ČERVENEC 2019

Postup nových projektů k záměrům rozvoje obce
Rozhledna
Klíčové je i pro zahájení
projektu získání zájmového
pozemku. V současné době
je s majiteli pozemku předjednána možnost odkoupení
parcely. Vzhledem k charakteru pozemku se jeví podmínky jako lukrativní. Zastupitelstvo obce rozhodlo 12.
6. o koupi tohoto pozemku.
Odpočinková plocha
u řeky Olše
Zde postoupily dohody s Povodím Odry, s. p.,
do fáze, kdy má obec příslib bezplatného proměření
hloubky koryta v zájmovém území tak, aby bylo
nalezeno optimální místo
pro vybudování sestupu
do řeky. Zároveň nám bylo
Povodím Odry, s. p., doporučeno využít zkušeností s podobnými projekty
na řece Ostravici. Proměření reliéfu dna proběhne

v letních měsících 2019.
Střelnice
Policie ČR, jíž byl zaslán
dopis obce ve smyslu nabídky možnosti využití pro nácvikové účely, nám sdělila,
že má své vlastní řešení nácvikové střelnice. Prosakují
zároveň informace o případné výstavbě velké střelnice
na pozemcích po poddolování v Karviné. Za situace, kdy
by toto zařízení bylo v reálném výhledu v Karviné, bychom museli další pokračování projektu zvážit.
Sportovní hala
Na projektu pro stavební
povolení se dle zastupitelstvem schváleného postupu
pracuje. Provedení haly bylo
před zahájením prací na projektu diskutováno a optimalizováno se zájmovými skupinami obyvatelstva v obci.
Kořenová čistírna
Proběhla jednání s maji-

teli pozemku o celkové rozloze cca 0,9 ha (orná půda).
Dle vyjádření majitelů by
cena za celý pozemek byla
cca 250.000 Kč. V současné
době je zahájen výběr dodavatele studie k využití předmětného území pro realizaci kořenové čistírny v části
Glembovec a okolí.
Areál Bendova statku
Je zpracováván projekt demolice staré budovy a pak
bude vyřízeno povolení k de-

Co to tam je za zelená chaloupka?
Přiznám se, že mne hodně
těší zájem občanů o nové
stavby a objekty v obci.
Setkal jsem se i s otázkami
typu „Cože to tam u Krympulca v Koukolné vyrostla za zelená chaloupka?“
Napadlo mne, že bychom
mohli dát do Okénka fotky
obou nových čističek odpadních vod – pro informaci. Ta „zelená chaloupka“

je čistička odpadních vod
pro Koukolnou, ta druhá
– menší – „nechaloupka“
u sokolovny je pro oblast
splaškové kanalizace základní škola + Šlog (střed
obce).
Myslím, že mi občané
dají za pravdu, že jsou oba
objekty docela stavebně
úhledné.
 (pokračování na str. 2)

molici. Vzhledem k poměrně
přesné představě řešení plochy po statku doporučuje
Výbor pro ŽP a HČ zrušit
usnesení ZO k zadání studie
a přímo řešit novou situaci
novým projektem s koncepcí zvýraznění prvků původní
selské zástavby.
Postup nových projektů byl projednán na zastupitelstvu 12. června.

Ladislav Rosman,

starosta obce

slovo starosty

Dětmarovice mají aplikaci pro chytré mobily
Aplikace s jednoduchým
názvem „Obec Dětmarovice“, to je další novinka
sloužící nejen občanům
Dětmarovic, ale i turistům.
Aplikace obsahuje komplexní informace o obci
Dětmarovice,
částečně
kopíruje webové stránky
obce a pravidelně informuje o aktualitách.
V aplikaci naleznete
také kontaktní formulář
„hlásič závad“, a to v případě poruchy veřejného
rozhlasu nebo osvětle-

ní. Důležitým nástrojem
aplikace jsou oznamovací zprávy, které jsou
zdarma zasílány všem
uživatelům této aplikace
(hlášení odstávky vody,
výpadky
elektrického
proudu apod.). Aplikaci
si zdarma můžete instalovat do mobilního zařízení
s operačním systémem
Android – Google Play,
Apple – App store.

Václav Kyjonka,

referent IT,

OÚ Dětmarovice

Nová aplikace obce.

Co to tam je za zelená chaloupka?
 (pokračování ze str. 1)
Předchozí obavy z toho,
že to budou velké hrncové
nádrže s nevábným pachem
do okolí, navíc i hlučné, se
ukázaly jako liché a už to,
alespoň doufám, netvrdí ani
předchozí nevěřící Tomášové…
V pátek 31. května obec
převzala stavbu i v části
Koukolná, čehož se mimo
činovníků obce zúčastnili
i zástupci projektantů a re-

alizačních firem.
V dalších etapách výstavby splaškové kanalizace
vyrostou v obci ještě minimálně dvě další, větší, ale
též úhledné „chaloupky“,
u Mlýnky a u velké budovy domu s pečovatelskou
službou na sousedním travnatém prostranství. Ale to
s výhledem tak do deseti
let. Pokud vše dobře půjde.

Ladislav Rosman,

starosta obce

k personální politice obecního úřadu

Poděkování panu Janu Pochylému
Dovolte mi, abych za Obec Dětmarovice poděkoval panu Janu Pochylému za jeho práci ve funkci tajemníka
obecního úřadu, ve které pracoval od r. 2011 a letos odešel do důchodu. Vážíme si jeho erudice kombinované
s rozvahou, která je ve vedení obecního úřadu velmi potřebná. Pan tajemník byl vždy k dispozici u nejtěžších chvil
a problémů v životě úřadu a za vedení obce a úřadu mu přejeme do další etapy života hodně zdraví, spokojenosti
a radosti z vnoučat.

Představení nové tajemnice obecního úřadu
Od 2. 5. 2019 pracuje ve funkci tajemnice obecního úřadu paní Šárka Kepenyesová. Vystudovala Ostravskou
univerzitu a má kvalitní pracovní průpravu po dobu cca 27 let na Městském úřadě v Orlové, kde pracovala jako
úředník a vedoucí oddělení. Její pracovní předpoklady a charakterové vlastnosti dávají předpoklady úspěšné práci
ve vedení našeho obecního úřadu. Paní Kepenyesová je vdaná a má dvě dospělé děti. Přejeme hodně úspěchů v nové
práci. 
Ladislav Rosman, starosta obce
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Rozhovor s novou tajemnicí Šárkou Kepenyesovou
Nastoupila jste teprve
nedávno do funkce tajemnice obecního úřadu.
Mohla byste nám něco
o sobě prozradit?
Jsem rodačkou z Karviné,
kde jsem prožila své dětství, krásná léta dospívání
a také i dospělosti. Nelze
nezmínit hezké vzpomínky
na chvíle strávené s kamarády ve volném čase či se
spolužáky ve škole. Bylo
nás hodně v přibližně stejném věku, takže mnoho
společných zájmů a aktivit,
mnohdy nám byl den „krátký“ a nuda u nás nenašla
místo. A určitě jako každý
ráda vzpomenu na své první školní lásky až po tu poslední, respektive současnou, a to je manžel Pavel.
Vrátím se kousek zpět,
takže po ukončení základní školní docházky jsem
studovala Střední ekonomickou školu v Orlové,
nyní obchodní akademii.
Po maturitě jsem pracovala
jako statistik u ČSAD Ostrava a poté následovala mateřská dovolená, výchova
a věnování se svým dvěma
dětem Veronice a Radimovi. Po mateřské, tj. v roce
1992, jsem nastoupila
do práce na Městský úřad
Orlová, kde jsem pracovala
až do dubna letošního roku.
Vysokoškolské
vzdělání
jsem si doplnila v průběhu
práce.
Co vás do Dětmarovic
přivedlo a proč právě Dětmarovice?
„Jak už jsem zmínila, nejsem dětmarovická rodačka.
Naše první společné bydlení s manželem bylo v Ostravě, ale tehdy rozestavěné
a neupravené sídliště nás ničím nezaujalo, veškeré ob-

