno bylo fajn, byla tam legrace a pořádně 
jsme si to užili.“ Tereza S.

„Líbil se mi den, kdy jsme hledali poklad. Našli 
jsme ho v křoví.“ Daniel M.

„Nejvíc se mi líbilo, že jsme každý den někam cho-
dili. Taky jídlo mi moc chutnalo.“ Daniel H.

„Líbilo se mi, když jsme vyráběli luky a praky.“ Do-
minik R.

„Dobře tam vařili, učili jsme se rozdělat oheň, ale 
nejvíc se mi líbilo, když jsme vyráběli domečky pro 
skřítky.“ Mikuláš U.

„Túry sice pro mě byly vyčerpávající, ale stálo to 
za to. Nejvíc se mi líbilo na hřišti.“ Michal P.

 „Ve škole v přírodě to bylo super! Škoda, že to tak 
rychle uteklo.“ Karolína T.
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Dětmarovice opět nezklamaly!
Jedovaté sobotní aprílové 

počasí nevyvolávalo u lidí 
chuť vylézt ven! Ale ten, 
kdo rozmary vlezlé zimy 
a nepříjemného větru pře-
konal a navštívil Dětmaro-
vický velikonoční jarmark, 
vskutku nelitoval. V sále 
motorestu v Koukolné 
na něj dýchlo velice příjem-
né prostředí vkusně předve-
likonočně vyzdobené síně 
s poutavou nabídkou a ze-
jména se srdečnými lidmi. 
Ale nepředbíhejme! 

Zopakujme si, že v obci 
Dětmarovice se stále „něco 
děje“! „Akce“ pro občany 
zajišťuje asi 12 místních 
organizací (zahrádkáři, my-
slivci, hasiči, sokoli atd.). 
Středobodem onoho dění 
jsou „Medové dny“, které 
budou letos pořádány již 
pošestnácté. Jejich dlou-
hodobým „motorem“ jsou 

zahrádkáři a včelaři, ke kte-
rým se v daném ročníku 
připojuje další místní sdru-
žení, které má významné 
výročí. A doplňme zásadní, 
že toto „dění“ je v těsné 
spolupráci s obecním úřa-
dem (OÚ). V „těsné spolu-
práci“ doslovně znamená, 
že OÚ nejen všem akcím fi-
nančně pomáhá, ale také se 
na „dění“ významně nejen 
organizačně podílí! A o tom 
jsme se mohli při přátelské 
besedě s p. Taťánou Čempe-
lovou, p. Zdislavou Menší-
kovou a předsedou zahrád-
kářů p. Václavem Dulavou 
názorně přesvědčit.

Pátý ročník jarmarku je 
pořádán zmíněnými za-
hrádkáři a Klubem občanů 
Koukolná. Pěknému sálu 
vévodily nadcházející Veli-
konoce a vskutku netradiční 
sortiment 14 prodejců (Řez-

nictví Wojtas, Medovit Krůl 
Bohumín, Zahradnictví 
Štefan Szöke, Dřevotéka, 
Bižuterie Kočková, Cuk-
rářství u Chrobáků, Patch-
work „U 4 berušek“, Mistr 
Vonka – cukrářství, kerami-
ka p. Szyroká, zahrádkáři 
Dětmarovice, p. Kunzová, 
p. Menšíková – kraslice, za-
hradníci z Polska a cukrová 
vata – p. Pešek). Při vstupu 
na návštěvníka zavoněla 
dobrá medovina, domácí 
koláčky a zákusky. A sa-
mozřejmě nechyběly zcela 
netradičně ozdobené veli-
konoční kraslice, mrskačky 
a další originální ozdoby 
připomínající nadcházející 
svátky. Na tom se význam-
ně podílely i děti z místní 
ZŠ a dvou MŠ svými zajíč-
ky, roztomile se smějícími 
sluníčky, rostoucím ose-
ním atd. Doslovně u každé 

expozice by šlo pochválit 
něco zajímavého. Od ne-
tradičních kuchyňských pr-
kének, přes zcela originální 
pastelky apod. Je třeba vy-
zdvihnout i nové nápady 
v aranžování s využitím 
více proložek pod vajíčka 
a zavěšené ovocné bedýnky.

Ale co bylo zcela zásad-
ní – milí, usmívající se lidé 
u jednotlivých expozic! 
Nabízejí, ale nevnucují, 
upozorňují, ale neobtěžují! 
A vám je najednou příjem-
né teplo u srdce!

Tedy Dětmarovičtí, ve-
liký dík za milý zážitek, 
za příjemné chvíle s vámi 
strávené! Byť jste se svými 
4200 aktivními obyvateli 
„pouze“ obcí, můžete být 
vzorem pro řadu měst a ves-
nic! Ať se vám dále daří! 

 Ludmila a Václav 
 Kafkovi, Orlová 

Informace pro všechny autory příspěvků
do Dětmarovického okénka

Upozorňujeme, že každé 
vydání Dětmarovického 
okénka má svou oficiální 
uzávěrku, která je uvedena 
v tiráži Dětmarovického 

okénka. Při nedodržení ter-
mínu uzávěrky nemusí být 
příspěvek v daném vydání 
zveřejněn. Pokud by ov-
šem autor dopředu věděl, 

že nezvládne dodržet sta-
novený termín, telefonicky 
nebo písemně tuto skuteč-
nost oznámí předsedovi 
nebo redaktorovi Redakční 

rady. Redakční rada bude 
o tomto informována a ten-
to příspěvek bude akcepto-
ván.  Jana Timko 

 a Lenka Hanusková



- 13 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Ohlédnutí za Velikonočním jarmarkem 

Jarní družinka naší školy

Velké poděkování patří 
všem ochotným a obě-
tavým nadšencům z řad 
místních zahrádkářů a je-
jich pomocníkům z Klu-
bu občanů Koukolná, ale 
také všem ochotným pro-
dejcům, kteří se podíleli 
na přípravě Velikonoční-
ho jarmarku. 

Počasí nám letos věru 
nepřálo a bylo spíš zimní 
než jarní. Ale to neovliv-
nilo přátelskou a tvůrčí 
atmosféru, která prováze-
la jak přípravu, tak i akci 
samotnou. 

Nemalý dík patří také 
příznivcům našich obec-
ních akcí, kteří i přes 
nepřízeň počasí jarmark 
navštívili. Dobře si totiž 
uvědomují, kolik prá-
ce za tím vším je a kolik 
dětí, učitelek, vychovate-
lek a mnoho dalších pra-
covitých rukou každou 
takovou akci připravuje. 
A také ví, že nejhezčí 
odměnou organizátorům 
je vysoká návštěvnost 
a spokojený úsměv ná-
vštěvníků.

Tak vám všem moc dě-

kujeme a těšíme se zase 
na podzim na Medových 
dnech. 

 Za celý organizační tým 
 Táňa Čempelová, 
 OÚ Dětmarovice 

ZO� Český� zahrádkářský� svaz� Dětmarovice� obdržel�
na�výroční�členské�schůzi�od�Republikové�rady�ČZS�stří-
brnou�medaili�za�svou�činnost.�Slova�uznání�patří�všem�
aktivním�zahrádkářům,�ale�zejména�předchozímu�vedení�
spolku,�které�vybudovalo�výborný�základ�pro�další�orga-
nizování�přitažlivých�společenských�aktivit�v�obci.�

 T. Čempelová, OÚ Dětmarovice

Jako každým rokem 
v březnu se naše škol-

ní družina rozloučila se 
zimou. Děti, vyparádě-
né do jarních barev, šly 
v průvodu v čele s pannou 
Moranou k potoku Mlýn-
ka. Aby se jim šlo vesele, 
zpívaly si do kroku jarní 
písničky.

V březnu proběhl u nás 
ve škole, ale také v druži-
ně, velikonoční jarmark, 
na kterém se děti mohly 
pochlubit svými pěknými 
výrobky z různých materi-

álů. A taktéž na Velikonoč-
ní výstavce v Koukolné, 
pořádané Českým svazem 
zahrádkářů, zhlédlo práce 
našich družinových dětí 
mnoho návštěvníků.

Nemůžeme opomenout 
pečení medových perníč-

ků našimi staršími dět-
mi pro soutěžící na akci 
SRPŠ „Slet čarodějnic“.

Naše děti si všechny tyto 
aktivity užívají a jsme rádi, 
že je ještě úplně nepohltila 
dnešní elektronická doba. 

 Vychovatelky ŠD



- 14 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům
Zahradní bazén je možné 

napouštět zdlouhavě z ve-
řejné vodovodní sítě s ri-
zikem řady nepříjemností, 
nebo zvolit pohodlnější 
a výhodnější cestu v podo-
bě dovozu vody do bazénu 
cisternou Severomorav-
ských vodovodů a kanali-
zací Ostrava. Proces bude 
výrazně rychlejší a nedo-
tkne se negativně okolních 
odběratelů. Loni si takto 
nechalo dovézt vodu 170 
domácností v regionu.

Vodárenská společnost 
zjednodušila a zpřehled-
nila cenovou politiku této 
služby – kromě bezplatné 
zákaznické linky je také 
možné využít jednodu-
chý poptávkový formulář 
na internetových stránkách 
www.smvak.cz.

Opatrnost je na místě 
také v případě napouštění 
bazénu ze studny. Je vhod-
né si nechat provést labo-
ratorní rozbor, zda je voda 
k danému použití vhodná 
a nepředstavuje zdravotní 
riziko. 