chody či služby byly vzdálené a neustálé cestování
tramvajemi bylo únavné
i časově náročné. Nenašli
jsme to pravé kouzlo bydlení v rušnějším městě, takže
po roce jsme se přestěhovali do Orlové, blíže k našim
rodičům, známým a přátelům. Po nějakém čase jsme
začali přemýšlet o vlastním
bydlení v domě se zahrádkou a hlavně v klidnějším
místě. A protože jsme často
jezdívali za rodiči do Karviné přes Dětmarovice, které se nám líbily, první volba
padla právě na Dětmarovice, kde spokojeně bydlíme
již 17 let.
V posledních volbách
jste byla zvolena členkou
zastupitelstva obce. Nebylo vám líto toto místo
opustit?
Hodně jsem o tom přemýšlela a nebylo by správné nepřiznat, že mi to
chvíli líto bylo. Ale zase
z druhé strany je třeba říct,
že v podstatě jsem pořad
blízko a možná ještě více
blíž veškerého dění v obci,
i když bez možnosti určitého rozhodování. Dnes vím,
že jsem se rozhodla správně.
S jakým očekáváním
vstupujete do funkce tajemnice naší obce? Chystáte nějaké změny?
Nevím, zda správně vystihnu slovo „očekávání“
v souvislosti s mým vstupem do funkce tajemnice.
V každém případě bych
chtěla svou prací přispět
ke spokojenosti občanům
naší obce i ostatním a být
přínosem pro obec. Přesto,
že jsem ve funkci tajemnice dva měsíce, což je krátká
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doba, nemyslím si, že je třeba nějakých velkých změn.
Ale dnešní moderní doba
si žádá neustálé pokroky,
a tak je třeba se postupně
přizpůsobit nejen novým
trendům současné doby, ale
hlavně i současně dané legislativě, kterou je nezbytné splňovat. Takže můžu
říct, že k drobným změnám
již dochází, a myslím, že
správným směrem.
Co podle vašeho názoru
v obci nejvíce chybí?
Jen krátce musím zmínit,
že za posledních zhruba
sedm let se v obci podařilo
hodně změnit a vybudovat.
Za zmínku rozhodně stojí
stále probíhající výstavba
kanalizace či nově vybudovaná hřiště pro děti, opravy
budov, chodníků a mohla
bych jmenovat více, ale to
vše občané vědí. Už i jako
zastupitelka jsem hlasovala pro stavbu Domova pro
seniory, takže věřím, že se
tato stavba podaří zrealizovat. A jsou připraveny i další velmi zajímavé projekty. Malinko jsem odbočila
od otázky a myslím si, že
názory jsou generačně odlišné. Za sebe bych určitě
přivítala možnost dalšího
sportovního vyžití a taktéž
relaxace a odpočinku. Co
mě však nejvíce mrzí, je narůstající ztráta zdravotních
služeb, kterou však bohužel
nemůžeme nijak ovlivnit.
Myslíte, že se občané
dostatečně zajímají o dění
v obci?
Nerada bych se někoho
dotkla, ale myslím si, že
zájem občanů o dění v obci
by mohl být malinko větší.
Jsou občané, kteří se o dění
zajímají, ale jsou i takoví,
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kterým je to takzvaně jedno. Byla jsem zastupitelkou
také v minulém volebním
období a všimla jsem si, že
se zasedání většinou účastní jedni a ti samí občané
a bohužel jich není moc.
Určitě mnoha občanům
vyhovuje
informovanost
prostřednictvím
Dětmarovického okénka, takže
jsem přesvědčena, že zájem
občanů není nedostatečný.
Také i účast u voleb je větší
v porovnání například s Orlovou.
Závěrem se zeptáme
na vaše koníčky a mimopracovní aktivity. Jaké
máte záliby a jak trávíte
svůj volný čas?
Svůj volný čas se snažím co nejvíce přizpůsobit
svým zálibám. Mám hodně
ráda přírodu a ta je spojená s turistikou. Je mnoho
krásných míst v naší republice, které jsem již zhlédla,
ale také ještě hodně míst,
které bych chtěla navštívit. Obdobné je i cestování
po jiných státech a občasné
lenošení třeba u moře. Také
ráda houbařím, takže procházka lesem je mnohdy
hezkým odpočinkem. Neopomenu rovněž na kulturu,
kde patří divadlo, koncerty,
opery či muzikály.
www.detmarovice.cz

Informace k silničním a železničním stavbám v obci
V naší obci probíhají již
druhý rok velké stavby
na silnici I/67, ale i na železnici v souvislosti s realizací rychlostní trati na úseku Č. Těšín – Dětmarovice.
Stavby probíhají souběžně
a nejsou úplně bez komplikací, včetně negativních
projevů na obyvatelstvo, ale
i na lidi, kteří jen Dětmarovicemi projíždějí. Z toho
důvodu se setkávám častěji
s dotazy, kdy budou stavby
dokončeny. Předávám tedy
informace z vedení staveb.
Nový železniční most

přes řeku má být dokončen
do 30. 8., stejně jako 2. kolej
rychlostní trati. Pak mají nastat úklidové činnosti a cca
v říjnu bude opravena tzv.
Buvolí stezka a navazující
úseky našich komunikací
v této oblasti, které sloužily
ke stavbě. Co se týče mostu
silničního, na komunikaci
I/67, zde je termínové dokončení díla časově identické, tedy 30. 8. Stavby, dle
vyjádření z vedení staveb,
nemají zpoždění.
Ladislav Rosman,
starosta obce

Setkání přes hranice
V pondělí 27. května odpoledne proběhlo
v banketce Dělnického
domu v Dětmarovicích
setkání zástupců družební obce Hažlach (PL)

s představiteli naší obce,
vedením školy a zástupci
myslivců, hasičů a včelařů. Tématem bylo další
pokračování přeshraniční
spolupráce a náměty spo-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

lečných aktivit do dalšího
období.
Že navázaná spolupráce s našimi nejbližšími
sousedy funguje, dobře
dokazují četné akce a pro-
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jekty v základní škole
nebo vzájemná setkávání
spolků jak na polské, tak
i české straně.
Ladislav Rosman,
starosta obce

www.detmarovice.cz

Nejlepší žáci II. stupně základní školy byli oceněni
Dne 26. června byli oceněni starostou obce nejlepší žáci naší základní školy.
Na obecní úřad přišli v doprovodu zástupkyně ředitele Moniky Staškové. Žáci
byli oceněni za výjimečné
studijní výsledky, úspěchy v mimoškolní činnosti
a reprezentaci školy v soutěžích.
Odměnou jim byl pamětní list a plavenky do Aqaparku v Bohumíně. Po slavnostní části následovala
tradičně neformální beseda
se starostou obce o škole,
obci, zálibách, ale hlavně
o prázdninových plánech.
Ocenění žáci:
6. třída Šťastný Šimon,
Marková Nela, Babinský
Jakub
7. třída Baierová Michaela, Fonš Daniel, Konkolová
Nela
8. třída Feber Lubomír,
Botur Marek
9. třída Wnetrzak Adam,
Fierla Vojtěch, Cieslarová
Kateřina, Štefánková Tereza, Mžyková Viktorie
A co na závěr?
Na závěr jsme se všichni rozloučili na školním
nádvoří. Slyšeli jsme úspěchy i prohry, které se udály
v uplynulém školním roce,
prvňáčci si odnesli první
velké vysvědčení, deváťáci naposledy setřeli slzu
z oka při loučení s dětstvím. Skončil další školní
rok. Ale je to zároveň i další začátek – prázdninový
a po prázdninách životní.
Stejně tak je to konec
i nový začátek pro naši milou paní učitelku, pak ředitelku, vedoucí učitelku
a pak zase učitelku Zdeňku
Foltynovou, která působila celý svůj profesní život
v Mateřské škole Koukol-

ná. Všichni, kdo ji známe,
máme rádi její laskavou
a usměvavou tvář, obdivujeme její nesmírnou trpělivost
při výchově našich nejmenších, ochotu a vstřícnost při
řešení někdy nemilých situací a hlavně domácí a přátelskou atmosféru v mateřské školce, kterou dokázala
vytvořit se svým kolektivem
a doufáme, že také předala
svým nástupkyním. Bude
nám všem chybět, ale věříme, že odchod na opravdu
zasloužený odpočinek ne-
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bude příliš o odpočívání,
ale bude o dalších krásných
aktivitách, kterých má paní
Zdenička mnoho.
Věnujme jí proto velikou pomyslnou kytici díků
za vše, co pro naše děti
vykonala, svázanou stuhou přání pevného zdraví, spokojenosti a spousty
energie do dalšího začátku
nové životní etapy.
Všem dětem i učitelům
přejeme krásné, slunečné
a bezstarostné prázdniny,
bohaté na dobrodružství
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a originální zážitky a příjemně strávené zasloužené
chvíle odpočinku k obnově sil.

T. Čempelová, OÚ

www.detmarovice.cz

Nejlepší žáci ZUŠ Rychvald, pobočka Dětmarovice
Vendula Gasiorková –
příčná flétna + klavír
Adéla Gasiorková –
zobcová flétna
Karolína Michalská –
zobcová flétna
Jana Wnetrzaková –
kytara
Antonín Míra – kytara
Casey
Constantine
Long – kytara
Marek Botur – klavír
Tereza Dobrovolná –
klavír
Barbora Mazáčová –
klavír
Natálie Zarembová –
klavír
Lucie Krůlová – zpěv
Veronika Ostrówková
– zpěv + klavír
Sabina Trnková – zpěv
Michaela Kolková –
zpěv
Magdaléna Krůlová –
zpěv
Ema Jílková – zpěv
Těchto šestnáct žáků
bylo oceněno ve čtvrtek
6. června při Závěrečném
koncertu ZUŠ v obřadní síni OÚ Dětmarovice.
Byli vybráni svými učiteli
za svou píli, snahu a výborné výsledky na hudebním poli. Vy, kdo chodíte
na koncerty žáků pravidelně, víte, jaké pokroky
rok od roku děti dělají.

Některým to jde po drobných krůčcích, jiným zase
téměř po skocích. Vystoupení těch nejlepších
bylo na úrovni velmi vysoké. Někteří si dokonce už zahráli v rozhlase,
jiní mají za sebou hodiny
na Ostravské konzervatoři s našimi velkými klavíristy. Další zase uspěli
v hudebních soutěžích.
Ti ostatní si hrají pro radost. Všechny ale spojuje
láska k hudbě, kterou jim
vštěpují laskavou a nenásilnou formou jejich
učitelé. Na vystoupeních
je to znát, vidíte soulad
a důvěru dítěte k učiteli.
Děkujme jim za to znovu
a znovu a buďme jim oporou v jejich krásném díle.
Jeho plody pak sklízíme
všichni v našich dětech
a krásných koncertech,
jako byl třeba ten úplně
závěrečný, který se konal
ve čtvrtek 13. 6. v našem
kostele sv. Maří Magdalény, kde vystoupila i cimbálová muzika Březinka.
Koncertu se zúčastnil
i nový pan ředitel ZUŠ
Rychvald Radim Plšek,
který slaví první rok svého
působení ve funkci. Že to
nebyl rok snadný, ví nejlépe on sám. Musel nejen
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převzít veškerou administrativu spojenou s vedením
školy, ale i připravit generální rekonstrukci školní budovy, která v těchto
dnech již běží. Popřejme
mu hodně sil a energie
u této náročné akce a doufejme, že si snad najde
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chvilku i na odpočinek.
Ostatním učitelům i dětem přejeme krásné prázdniny a na podzim se budeme těšit opět na společná
setkávání při hudebních
akcích.

T. Čempelová,

OÚ Dětmarovice

www.detmarovice.cz

Také naše obec má pro občany defibrilátor
Poslední dobou probíhají
ve sdělovacích prostředcích
informace, že i obce a menší města mají defibrilátor.
K tomu si naši občané určitě
zaslouží zvýraznit informaci
o tom, že i naše obec toto zařízení má k dispozici.
Není to úplně levná investice, ale naše zastupitelstvo
schválilo nákup defibrilátoru
již v loňském roce. K dispozici mají toto zařízení
po zakoupení naši hasiči,
tedy naše výjezdní šikovná

jednotka, která má dispozice i pro úspěšné zasáhnutí
s tímto přístrojem v případě
ohrožení života selháním srdeční činnosti. Samozřejmě
funguje i záchranka, ale naši
hasiči přístroj mají i například na různých akcích obce,
kde situaci tak řečeno dozorují. Použití může pak být
časově rychlejší, než je dosažitelnost vozidla záchranky.
Přejme si, aby přístroj naši
hasiči využívali jen cvičně!
Ladislav Rosman

Všechno postupně!
(soukromá úvaha - vše je opravdu v lidech)
Němci jako národ nejsou
zrovna nejoblíbenější, ale
je to bezpochyby národ racionální, technicky zdatný
a schopný dotáhnout své
ideje a plány do reality. Bohužel, i se zrůdnou zkušeností v minulém století.
Jedno z německých přísloví, které mi nějak utkvělo
v paměti, je „alles almählich“,
tedy „všechno postupně“.
A myslím, že to má souvislost s racionalitou postupování obecně. Je to jednoduché
(proto jsem si ta slova zapamatoval), každý přece ví, že
se chalupa nestaví od střechy… Někdy to tak ale úplně nevypadá. V některých
směrech prezentací a činností
i vážných činovníků v politice
mi totiž připadá, že se na předmětnou zásadu počínání zapomnělo, zejména účelově
v rétorice pro žádoucí zvýšení
zajímavosti témat a lidí. Některých…, samozřejmě.
Například takový moderní
pojem chytré město, chytrý

kraj, obec apod. Dnes můžete v prezentacích i k rozvoji nejen našeho kraje tento
pojem (též smart) registrovat
velmi často. Přiznám se, že
mám na tento pojem určitý
druh alergie. Je to termín s návazností na digitalizaci společnosti s neomezenými daty,
rychlovlaky, autonomní auta,
čistou energii, slušnou společnost apod. Jistě, k těmto
vymoženostem vyspělý svět
spěje, ale… Naši politici přece vědí, že v uvedených tak
často skloňovaných pojmech
se v ČR dost nedobře uvažuje, dokonce je to i úsměvné,
neboť známe například, jak
rozkopané cesty a objížďky
v „chytrých“ městech máme,
jak se za pochodu konečně
opravuje naše dálnice, kterou
po desítkách let konečně našli
ve stavu jejího „posledního
tažení“, jak se i mosty raději
všechny naráz přece jen opravují, aby nespadly, jak rychle
jedou naše rychlíky po ČR,
s jakou časovou přesností do-

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:
ELEKTŘINA – 800 850 860
PLYN – 1239
VODA – 800 292 300

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

jedete do cíle vlakem i autem,
jaký je stav našich nádraží,
…i komfort pro cestujícího,
ale i například jak najdete
zubaře pro obec, jak je „dostupné“ bydlení v některých
regionech atd. Co nám bude
platný všude zavedený vysokorychlostní internet a počítače na každém kroku, když
nebudete vědět, jestli náhodou po cestě nebude výluka,
nějaký poměrně obvyklý karambol vlaku a autem musíte
objet 10 km objížďku, samozřejmě s frontami jiných aut
pěkně za sebou seřazených…
A po spojnicích mezi chytrými městy, kde nebude dostupné bydlení a zubaři, pojedete
v samořiditelných autech…
po krajských komunikacích
II. a III. třídy, které zvláště v některých regionech již
dlouho opravdu připomínají tankodrom. Nevím, co je
na celé věci „chytrého“! Kdo
často cestuje autem a vlakem

na větší vzdálenosti v ČR, ví,
o čem je řeč…
Podobně dnes například
generalita naší armády v proslovech k národu řeší IT problematiku, nasazení robotů,
umělou inteligenci, digitalizaci techniky apod. Vše takto
plánuje, teoreticky správně…
Techniku moderního provedení pak ale asi aktuálně
nasadí do padesát let starých
vehiklů, které na dálnici při
přesunu nasazené tempo
vzdají po pěti kilometrech…
Dost úsměvná představa.
Napadá mne proto pro minulá desetiletí rozvoje státu
a jeho vedení příznačné staré
dobré pořekadlo, …české:
„Co se vleče, neuteče“.
A tak si myslím, že to německé jednoduché přísloví
by měli jazykozpytci konečně převést zejména do politického jazyka českého.
Ladislav Rosman,
starosta obce