Česká republika je pre-
miantem z hlediska počtu 
bazénů na počet obyvatel. 
Teplejší počasí v uplynu-
lých letech navíc vedlo 
k tomu, že lidé touží re-
laxovat u svých bazénů 
o několik týdnů dříve, než 
to bylo obvyklé v minu-
losti. Bazénů u domů v na-
šich městech a vesnicích 
s rozšiřující se zástavbou 
do krajiny stále přibývá. To 
platí i pro moravskoslezský 
region, kde ve většině pří-
padů klesá počet obyvatel 
větších sídel, naopak roste 
počet lidí, kteří směřují blíž 
k přírodě do menších obcí, 

kde staví své domy.
Jak správně postupovat 

při napouštění zahradních 
bazénů? Které zásady do-
držovat, aby se lidé vyhnu-
li zklamání v podobě za-
kalené vody nebo předešli 
problémům ve vodovodní 
síti, čímž mohou rozzlo-
bit obyvatele celé lokality, 
kde bydlí? Je efektivní na-
pouštět bazén ze sítě, nebo 
je lepší svěřit celý proces 
do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít 
v momentě, kdy se rozhod-
ne větší množství odběra-
telů v lokalitě napouštět 
prostřednictvím přípojky 
bazén ve stejný čas, a lidé 
ho chtějí mít navíc napuš-
těný co nejrychleji. Při ná-
hlém zvýšení odběru může 
dojít ke změnám hydrau-
lických poměrů vyvolaným 
vysokou rychlostí proudě-
ní vody v potrubí. To má 
za následek uvolňování 
usazenin a zákal vody, kte-
rý se může dostat do po-
měrně širokého okolí. Ná-
razové odběry mohou také 
způsobit pokles tlaku vody. 
To se negativně projeví 
u ostatních odběratelů, kteří 
můžou být omezeni v od-
běru ze sítě,“ říká ředitel 
vodovodů společnosti Sm-
VaK Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím 
lze předejít dodržováním 
několika základních pravi-
del. Bazén je vhodné na-
pouštět pozvolna, klidně 
několik dnů a ideálně mimo 
odběrové špičky. Nejlépe 
přes noc ve všední den.

„Existuje ale elegantněj-
ší, rychlejší a pohodlnější 
řešení. Když si lidé necha-
jí dovézt vodu do bazénu 

cisternou, vyhnou se nepří-
jemnostem, které by moh-
ly nastat. Budou mít navíc 
jistotu, že nebudou nijak 
omezovat své sousedy – 
předejdou tím případným 
sousedským sporům. V loň-
ském roce jsme ke spokoje-
nosti našich odběratelů na-
pustili více než sto šedesát 
bazénů. Meziročně počet 
lidí, kteří volí toto praktič-
tější řešení, výrazně vzros-
tl,“ vysvětluje Koníř.

Nejaktivnější byli v tom-
to ohledu obyvatelé Opav-
ska, naopak nejmenší zá-
jem o tuto službu projevili 
lidé na Novojičínsku. Ma-
jitelé bazénu na Frýdecko
-Místecku a Karvinsku si 
shodně nechali navézt vodu 
do více než 40 bazénů.

Zájemci o dovoz vody 
k naplnění svého bazénu 
a autocisterny se mohou 
obrátit na zákaznickou 
linku SmVaK Ostrava 
800 292 400, kde jim bu-
dou poskytnuty detailní 
informace o možnosti do-
dávky a ceně dle parametrů 
bazénu. Linka je bezplatná 
a je v provozu v pracov-
ní dny od půl osmé ráno 
do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se od-
víjí od vzdálenosti od nej-
bližšího provozu SmVaK 
Ostrava, které službu po-
skytuje, a objemu bazénu. 
V případě, že je možné ba-

zén navézt jednou cister-
nou, činí cena do vzdále-
nosti deseti kilometrů 1165 
korun.

Opatrnost je na místě také 
v případě, že si lidé napou-
štějí bazén ze své studny. Je 
žádoucí si nejdříve nechat 
ve specializované laboratoři 
prověřit, zda je voda ke kou-
pání vhodná. Obrátit se je 
možné například na labo-
ratoře společnosti Aqualia 
infraestacturas inženýring 
(www.ai-inzenyring.cz). 

„Kromě základních che-
mických ukazatelů, jako 
jsou hodnota pH nebo 
tvrdost vody, doporučuje-
me sledovat i bakteriální 
znečištění, které by mohlo 
být příčinou nepříjemných 
kožních či zažívacích pro-
blémů. V případě vyšší 
tvrdosti vody také dochá-
zí k reakci s prostředky 
k dezinfekci vody a mohou 
se vysrážet některé kovy. 
To má za následek nejen 
tvorbu vodního kamene 
a povlaků na stěnách bazé-
nů, ale třeba i nevzhlednou 
barvu vody,“ říká vedoucí 
laboratoří společnosti Aqu-
alia infraestructuras inže-
nýring Pavla Veselá. 