OZNÁMENÍ:

Sběrna druhotných surovin Dětmarovice – provozovatel Jana
Miková, Orlová-Poruba, ukončila k 30. 6. 2019 svůj provoz.
Nadále můžete využít služby této sběrny v Orlové-Porubě.
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Škola v přírodě pro 1. třídu
Nadýchat se čerstvého vzduchu, utéct před nesnesitelnými vedry, vyzkoušet si, jaké to je být pět dní bez rodičů? Díky dobré spolupráci obce se společností ČEZ se
podařilo zorganizovat akci s názvem „Pro zdraví dětí“.
Poslední červnový týden vyrazili žáci první třídy
do CHKO Beskydy, pod Lysou horu do malebné obce
Malenovice. V horském hotelu Rajská bouda si společně užili nádherných pět dní. Pobytem nás provázel
třídní medvídek Míša. S jeho pomocí se žáci naučili,
jak se správně chovat v přírodě, získali nové informa-

ce z oblasti enviromentální výchovy a vyrobili si pár
drobných předmětů. Součástí pobytu byl celodenní výlet do Štramberka spojený s návštěvou Mini ZOO Aqua
Terra, odvážlivci si prohlédli okolí ze Štramberské Trúby a nakonec si všichni v místní pekárně upekli známé
štramberské ucho.
Po celou dobu pobytu nám počasí přálo a domů odjel
autobus plný Beskydských horalů a horalek. Tento titul
získali všichni žáci za úspěšné zvládnutí školy v přírodě. 
Andrea Zamišková

Výjimečné zastupitelstvo 12. června
(úvaha v některých souvislostech)
Ne, že by byl zvlášť zajímavý program zasedání, ani
občané moc v tom vedru nepřišli…, ale přece jen.
Za skoro devět let mého
setrvání ve funkci se stalo poprvé, že u všech bodů
programu, a bylo jich celkem 20, všichni zastupitelé
hlasovali jednotně PRO, ani
jednou jsme nezaznamenali PROTI, nebo ZDRŽEL
SE… Účast byla 14 zastupitelů, takže usnášeníschopnost je tady bezpochybná.
Samozřejmě to beru s rezervou a nadhledem, nicméně
něco to ukazuje. Zastupitelé, téměř všichni, akceptovali dohodnuté postupy
jako racionální a normální,
i se všemi případnými pochybnostmi v některých
směrech, jak se poctivě

v důvodových zprávách
uvedlo. Nic není černobílé
a najít optimum postupu,
aby se neudělala chyba, to
nebývá opravdu vždy jednoduchá věc. Proto je také
zastupitelstvo složeno z volených lidí, a to z různých
„zájmových skupin“ obyvatelstva, aby se pestrost názorů ve výsledku projevila.
Různost posuzování věcí
jednotlivci je velmi důležitá
a osobně si jí cením. Jsou mi
ale protivné některé postupy s hlasováním „za každou
cenu“ negativně, i u zřetelně dobrých věcí. Často
v tom máme negativní „příklady“ například z parlamentní politiky, ale v našich
podmínkách se zastupitelé,
až na výjimky, těchto vzorů
nedrží. Už dříve jsem psal,

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

že neustálé konflikty, například ve vedení našeho státu,
přinášejí mj. brzdící efekty
v rozvoji našeho státu. Úsilí
se vynakládá do sporů a půtek a práce stojí, čas utíká…
V našem státě pak máme například zbytečně zanedbané
železnice a silniční síť, katastrofální nádražní budovy,
vodohospodářství a energetiku bez slušných koncepcí
atd. Hádáním a planým mlácením „hubou“, i například
na velkých demonstracích,
se samy ty věci nespraví!
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Jakkoliv to vyšlo z módy,
jedině tvrdou prací a úsilím
se věci posouvají dopředu.
A prací koncepční, s trvalým tahem na branku, ne
nárazovými „hurá-akcemi“
s velkými prodlevami a třeba i s „nohama na stole“.
Našeho zastupitelstva si
vážím a jsem přesvědčen
o tom, že ve zbývajícím
čase volebního období zde
bude dobrá vůle udělat pro
naši obec maximum.

Ladislav Rosman,

starosta obce

Příští zasedání ZO se uskuteční
ve středu 11. září 2019 v 17.00
v motorestu v Koukolné.
Vážení občané,
k účasti na zasedání zastupitelstva
obce jste všichni srdečně zváni.
www.detmarovice.cz

MŠ Střed ve školce v přírodě

Jako každým rokem vyjely naše
děti do školky v přírodě. Školka v přírodě byla realizována v Pensionu Jízdárna Morávka, kde nás překvapilo
velice příjemné prostředí. Na děti čekal celý týden bohatý program plný
zábavy i poznávání.
Naše školka v přírodě se nesla především v duchu koní. Díky tomu si
děti mohly vyzkoušet jízdu na velkých
koních či jízdu kočárem. Děti také viděly, co obnáší práce pana kováře, který nás v průběhu týdne stihl navštívit.
Děti si také vyzkoušely střelbu na terč,
v lese stavěly domečky (ze dřeva, mechu…). Také v lese plnily úkoly. Jedním z úkolů byla zdravověda, kde si
děti vyzkoušely ošetřit zraněného. To
vše pod dohledem naší šikovné paní
zdravotnice. Parné letní dny jsme
s dětmi trávili v nedalekém bazénu. Předposlední den jsme si s dětmi
opekli párky. Při této příležitosti byly
děti oceněny za celý týden diplomem,
medailí a balíčkem, který obsahoval
tričko a sladkou odměnu. Za realizaci

školky v přírodě především děkujeme
Obecnímu úřadu Dětmarovice.

Darja Čempelová,
Nikola Popovová

Postřehy dětí, co se jim nejvíc líbilo ve školce v přírodě:
„Nejvíce se mi líbilo, když jsem jezdila na konících.“ – Verunka T.
„Nejvíce se mi líbilo, když jsem plnila úkoly v lese. Nejlepší soutěž byla,
když jsem střílela na terč.“ – Laurinka F.
„Nejvíc se mi líbilo, když jsme šly s dětmi na bazén.“ – Ríša K.
„Nejvíce se mi líbilo na bazéně a střelba na terč.“ – Vítek B.
„Líbilo se mi, když jsem si vybalil kufry, zabydlel se a šel si hrát s míčem
ven.“ – Toník V.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 12. června se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice (ZO). Na začátku zasedání složila
slib nová členka ZO paní Miluše Krůlová, která nastoupila jako první náhradník po odchodu Šárky Kepenyesové
na post tajemnice obecního úřadu. Došlo také ke zvolení nové předsedkyně finančního výboru Miluše Krůlové
a doplnění finančního výboru novým členem panem Ladislavem Rutkou.
ZO dále vzalo na vědomí informace týkající se možností
zahájení stavby domova pro seniory, postupu dalších uvaDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

žovaných projektů (rozhledna, odpočinková plocha u řeky
apod.), výsledků kontrol provedených kontrolním výborem. Ústředním bodem bylo schválení celoročního hospodaření obce Dětmarovice, závěrečného účtu obce Dětmarovice za rok 2018 a účetní závěrky obce včetně přípravy
rozpočtu obce na rok 2020.
Dále pak ZO schválilo zadání projektové dokumentace
využití prostoru Bendova statku, rozpočtová opatření obce
a přípravu obecní slavnosti v roce 2020 v celkové hodnotě
650 tisíc Kč.
Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ

-9-

www.detmarovice.cz

Akce pro děti pořádané Sdružením rodičů a přátel
školy v obci Dětmarovice, ve školním roce 2018/2019
V letošním roce se za účasti aktivních rodičů děti a stálých, obětavých přátel školy
mohly pořádat oblíbené akce
pro děti naší obce.
MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA, která probíhá během vyučování, je oblíbenou akcí hlavně pro naše
nejmenší. Sladkou odměnu
však dostali od Mikuláše,
andělů a čertů, nejen děti
na I. stupni, ale i odrostlí
žáci na II. stupni naší školy.
DĚTSKÝ KARNEVAL,
povedená akce pořádaná
pro žáky I. stupně a jejich
mladší kamarády, konaná
v sále Dělnického domu.
Tady je jen škoda, že se
z důvodu kapacity nepovedlo uspokojit větší počet dětí, což se pokusíme
v příštím roce vyřešit. Děti
zde opět předvedly pěkná
vystoupení, které nacvičily
ve svých třídách. Poté na ně
čekal zábavný program
v produkci našich milých
děvčat. Na závěr nechyběla
ani oblíbená tombola s cenami od našich sponzorů.
PLES PRO ŽÁKY II.
STUPNĚ, již šestý rok
se tato akce konala v prostorech sokolovny. Dívky
i chlapci přišli na tuto akci
ve společenském oděvu
a strávili příjemný večer
spolu se svými kamarády.
Akce se samozřejmě zúčastnili i třídní učitelé. Součástí
plesu bylo i slavnostní pasování – vyřazování deváťáků
ředitelem školy – a program
připravený těmito žáky, který všechny dobře pobavil.
SLET ČARODĚJNIC,
akce opět pořádaná na sokolském hřišti. Děti z I.
stupně v maskách čarodějnic a čarodějů se srazili

z celého širého okolí, aby si
užili příjemné odpoledne se
svými kamarády a zasoutěžili si o dobroty na stanovištích s nejrůznějšími úkoly.
Největší čarodějná skupina
byla odměněna dortem.
Nově BEZPEČNÁ JÍZDA NA KOLE, akce pořádaná pro žáky 4. a 5. ročníků na dopravním hřišti
v Karviné – Ráji. Tato akce
se osvědčila, doufáme, že
nám podaří ji v příštím roce
opět zorganizovat.
RADOVÁNKY, poslední
akcí letošního školního roku
jsou tradičně školní Radovánky. Na sokolském hřišti
vystoupily se svým programem všechny věkové kategorie – od těch nejmenších ze
školky, až po nejstarší žáky
naší obce. Všechny děti, pod
vedením učitelů, předvedly
pěkná vystoupení. Pro děti
bylo připravené malé občerstvení a pak se mohly pustit
do soutěží za sladkou odměnou. K oblíbeným atrakcím
letos patřilo tradičně kolo
štěstí, nově střelba ze vzduchovky a balónková bitva.
U těchto dětských akcí
nám rádi vypomáhali
i žáci z naší školy, za což
jim patří poděkování.
Jednou z akcí pořádanou SRPŠ, konanou pouze
pro dospělé, byla tradiční
a oblíbená KATEŘINSKÁ
ZÁBAVA.
Tato akce se vydařila, dospěláci se dobře bavili a my
už se těšíme na podzim,
na další pořádání této akce.
Doufáme, že vám i vašim
dětem se akce líbily, byli jste
spokojeni s jejich průběhem
a užili jste si je na maximum.
Velké dík patří našim věrným sponzorům: hlavně

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Obecnímu úřadu Dětmarovice, p. Františku Hartlovi,
p. Romanovi Kavickému,
p. Petru Kormanovi, p. Davidu Mazurkovi, p. Dagmar Mazurkové, p. Marcele
Vágnerové, p. Veronice Celerové, p. Haně Mašánové a p. Šárce Chrobákové
za úžasné dorty, které nám
vždy na akce peče jako jednu z hlavních cen.
Chceme touto cestou poděkovat všem rodičům, že
se přidali do našeho sdružení a umožnili nám pokračovat v tradici fungování
SRPŠ a pořádání akcí pro
naše děti. Velký dík patří samozřejmě také všem
členům výboru za ochotu a pomoc při pořádání všech akcích. I letos se
musíme rozloučit s milými
z našich řad, bohužel. Ráda
bych za celé SRPŠ poděkovala dlouholetým členům
manželům Pavlíně a Rad-

ku Fierlovým za všechnu
obětavou pomoc a práci
na všech akcích. Pevně
doufám, že zůstanou nadále našimi spojenci.
Na závěr mi dovolte jako
obvykle obrátit na vás, rodiče dětí naší školy, s žádostí
o pomoc při přípravě a realizaci akcí SRPŠ. Velmi si
vážíme každého z vás, který
přidá ruku k dílu. Ostatně, je
to všechno pro naše děti a pro
ty chceme jenom to nejlepší.
Doufáme, že příští rok uvidíme nové tváře v našem týmu
a že se nám podaří opět zajistit skvělé akce nejen pro děti.
Přejeme všem dětem
krásné prožití letních prázdnin, rodičům klidnou dovolenou a krásné slunečné léto
všem. Těšíme se na vás opět
na akcích pořádaných Spolkem rodičů a přátel školy
při ZŠ Dětmarovice.

Za SRPŠ při ZŠ

Markéta Branná

poděkování

Chtěli bychom poděkovat za kulturní vystoupení našim dětmarovickým ochotníkům, včetně jednoho rodáka, nyní Pražáka, p. Pavla Karase.
Patři jim obdiv za jejich vystoupení, bylo moc zábavné a k tomu přidali bonus pohoštění, a to vše za pouhých
50 Kč. Již se těšíme na novou hru Šerifova dcera.

Děkujeme Valicová, Musiolkovi
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Stěžujme si „na lampárně“
Naše nádraží bylo nedávno zčásti opraveno. Týká se to
zhruba 2/3 délky budovy s novou žlutou fasádou. Ta oprava
byla provedena vlastníkem provozní části nádraží, tj. Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), což je část původní
firmy ČSD. Zbývající část budovy, ta neopravená, zůstala v majetku firmy České dráhy a.s., stejně jako pozemek s křovinami a zatravněnou plochou před budovou. Ta
část původní firmy pod názvem SŽDC se nám určitě jeví
jako hodně „čipernější“, neboť opravu budovy po našich
četných urgencích zajistila a zároveň je to i realizátor rychlostní železniční tratě v úseku Bohumín – Č.Těšín. Nyní
probíhá stavba druhé souběžné koleje trati včetně nového
mostu přes Olzu. Firma se chová vzhledem k náročnosti
stavby vůči okolí docela slušně a komunikuje s obcí. To
je tedy ta lepší část… Je tu ale ta část Českých drah, ta
zanedbaná, včetně dlouho neposečené trávy před budovou nádraží. Až dosud jsme po nevyslyšených požadavcích každoročně trávu sekali silami obce, protože se
stydíme, že cestující, i cizinci, určitě hodnotí nedobře nekompetenci majitele a myslí tím mnohdy obec. Ale pozor,
ten pozemek opravdu není obecní, stejně jako budova!
V letošním roce nám došla trpělivost a napsal jsme žádost
přímo na nového ministra dopravy. S odstupem několika
týdnů jsme odpověď pana ministra obdrželi, to už přece jen

někdo mezitím trávu posekal… Odpověď pana ministra je
ve smyslu vysvětlení k rozdělení ČSD na ČD a.s. a SŽDC
(viz výše) s tím, že veškeré požadavky máme směrovat
na vedení ČD a.s., protože ministerstvo dopravy a stát
nemá kompetence zmíněné problémy řešit… Ještě že aspoň odvolali generálního ředitele ČD, snad ten nový bude
v předmětných i našich zájmových věcech aktivnější.

Ladislav Rosman,

starosta obce

Jeden z paradoxů dnešní doby
Věda, i ta lékařská, pokročila za poslední desetiletí neuvěřitelně kupředu. To se mj. promítá i do prodloužení
doby dožití, u žen ještě cca o 4–5 let více než u mužské
populace. Pokud trochu sledujete vývoj v nukleární medicíně a navazujících oborech, víte například, že se jeví dnes
docela realistická perspektiva, že bude možno nahrazovat
všechny orgány v těle a části těla, což navodí jakýsi stav
mimořádné dlouhověkosti člověka.
Opravovat DNA v buňkách tělesných schránek už vědci
umějí… Samozřejmě s mnoha otazníky, neboť například
150 let starého člověka si lze dost obtížně představit s novými orgány, ale s přirozeně zestařenou psychikou a elánem do života „na bodu mrazu“. Ale nechme tyto úvahy
odborníkům… Jde mi v této úvaze zejména o připomenutí
faktu, že se sice chceme dožít vysokého věku, ale pozor,
nechceme být většinou na obtíž na stáří našim dětem

Informace pro občany
Informujeme občany, že své záležitosti si mohou
na Obecním úřadě Dětmarovice vyřídit v úřední dny, tj.
pondělí a středa v době od 8.00 do 12.00 h., od 13.00
do 17.00 h., v neodkladných záležitostech také v neúřední
dny, a to úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00 h. a pátek pouze
po telefonické dohodě. Totéž platí pro pokladnu OÚ (poplatky) a podatelnu OÚ (přijímání žádostí a podnětů).

Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

či jiným rodinným příslušníkům. Dřívější generace lidí
to ani nenapadlo, umřít se patřilo doma s předchozí péčí
na domácím lůžku. Dnes se to „povede“ jen části staré
populace a je předpoklad, že se s nárůstem počtu seniorů
zvýší mohutně i potřeba péče v pozdním věku, i paliativní péče člověku dosud cizími lidmi tak, jak to ostatně
je vidět v celé vyspělé Evropě. Asi s tím nic nenaděláme ani v ČR a to, že tyto věci dnešní Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR intenzivně neřeší, má svůj důvod
v tom, že naléhavost podpory tzv. sociálního bydlení pro
sociálně slabé lidi je v současné době ještě akutnější. No,
a na všechno naráz příjmy našeho státu nestačí… Hodně se
též dlouhodobě zanedbalo, to už se ví!
A tak jsem přesvědčen o tom, že snaha o řešení předmětného problému v naší obci zatím samostatně, bez
výrazné podpory státu (mimo podpory slovní), má svůj reálný základ. Příklady z některých obcí jsou pro nás i silně
motivující. 
Ladislav Rosman,

starosta obce

poděkování
Rád bych poděkoval touto cestou členům SRPŠ za jejich aktivity v tomto školním roce konané ve prospěch
žáků školy. Zvlášť bych chtěl poděkovat předsedovi
SRPŠ panu Martinu Daňhelovi a panu Radku Konkolovi
za organizaci výuky bezpečné jízdy žáků na kole.

Robert Lindert, ředitel školy
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Nejlepší prodavačka
je z Dětmarovic
Obrovského úspěchu v podobě vítězství v celorepublikové soutěži dosáhla Michaela Kijonková, žákyně orlovského Dakolu. Soutěž pro žáky oboru Prodavač, kteří
v prodejnách Kaufland vykonávají praktické vyučování,
proběhla dne 11. června v centrále Kauflandu v Praze.
Soutěžilo se jak v teoretických, tak praktických znalostech a dovednostech, některé úkoly se řešily přímo na prodejně, mezi zákazníky. Jednou z disciplín byla dokonce
jízda s paletovým vozíkem v určené dráze! „Na soutěž
jsem se připravovala celý školní rok s paní učitelkou odborného výcviku Vlastou Wojtasovou. Konkurence prodavačů z celé republiky byla opravdu veliká, byly to obrovské nervy, ale z vítězství mám nesmírnou radost,“ dodala
Michaela Kijonková. V současné době tato žákyně Dakolu
studuje ve druhém ročníku, v příštím roce ji čekají závěrečné zkoušky a výuční list. Přejeme jí tedy hodně štěstí.

Michaela Pacanovská

Žáci základní školy s vyznamenáním
1. třída
Boček Petr, Danišík Jakub, Hrubčín Matyáš, Jendryščík Jan, Kněžík Robin,
Král Tobiáš, Krůl Mikuláš,
Krůl Tomáš, Lachman Dennis, Oršulík Jakub, Pompa
Sebastian, Sikora Antonín,
Siuda David, Sydor Šimon,
Szostok Aleš, Trávníček
Petr, Wnetrzak Jan, Želinský Vojtěch, Holušová Natali, Koláčková Bára, Kolibačová Laura, Kubicová
Simona, Kučerová Timea
Elis, Moldříková Madlen,
Mynářová Viktorie, Sekyrová Sabina, Súkeniková
Amélie, Štefánková Patricie, Vavříčková Emma
2. A třída
Bocek Boris, Botur Dominik, Dadok Daniel, Křistek
Tomáš, Mazurek Matouš,
Polách Viktor, Sečkař Filip,
Prokop Vojtěch, Míra Adam,
Rúber Jakub, Jamniczová Nikol, Kavická Zuzana,
Kovářová Zuzana, Siudová
Veronika, Studená Veronika
Rozálie, Běhanová Tereza,

Królová Renáta, Pryczková
Ema, Pörnerová Viktorie
2. B třída
Klaput Ondřej, Dobrovolný Karel, Telega Viktor, Zádroš Samuel, Dyszkiewicz
Jakub, Dyszkiewicz Jan, Perutka Patrik, Brožová Viktorie, Hanusková Dorota,
Janská Eva, Królová Adéla,
Kyjonková Kristýna, Vašutová Natálie, Konkolová
Laura, Trávníčková Vanesa
3. třída
Lasota Lukáš, Sekyra
Vojtěch, Szostok Adam, Totek Štěpán, Trombala Václav, Vagner Adam, Sniegoň
Martin, Večeřa Tomáš, Bura
Viktor, Hvojník Daniel, Foltynová Kristýna, Pavlovská
Ester, Tomečková Tereza,
Zučková Tereza, Motlová
Klára Anastázie, Chmielová
Eliška, Mžyková Adriana,
Mžyková Tina, Mašánová
Gabina, Mitrovská Sára
4. A třída
Polách Daniel, Ulman
Mikuláš, Mencner Daniel,
Outrata Alexandr, Kubica

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Lukáš, Pospiech Zdeněk,
Rúber Dominik, Pospiechová Natálie, Przybylová
Zuzana, Szeligová Vanessa,
Wankeová Eva Angelína,
Salavová Klára
4. B třída
Hanusek Daniel, Koch
Kristián, Gasiorková Adéla,
Michalská Karolína, Wnetrzaková Jana, Jendryščíková Jana, Mižďochová Stela,
Stoklasová Tereza, Tomášková Karolína, Mazáčová
Barbora, Ploszková Nela
5. A třída
Littner Jakub, Slavík Jakub, Stronček Daniel, Turoň David, Rosa Jan, Žák
Damian, Koláčková Markéta, Hartlová Mariana,
Kubicová Tereza, Turoňová Dominika, Křistková
Karolína, Stecová Claudia
Sophia, Tomečková Taťána
5. B třída
Červený David, Gališ
Michal, Byrtus Jakub, Ciastoň Jan, Kavka David,
Lanča Eduard, Sznapka
Patrik, Totek Robin, Ha-
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nusková Nela, Mazurková
Stela, Sztwiertniová Ema,
Wowrová Kristýna, Febrová Eliška, Jílková Viktorie,
Korduliaková Adéla, Rusková Markéta, Siudová Dominika, Turková Adéla
6. třída
Babinský Jakub, Šťastný
Šimon, Korman Ondřej,
Grycz Ondřej, Król Miroslav, Míra Antonín, Marková Nela, Ulmanová Barbora, Sečkařová Karolína,
Lukáčová Barbora
7. třída
Fonš Daniel, Baierová
Michaela, Konkolová Nela,
Klodová Barbora
8. třída
Botur Marek, Feber Lubomír, Žák Sebastian, Ostrówková Veronika, Kleinová Adriana, Medulová Jana
9. třída
Šipka Tomáš, Wnetrzak
Adam, Przybyla Adam,
Fierla Vojtěch, Šustík Lukáš, Mžyková Viktorie,
Cieslarová Kateřina, Štefánková Tereza
www.detmarovice.cz

Ukončení školní docházky žáky 9. třídy ZŠ a MŠ Dětmarovice
Dnem 30. června letošního roku
ukončili svou devítiletou školní docházku tito žáci:
Fierla Vojtěch
Fukala Václav
Gilar Petr
Przybyla Adam
Šipka Tomáš
Šustík Lukáš
Targosz Jiří
Wnetrzak Adam
Žahourek Daniel
Ženíšek František
Brodová Nikola
Cieslarová Kateřina
Grossová Michaela
Motyková Lucie
Mžyková Viktorie
Novotná Barbora

Ožanová Vendula
Šnapková Nela
Štefánková Tereza
Žídková Kateřina
Ke slavnostnímu aktu v obřadní síni
obecního úřadu je doprovodila 25. června

třídní učitelka Hana Steberová a ředitel
školy Robert Lindert. Starosta obce zhodnotil v projevu jejich působení na místní škole a popřál jim mnoho štěstí, píle
a úspěchů na nových školách a učilištích.