 Marek Síbrt, SmVaK

Obec Dětmarovice 
hledá STOMATOLOgA
Plně vybavená ordinace 

v centru obce, nástup ihned.
Bližší informace na tel.: 596 540 141
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Ohlédnutí za dnem otevřených dveří v psím útulku
Den otevřených dveří v psím útulku Dětmarovice, ko-

naný v sobotu 4. května, je zdárně za námi. Jednalo se 
v pořadí již o osmou takovou akci pořádanou Obcí Dět-
marovice a psím útulkem v Dětmarovicích. Účast byla 
vyšší než loni, útulek doslova praskal ve švech. 

Akce probíhala za krásného slunečného počasí opět 
před areálem firmy Mirpal, kde je psí útulek umístěn. 
Všichni psíci se v tento den vyvenčili. Některé pejsky 
jsme museli doslova „budit“, jak byli unaveni, a na dal-
ší venčení si potřebovali alespoň chviličku odpočinout. 
Na výlet šli podruhé, potřetí. „Nemáme už pejsky, mu-
síte chviličku počkat“ – tak tuhle větu p. Sojková muse-
la několikrát opakovat. Téměř každý si chtěl pejska vzít 
a vyvenčit do přírody. Někteří návštěvníci dokonce byli 
venčit poprvé a vypadali spokojeně, což nás těší.

Našlo se i mnoho dobrých lidí, kteří nejenom pejsky 
vzali na procházku, ale také zdejším pejskům darova-
li granule, konzervy, pamlsky a samozřejmě i finanční 
dary.

Pro děti byla zajištěna zábava a hry, které nakonec 
hráli i dospělí a zaměstnanci útulku. Velikou atrakcí ne-
jen pro děti byly jízdy na koních.

Akce byla úspěšná, minimálně dva pejsci našli nový 
domov. Ovšem našli se i takoví zájemci, kteří si vzali 
čas na rozmyšlenou, do útulku se možná vrátí a některé-
mu z dalších pejsků dají domov. Nejsladší odměnou pro 
nás byli spokojení návštěvníci, nadšené děti a radost 
psíků, pro které se přeci takové akce pořádají.

Opět bych chtěla touto cestou poděkovat dobrovolní-
kům (za pomoc u atrakcí pro děti, za fotodokumentaci 
a celou organizaci akce), ošetřovatelům útulku za to, že 
byli k dispozici, paní Marcele Sojkové z psího útulku 
za perfektní organizaci a spolupráci, no a v neposlední 
řadě i WeVe Ranči (Veronice Obrusníkové) a holkám, 
které k jízdám poskytly své koníky.

Všem moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Pro zájemce je dále připraveno i tzv. veřejné venčení 

pejsků. 
To je umožněno každý den včetně svátků a víkendů 

od 8.30 hod do 15 hodin. Stačí si pouze vzít občanský 
průkaz a něco dobrého na zub pro pejsky. 

Vyberete si pejska, který se vám líbí, a můžete vy-
razit na procházku. Pejsci budou moc šťastní a vděční.  
 Jana Timko, referent OÚ

Den otevřených dveří v karvinském archivu
Ve čtvrtek 6. června v 10.00 a 16.00 hodin budou probíhat prohlídky běžně nepřístupných prostor Státního 

okresního archivu Karviná. Kromě výstav Karviná. Od soli k uhlí a Karvinské 20. století v plakátech a foto-
grafiích bude v badatelně prezentován výběr z bohatých archivních fondů a sbírek.
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Projekt BOOKSTART – S knížkou do života
Projekt BOOKSTART byl zalo-

žen v roce 1992 ve Velké Británii. 
Dnes se ho účastní na 30 organi-
zací působících ve 27 jazykových 
teritoriích napříč všemi kontinenty. 
Bookstart je jedním z osvědčených 
programů, jak upozornit rodiče 
s malým dítětem na význam četby 
pro jeho další intelektuální vývoj 
a budoucí uplatnění.

Bookstart je projektem zaměře-
ným na vzdělávací, sociální, ci-
tový, kulturní a kreativní rozvoj 
dítěte v rodině od okamžiku jeho 
narození. Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků společně 
s knihovnami v ČR se rozhodli při-
pojit k projektu od března 2018.

Do projektu Místní akční plán 
vzdělávání v ORP Karviná (ORP 
= obec s rozšířenou působností) – 
MAP se zapojila také naše knihov-
na a v současné době již probíhá 
projekt MAP II. Realizátorem pro-
jektu je Statutární město Karviná 
a je zaměřen na rozvoj kvalitní-
ho a inkluzivního vzdělávání dětí 
a žáků do 15 let v území správní-
ho obvodu ORP Karviná. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmo-
vého a neformálního vzdělávání. 
S využitím expertních skupin jsou 
navrhována a plánována řešení 

konkrétních potřeb ve vybraných 
oblastech vzdělávání.

V rámci projektu MAP II byly 
pořízeny sety Bookstart a Knížky 
pro prvňáčka pro knihovny v ORP 
Karviná.

Projekt je zaměřen na rodiče 
s dětmi od novorozeňat až po před-
školáky. Cílem projektu je:

- rozvíjet vyjadřovací schopnosti 
a představivost dětí,

- vytvořit kladný vztah dětí 
ke knížkám a čtení,

- společně s dětmi trávit čas 
u knížek – prohlížením, čtením, 
povídáním, zpíváním,

- poskytnout rodičům rady, inspi-
raci i praktickou pomoc s rozvojem 
čtenářství,

- nabídnout kvalitní knihy pro 
děti,

- nabídnout služby pro nejmladší 
děti a jejich rodiče (akce, prostory 
pro trávení času a setkávání),

- vytvořit komunitu nejmenších 
dětí a jejich rodičů.

Rodiny s novorozenými dětmi 
získají u první návštěvy v knihov-
ně v daném roce sadu dárků (knížka 
pro děťátko, audiokniha, metodická 
publikace pro počáteční čtení rodi-
čů s dětmi, seznamy doporučených 
knih pro předškolní děti, legitimaci 
do knihovny) a v knihovně pro ně 

budou připraveny speciální akce 
a služby (společná čtení, setkávání 
apod.).

První setkání rodičů na mateřské 
a rodičovské dovolené spolu s je-
jich dětmi se konalo v úterý 9. 4. 
za účasti čtyř maminek a jejich dětí. 
Další setkání se uskuteční v úterý 
11. 6. v 8.00 v knihovně. Prosím 
rodiče, aby svou účast potvrdili 
předem na tel. č. 596 550 071.

Informace o dalších setkáních 
budou zveřejněny na webových 
stránkách knihovny, na sociálních 
sítích, v obecním zpravodaji, v in-
formačních letácích a prezentač-
ních materiálech a na veřejně pří-
stupných nástěnkách v prostorách 
knihovny.

gymnázium a Obchodní akademie v Orlové slaví
Vážení absolventi a přátelé, Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 

p. o.  vstoupila 1. září 2018 do 6. roku od sloučení bývalých subjektů – Gym-
názia a Střední odborné školy a Obchodní akademie v Orlové. 

Zároveň je školní rok 2018/19 významný tím, že v roce 2019 uběhne již 
100 let od založení Obchodní akademie v Orlové a 110 let od založení orlov-
ského gymnázia. 

Naše škola organizuje oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září 2019. Bě-
hem roku připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům, bý-
valým i současným pedagogům, ostatním zaměstnancům i široké veřejnosti 
přiblížit vývoj naší školy od dávné historie až po současnost.

Veškeré informace k výročí budeme průběžně zveřejňovat na webové stránce: 
http://www.goa-orlova.cz/vyroci a také na www.facebook.cz/goaorlovavyroci. 
 Za přípravný výbor Pavel Kubínek
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Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Svaz knihovnických a infor-

mačních pracovníků ČR (SKIP) 
vyhlásil jedenáctý ročník projek-
tu na podporu čtenářské gramot-
nosti „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Cílem projektu je 
rozvoj čtenářských návyků žáků 
již od prvního ročníku školní do-
cházky. 

Veřejná knihovna musí být in-
stitucionálním členem SKIP ČR, 
která žáky do projektu přihlašuje 
a s nimi pracuje nad rámec ob-
vyklých knihovnických činnos-
tí. V období od listopadu 2018 
do května 2019 připraví pro prv-
ňáky nejméně jednu návštěvu 
knihovny a uspořádá další akce 
vedoucí k rozvoji zájmu o četbu 
(společná čtení, besedy s tvůrci 
knih apod.).

Odměnou za úspěšné absolvová-

ní projektu je pro děti knížka pro 
prvňáčka, původní česká novinka, 
která byla napsána a ilustrována 
výhradně pro účastníky projektu 
a kterou nelze v běžné knihkupec-
ké síti minimálně tři roky koupit. 
Ve školním roce 2018/2019 je to 
kniha spisovatele Miroslava Tvrze 
a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde 
se nosí krky.

Tuto knihu a další upomínkové 
předměty děti obdržely na slav-
nostním Pasování na čtenáře – již 
tradičně se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou. Ta si pro ně připra-
vila pěknou besedu, spojenou se 
čtením ukázek ze svých knih. Děti 
odpovídaly na hádanky, napravo-
valy popletené pohádky, no pros-
tě prokázaly, že už znají všechna 
písmenka, umí číst, a proto mohou 
být pasovány na čtenáře speciál-

ním pasovacím mečem. I knihov-
na obdržela od paní spisovatelky 
dárek, a to dvě knihy s věnováním. 
Děkujeme. 