T. Čempelová, OÚ

Kroužek latinskoamerických tanců
Již druhým rokem na ZŠ v Dětmarovicích probíhá taneční kroužek zaměřený na výuku latinskoamerických tanců.
Děti trénují každý čtvrtek v tělocvičně pod vedením profesionálního tanečního páru Filipa Swětíka a Anny Kaczmarek, z tanečního klubu Marendi.
Dětí umí zatančit chachu, sambu, polku, jive a taky skupinový moderní taneček. Své dovednosti mohou prezentovat
rodičům a přátelům na každé pololetní taneční Akademii. Pokročilá děvčata z Dětmarovic se však začala zúčastňovat tanečních soutěží. Dívky soutěží v kategorii Solo Girls, ve své
věkové kategorii. Mohou soutěžit v každém tanci samostatně
nebo v kombinaci tanců (tance hodnocené dohromady).
V předchozím školním roce se konala jejich první soutěž
Marendi Pro-Am Cup v Českém Těšíně.
12. května se dívky zúčastnily mezinárodní taneční soutěže Diamond Ball v polském městě Jastrzebie Zdroj. I přes
obrovskou mezinárodní konkurenci z Polska a Slovenska
se jim podařilo získat finálová místa a Markéta Koláčková
obsadila dokonce 2. místo v kombinaci tanců chacha a jive.
Poslední soutěž na závěrečné Akademii tanečních kroužků pro všechny děti se konala 4. června v Horní Suché.
Dívky z Dětmarovic obsadily celé stupně vítězů – 1. mís-

2. místo – Markéta Koláčková
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Zleva Markéta Koláčková, Tereza Kubicová, Jana Wnetrzaková,
Klára Anastázie Motlová, Adéla Turková, Barbora Mazáčová.
to Jana Wnetrzaková, 2. místo – Markéta Koláčková a 3.
místo Adela Korduliaková.
Už teď se těšíme na novou taneční sezónu a s tím také nábor nových dětí na ZŠ v Dětmarovicích. Byli bychom samozřejmě rádi i za kluky. Tanečního kroužku se zatím zúčastňují jen dívky. V nadcházejícím školním roce pokročilá skupina
zvýší počet tréninků. Věříme, že jim to přinese ještě lepší
výsledky, a držíme palce na soutěžích v novém školním roce.

Filip Swětík

Zleva Adela Korduliaková, Tereza Kubicová, Markéta Koláčková, Barbora Mazáčová.
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Les patří zvířatům a rostlinám, ne odpadům
Již tradičně Svaz ochránců přírody celostátně pořádá úklidové akce v přírodě – Ukliďme svět, ukliďme Česko. Mohou se
přihlásit organizace i aktivní jednotlivci, k dispozici je na internetu také mapka, kde všude se bude uklízet, po registraci
jsou k dostání rukavice, pytle… Letos jsme se přihlásili také.
Z důvodu špatného počasí jsme museli akci přeložit z 27.
4. na 4. 5. Sešli jsme se na parkovišti u Trestlesu, odkud už
byl jen kousek k černé skládce v lesíku u obecní komunikace.
Počasí nám vyšlo krásné. Nic nebránilo tomu, aby se zúčastnilo více lidí. Nakonec nás bylo jen sedm. Kontejner,
který připravil obecní úřad, někdo použil k jarnímu úklidu,
ale ještě se tam hodně odpadu vešlo a měli jsme dostatek

pytlů. Vytřídili jsme sedm pytlů skla a devět pytlů plastů.
Zbývající odpad se nedal vytřídit a museli jsme ho nechat
v kontejneru a dalších pytlích jako směs.
Uklidili jsme kousek lesa a zjistili, že příští rok můžeme
pokračovat hned vedle. Myslíme si, že na taková místa by
měly být umísťovány fotopasti, aby se mohli vést k odpovědnosti lidé, kteří tento nepořádek (což je slabé slovo)
na okrajích lesů vytvářejí. V naší obci je poblíž tohoto místa Sběrný dvůr. Nechápeme, že ještě v dnešní době někteří
lidé „nevědí“, kam odpad patří! Cílem likvidace skládky je
revitalizace lesíku a omezení dalšího šíření skládky.

Za ZO ČSOP předsedkyně Elena Kijonková

Výlet na Filipku ZO ČSOP Dětmarovice
22. 6. jsme se vydali na poznávací výlet do přírody. Vybrali jsme hezkou a nenáročnou túru z Návsí u Jablunkova přes
Filipku a Hrádek. Líbila se nám také výborná dostupnost
od vlakových zastávek a několik zajímavostí, které chceme
navštívit. Je to např. Ekofarma Filipka, kde jsou zajímavá
plemena krav i ovcí a můžete si zakoupit výborné sýry.
Méně známo je, že cestou lze také okrajově projít chráněným územím Rohovec: je to smíšený les, ve kterém kromě
nejhojnějšího smrku roste jedle bělokorá, buk lesní, borovice lesní apod. Hlavním důvodem vyhlášení chráněného
území je ale početná populace mravence lesního menšího.
Mravenci obývají na území přírodní památky přes 100
mravenišť, největší z nich měří v průměru tři metry a sahá

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

do výšky jednoho metru. Až k němu jsme se nedostali, ale
několik velkých mravenišť jsme mohli cestou pozorovat.
Velmi známá je přírodní památka Filipka, od ní je kousek Alej dobra a zvonička sv. Isidora. Občerstvit se lze
na chatě Filipka nebo Hrádek.
Výlet se nám vydařil, přestože jsme na závěr zmokli.
Zvládli to i naši nejmladší účastníci, kterým je dva a tři
roky. Zkuste to také.