 Alžbeta Jendryščíková, 
 knihovnice

groble 2019 aneb, když se Slunci nedaří
Když se Slunci nedaří prosvítit 

svými paprsky zamračenou oblohu 
a meteorologové hlásí déšť, mnoho 
lidí se do venkovních aktivit nehr-
ne. V porovnání s předchozími lety, 
kdy padaly účastnické rekordy, byl 
36. ročník Groblí na pochodníky 
chudý.

Na všechny tři trasy vyrazilo cel-
kem 220 pochodníků. Z toho 64 
dětí. Na nejkratší 6 km dlouhé tra-

se se pohybovalo 107 účastníků. 
Střední trasu na 12 km, která vede 
i po území obce Doubrava, absolvo-
valo 99 turistů. A na pochod dlouhý 
25 km, který letos vedl za elektrár-
nou a v okolí Olše, se vydalo 14 lidí.

Nejstaršími turisty byli pan Jaro-
mír Káňa (1931) a pan Otakar Po-
pek (1937). I letos jsme zazname-
nali účastníky místní, regionální, 
ale i ty, kteří bydlí stovky kilometrů 

od naší obce.
Nezapomněli jsme ani na tradiční 

občerstvení v cíli pochodu v soko-
lovně.

Děkujeme všem, kdo za pochodu 
sledovali novinky v naší obci, ale 
i těm, kteří to všechno zorganizo-
vali.

Tak příští rok na shledanou. 
 Za TJ Sokol Dětmarovice 

 Jana Bochenková

Letní příměstský tábor v obci Dětmarovice 
Obec Dětmarovice pořádá ve spo-

lupráci s Domem dětí a mládeže Or-
lová a ZŠ a MŠ Dětmarovice letní 
příměstský tábor na území Obce Dět-
marovice. 

Tábor je určen pro děti ve věku 
od 7 do 13 let. Cílem příměstského 
tábora je utužit vztahy mezi dětmi 
v kolektivu, najít si nové kamarády 

a užít si prima prázdniny. Pro účastní-
ky bude připraveno především spor-
tovní vyžití, celodenní výlet na Hrá-
dek, na Filipku, návštěva aquaparku 
a Mauglího stezky, beseda s myslivci, 
soutěže s hasiči, opékání párků, tábo-
rové olympijské hry, tvoření a mno-
ho dalších zajímavých her a soutěží. 
Tábor bude probíhat v prostorách ZŠ 

Dětmarovice ve dvou turnusech, a to 
od 8. 7. do 12. 7. a od 15. 7. do 19. 
7. Cena jednoho turnusu je 1050 Kč 
za dítě. V ceně jsou zahrnuty obědy, 
pitný režim, celodenní výlety, vstup-
né, odměny a ceny pro děti. Kapacita 
je omezena na 25 dětí na turnus. Při-
hlášky je možno vyzvednout a ode-
vzdat v ZŠ Dětmarovice. 
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V Uherském Brodu se konaly Testy výkonnosti, 
kterých se zúčastnili krasobruslaři KK Orlová. 

Testy plnili Eliška Kondziolková, Nikola Swaczy-
nová, Dorota Hanusková a Marek Měřva. Dorota Ha-
nusková pochází z Dětmarovic a testy jí vyšly na vý-
bornou. 

Všichni závodníci testy splnili a v následující se-
zóně se můžou zúčastnit prestižních soutěží Českého 
poháru. 

Další závodníci budou testy plnit hned začátkem 
října. 

Elišce, Dorotce, Nikole i Markovi gratulujeme. 
 Monika Kramná, 
 Krasobruslařský klub Orlová Marek�a�Dorka.

Krasobruslaři splnili Testy výkonnosti

V Orlové už není ledová plocha, 
ale krasobruslaři nezahálejí a plně 
trénují. Už mají za sebou týdenní 
soustředění v Polském Těšíně, kde 
jako hlavní trenér byl Voloďa Dvoj-
nikov, který s naším klubem spolu-
pracuje již mnoho let. Z orlovského 
krasobruslařského klubu se soustře-
dění zúčastnilo 13 dětí, a to od nej-
mladších až po nejstarší.

Z Dětmarovic se soustředění zú-
častnili Dorota Hanusková, která na-
vštěvuje Základní školu v Dětmaro-
vicích, a Tereza Pochmonová, která 
navštěvuje Mateřskou školku v Dět-
marovicích.

Z juniorek se soustředění zúčastni-
li Markéta Sobotíková, která už zvlá-
dá některé trojité skoky. Soustředění 
jí hodně pomohlo. Zvládla dvojitého 
axela, trojitého salchowa, toolupa, 
rittbergera a velice dobře už začíná 
zvládat trojitého flipa. Markét, jen 
tak dál. Příprava přes letní období se 
nesmí podcenit.

Také Nikola Swaczynová bude le-
tos už v mladších žačkách. Náš cíl je 
postoupit na MČR. To se týká v nej-
mladších žačkách Doroty Hanuskové 
a Marka Měřvy. Na soustředění zvlá-
dali vše, co měli.

Velice dobře se začaly rozjíždět 
také ostatní závodnice, Izabela a Va-

Naši�nejmenší�z�Polského�Těšína�se�svými�trenérkami.�
Zleva:�Evelína,�Daniela,�Valentína,�Ondra,�Tereza,�Nihal.

lentýna Dudzikovy. Obrovskou ra-
dost jsme měli také z malých dětí, 
které se už v další sezóně budou 
chystat na soutěže: Ondra Szőke, 
Tereza Pochmonová, Daniela Litne-
rová, Valentina Brabcová, Evelína 
Mitzová, Nihal Ali.

Také naše Adult Marina Krukov-
ská pilně trénovala a připravovala se 
na následující sezónu.

Děti cvičily i v tělocvičně balet, ta-

nec. Na konci soustředění si na ledě 
zahráli hry. To všechny děti zapo-
mněly na únavu a s úsměvem soutě-
žily. Byl to hezký závěr. Myslím si, 
že všichni byli spokojeni a odnesli si 
mnoho tréninkových návyků a cviče-
ní.
Více� fotek� a� informací� najdete�

na�fcb:�Kraso�Orlová.
 Monika Kramná, 
 Krasobruslařský klub Orlová

Krasobruslaři v polském Těšíně
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Přivezli tři medaile

Malá cena Kopřivnice

Velké ceny města Třince se zúčastnili krasobruslaři 
z Orlové a velmi nás potěšili.

V nováčcích dívkách se velmi dobře předvedly hned 
dvě závodnice. Dorota Hanusková obsadila 3. místo 
a Izabela Dudzik se umístila na 7. místě.

Nováčci chlapci – Markovi Měřvovi se povedlo pře-
vést bezchybnou jízdu a zvítězil.

Nejmladší žačky – Nikola Swaczynová zajela také hez-
ky a 5. místo bylo velmi dobré.

Mladší žačky – Eliška Kondziolková 4. místo. Eliška 
byla oceněna pohárkem za nejhezčí piruetu.

Juniorky – Magdaléna Paseková 3. místo
Přípravka prvky – Tereza Pochmonová, Valentina 

Brabcová, Daniela Litnerová, Šárka Sátorová, Ondřej 
Szőke – všichni obsadili 1. místo.  Monika Kramná

Dorka�obsadila�3.�místo�a�Izabelka�skončila�sedmá.

Krasobruslaři z celé ČR se sjeli do Kopřivnice na Pohár 
ČKS bojovat o co nejlepší umístění. V letošním ročníku 
byla účast až nečekaně velká. Všechny kategorie, byly 
plně obsazeny. Orlovští krasobruslaři si vedli výborně.

Naši nejmenší – přípravka měla navíc na ledě Olafa 
z pohádky Ledové království, který jim předváděl po-
stupně všechny prvky. Děti byly nadšené a s úsměvem 
vše společně s Olafem předváděly. Nakonec se spolu 
i fotili. Velice krásný závod. Všechny děti byly oceněny 
1. místem, diplomy, medailemi a drobnými upomínkový-
mi předměty. Z orlovského krasobruslařského klubu se 
zúčastnili: Daniela Litnerová, Valentina Brabcová, Tere-
za Pochmonová, Šárka Sátorová. V kategorii nováčci si 
dobře vedla Dorota Hanusková, která obsadila 5. místo. 
Také Izabela Dudzik zajela hezkou čistou jízdu a obsa-
dila 16. místo. V nejmladších žačkách A se předvedla 
také dobře Nikola Swaczynová – 10. místo. V mladších 
žačkách A zajela velmi dobrou volnou jízdu Eliška Kon-
dziolková – 6. místo. Všem velká gratulace.

Do krasobruslařské přípravky přijímáme nové členy 
celoročně. Fotky ze soutěží, akce atd. na fcb kraso orlo-
vá. Monika Kramná, KK Orlová

Olaf�a�přípravka�–�Daniela,�Terezka,�Šárka�a�Valentina.
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4. 5. 2019 jsme přivítali nové občánky: 

Jakuba Koláčka
Viktorii Maroštíkovou
Dominika Gergišáka

Matyáše Ulmana
Emu Walachovou

noví občánci

Dominik Gergišák

Ema Walachová

Jakub Koláček

Matyáš Ulman Viktorie Maroštíková
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Na společnou cestu 
životem vykročili

20. 4. 2019
Tomáš Richter – Orlová

Martina Štěrbová – Orlová 

20. 4. 2019
Dalibor Mikoláš – Orlová

Veronika Mertinová – Orlová

11. 5. 2019
Tomáš Novák – Dětmarovice

Romana Opálková – Dětmarovice

Zůstaneš�ve�vzpomínkách�
a�v�srdcích�těch,�
kteří�Tě�měli�rádi.

Dne 22. 5. 2019 
by se dožil 70 let 

můj manžel, tatínek
pan Zdeněk Kus z Dětmarovic
Stále s úctou a láskou vzpomíná 

manželka Tonka, dcera 
a syn s rodinami

Kdo�žije�v�srdcích�těch,
které�opustil,�
ten�neodešel…

Dne 16. května 
vzpomeneme 4. výročí, co nás 
navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababička
paní Hedvika Pietraszová
S láskou a úctou vzpomínají 
dcera s rodinou, syn s rodinou.

Březen 2019
80 let

Liduše Czopiková
Anděla Konkolská

81 let
Štefan Marchevka

82 let
Tomáš Stáňa

Růžena Ročková
Jozef Perďoch

84 let
Vladimír Šeliga

Božena Stošková
85 let

Josef Zajonc
92 let

Mária Rzuhovská
94 let

Josef Nerychel 

Duben 2019
80 let

Jiří Bortlík
81 let

Jiří Kokot
Dominik Bednář
Alena Židková

83 let
Marta Ivaničková 

84 let
Věra Ivánková

Jindřiška Bauerová
85 let

Věra Vlčková
Dagmar Jendryščíková

86 let
Antonie Szwedová

Vlastimila Krejčíková
87 let

Anna Šimanská
89 let

Marie Třaskalíková
90 let

Miroslava Kijonková
91 let

Valerie Kijonková
Věra Křemenová

92 let
Marie Jendryščíková

95 let
Miroslav Kněžík

 
Všem oslavencům blahopřejeme!

jubilea

Vzpomínáme na zemřelé
      

Annu Stempnou, 
Vlastimila Zbortka, 

Jana Elšíka, 
Tomáše Žurka, 

Ludmilu Poláčkovou.

společenská kronika

Pietní akt pro oběti války
V úterý 7. května se konal u po-

mníku umučeným spoluobčanům 
v koncentračních táborech v době 2. 
světové války v parku u Dělnického 
domu tradiční pietní akt. 

Po krátkém připomenutí historie této 
hrůzné války s miliony lidských obětí 
starostou obce vystoupily s krátkým 
programem děti z naší základní školy. 

Vám, kteří jste přišli, alespoň 
na chvíli se zastavili ve svém živo-

tě a věnovali těm všem umučeným, 
popraveným či zastřeleným tichou 
vzpomínku, děkujeme. Vždyť, ať to 
zní sebevíc pateticky, život, který nyní 
žijeme více než 70 let v míru, je právě 
i díky těmto obětem. Pro naše děti je 
2. světová válka již dávná historie. Ale 
všichni moc dobře víme, že i ta nejhor-
ší historie se často opakuje. Mějme to 
na paměti a braňme zlu, ať je v jakéko-
liv podobě.  T. Čempelová, OÚ
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www.cez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Den otevřených dveří 
v Elektrárně Dětmarovice
Elektrárna se proměnila zvenčí i uvnitř. 
Přijďte se podívat!

 sobota 8. června 2019 | 9.00–12.00 hod.

Před elektrárnou program pro celou rodinu:
hry a soutěže o ceny | fyzika a chemie v praxi v režii Pevnosti poznání Olomouc
ochutnávka rajčat z Farmy Bezdínek, jejíž skleníky elektrárna vytápí | skákací hrad
malování na tvář | kreativní dílna | projížďky na lodičkách | oranžová zmrzlina 
a oranžová cukrová vata na mlsání | Oranžové kolo pro dobrou věc

Prohlídky elektrárny už od 8 hodin.

REALIZUJE SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

Jan Kvapil 
Ondřej Hanuš

zobcové flétny

A DUE FLAUTI
TELEMANN / FINGER / QUANTZ

23/06/2019 / 18.00
DĚTMAROVICE

Kostel 
sv. Maří 

Magdalény

ZA FINANČNÍ PODPORY

www.shf.czSHF_OSTRAVA @SHF.CZ WWW.SHF.CZ

více informací a předprodej vstupenekVSTUPNÉ 150 KČ
senioři / studenti / ZTP 100 Kč
ZTP/P 50 Kč
děti do 15 let zdarma www.shf.cz

Jan Kvapil 
Ondřej Hanuš

PARTNEŘIDĚTMAROVICE
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450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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SINGLE
Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU
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