Za ZO ČSOP předsedkyně Elena Kijonková
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Thrillery, z kterých mrazí i v parném létě
Máte rádi romány, při nichž tuhne krev v žilách?
Sáhněte po některém z našich thrillerů, které zaručeně
přečtete jedním dechem.
Třetí mrazivý thriller z pera
švédského bestselleristy Stefana Ahnhema.
Automobilová
honička
u helsingborského přístavu
skončí pro jeden vůz tragicky – pádem do ledových vod.
Na předním sedadle je nalezen
jeden z nejvlivnějších švédských podnikatelů v oblasti
IT. Vše nasvědčuje tomu, že
šlo o nehodu, ale důkladnější
ohledání těla odhalí, že bylo
zmrazeno. Ještě podivnější
je doba úmrtí: dva měsíce před událostí v docích. Navíc někdo tvrdí, že oběť viděl ještě před týdnem živou
a zdravou. Zdá se, že vrah převzal její totožnost. Fabian
Risk brzy zjistí, že to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…
Máte chuť na detektivku
lehce okořeněnou duchařinou? Sáhněte po tomto mysteriózním thrilleru.
Píše se rok 1950 a v tajuplné internátní škole plné
odložených děvčat se zrodí
přátelství čtyř dívek. Dokud
jedna z nich záhadně nezmizí.
O více než šedesát let později
se snaží novinářka Fiona napsat reportáž o rekonstrukci
školy a odhalit tajemství okolo dávné vraždy své sestry.
Poté, co je na stejném místě ve staré studni nalezena mrtvola, začíná Fiona s pomocí přítele-policisty rozkrývat
temný příběh z minulosti… a zároveň současnosti.
V květnu 1993 se začínající
policista Martin Servaz účastní vyšetřování dvojnásobné
vraždy. V lesích jsou nalezena těla dvou sester oděných
v šatech k prvnímu svatému
přijímání. Místo činu nápadně připomíná scénu z knihy
Erika Langa, známého autora
thrillerů, kterého se však nepodaří usvědčit.
O pětadvacet let později je
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Servaz přivolán k záhadnému úmrtí v domě stejného spisovatele. Podaří se najít souvislost mezi oběma případy
a dopadnout vraha?
Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení matka
svou dceru v kaluži krve zmrzlou na malé předzahrádce.
Kdo mohl provést takovou věc – zavraždit dívku na prahu jejího vlastního domu, ještě k tomu během vánočních
svátků?
Po posledním, velmi bolestném případu se detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová
cítí zranitelná, ale nakonec se
rozhodne, že se ujme i tohoto
vyšetřování. Jakmile začne se
svým týmem na vraždě krásné tanečnice burlesky pracovat, najdou souvislosti s útoky
ve stejné, dosud poklidné čtvrti
Londýna. Všechny spojuje jeden detail – oběti byly napadeny černě oblečenou postavou
s nasazenou plynovou maskou. Jen toto napadení však
skončilo smrtí…
Kniha s názvem Smrtící tajnosti je už šestým případem,
ve kterém se setkáváme s neústupnou vyšetřovatelkou
Erikou a jejím týmem. Ten po vážném zranění znovu doplní i James Peterson. Je jen krátce po uzavření posledního Eričina případu – řádění sériového vraha, do nějž jsou
Erika i její kolegové vtaženi osobně… Namísto klidných
vánočních svátků, které si všichni zaslouží, se musí vypořádat s vrahem, který zaútočil přímo na Štědrý večer.
V Corku to zase vře…
Inspektorka Katie Maguirová a její tým toho mají až nad
hlavu. V irském Corku řádí
gang, který krade psy, ve městě nevídaně kvete obchod
s drogami a ještě ke všemu
musejí policisté najít zmizelou dívku — a to vše pod přísným dohledem médií.
Jak se Katie pomalu dostává pravdě na kloub, uvědomí
si, že všechny tři případy by
mohly být propojené. Jenže
s každou uplynulou vteřinou utíká čas i unesené dívce…
Tyto a další zajímavé tituly si můžete zapůjčit v naší
knihovně, která má o prázdninách nezměněnou výpůjční
dobu. Těším se na vás a přeji vám krásné léto se spoustou
skvělých zážitků.
Alžbeta Jendryščíková, knihovnice
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Vydařený turisticko-sportovní kurz
Rok se s rokem sešel a nás opět čekal turisticko-sportovní kurz, tentokráte však v podhůří Jeseníků. Skupina
čítající 34 dětí osmé a deváté třídy a 4 dospělé se v pondělí
27. května vydala na cestu autobusem až do Karlova pod
Pradědem.
Ubytování jsme měli na Horské chatě Zátiší, úplně
na samém konci Karlova. Děti během pětidenního pobytu
soutěžily v družstvech, sportovaly (volejbal, fotbal, střelba ze vzduchovky), ale plnily i úkoly vědomostní formou
kvízů. Svou fyzickou zdatnost prokázaly při každodenních
túrách. V pondělí odpoledne se děti seznámily s okolím
chaty. V úterý se vydaly na náročnou túru na Praděd, kde
nás těsně pod vrcholem zastihlo nepříznivé počasí a začalo nám vydatně pršet, takže od chaty Ovčárna jsme se
museli vrátit zpět do Karlova autobusem. Ve středu nás
čekala krásná Naučná stezka Bílá Opava, kde se prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích
Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Před
odjezdem zpět na chatu děti navštívily malebné lázeňské

městečko Karlova Studánka. Ve čtvrtek žáci poznali okolí obce Karlov pod Pradědem. V pátek 31. května se děti
rozloučily s chatou a vyrazily zpět směr Dětmarovice.
S příjemným ubytováním, skvělou stravou a připraveným
celodenním programem byli všichni nad míru spokojeni.
Zároveň děkujeme Obci Dětmarovice za finanční podporu,
díky které za tento kurz žáci nemuseli nic platit.

Markéta Branná, vedoucí kurzu

Úspěchy žáků 3. třídy v soutěži Klokan (kategorie Cvrček)
Pokud jste nabyli dojmu, že se jedná o přírodovědnou
soutěž, tak jste na omylu. Klokan je matematická soutěž
plná zapeklitých slovních příkladů, která je podle věku
rozdělena na kategorie Cvrček (II. – III. třída), Klokánek
(IV. – V. třída), Benjamín (VI. – VII. třída), Kadet (VIII.
– IX. třída).
Právě nejmladší žáci slavili největší úspěchy. Z 90 možných bodů získal Vojtěch Sekyra se Štěpánem Totkem 72
bodů a shodně obsadili 6.–7. místo v okrese. Nejlépe si
vedla Tereza Zučková, která v okresním kole zvítězila
a se ziskem 85 bodů se v kraji umístila na skvělém 3.–6.
místě. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Danuše Reliová

Nejlepší žáci školy znovu na výletě
Stalo se již pěknou tradicí, že vybraní nejlepší žáci školy
opětovně vyjeli na výlet dotovaný ze SRPŠ a rozpočtu školy.
Cílem cesty byly tentokrát Boskovice, tamní empírový
zámek a westernové městečko. Prohlídku zámku jsme
pojali zábavnou formou – průvodci byli v dobových kostýmech, místo suchého výkladu byla historie zámku přiblížena žákům diskuzí a rozhovorem. Po prohlídce si žáci
mohli zastřílet z kuše a luku a vyzkoušet sílu v souboji.
Poté, co jsme se občerstvili, přesunuli jsme se do Westernového městečka, kde nás čekalo divadelní vystoupení
pod živým nebem s kovboji, indiány a koňmi, doplněné
střelbou z pušek a děla. Žáci si za směněné „dolary“ mohli
nakoupit suvenýry a občerstvit se. Výlet byl náročný, bylo
horké počasí, ale dětem se líbil.

Robert Lindert, ředitel školy
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Den otevřených dveří v Elektrárně Dětmarovice
Provozy Elektrárny Dětmarovice si v sobotu na dni
otevřených dveří prohlédlo 715 návštěvníků, o 20 procent více než před rokem. Další stovky lidí se zúčastnily
doprovodného programu, například prezentace Farmy
Bezdínek, která od loňska odebírá teplo z Dětmarovic
pro pěstování rajčat a okurek, fyzikální a chemické show
olomoucké Pevnosti poznání nebo Teplárenského šestiboje v režii společnosti ČEZ Teplárenská. Na Oranžovém kole Nadace ČEZ vyšlapali účastníci akce 102 487
pro děti sportující v Městském sportovním klubu Orlová a aktivní seniory z Klubu seniorů Bohumín.
Na exkurzích se lidé dozvěděli hlavně zajímavosti
o dokončených a probíhajících investicích a zásadní
zprávu o absorbéru, který před dvěma lety zničil požár. „Podepsali jsme smlouvu se společností Mitsubishi, která na jeho místě do května 2020 vybuduje zcela
nový absorbér. Životnost elektrárny se tím prodlouží až
za rok 2040,“ vysvětlil generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik.
Zájemci si v průběhu exkurzí, které začínaly každých
10 minut, prohlédli všechny hlavní provozy: strojovnu,
kotelnu, velín i další pracoviště. Čekání si krátili v Teplárenském šestiboji pro děti, projížďkami na lodičkách,
ve fotokoutku i při diskuzích s odborníky ze společnosti
ČEZ Prodej.
Největší zájem byl o Oranžové kolo, na kterém se tentokrát „šlapalo rukama“ na handbikových trenažérech.
Hlavní závod mezi senátorem a starostou Bohumína Peterem Víchou a starostou Orlové Miroslavem Chlubnou
skončil vítězstvím bohumínského starosty, který pro své
seniory „vyšlapal“ 775 korun.
Celkem vyšlapali účastníci akce 51.182 korun pro
Klub seniorů Bohumín, který sdružuje asi 400 seniorů s průměrným věkem 78 let. „Máme opravenou klubovnu, takže se těšíme, že si do ní za vyšlapané peníze
pořídíme televizi, dataprojektor a další vybavení, kte-

ré nám poslouží pro pořádání akcí,“ řekla šéfka klubu
Hana Práglová.
Do Městského sportovního klubu Orlová pošle Nadace ČEZ 51.305 korun. „Ty peníze určitě dobře využijeme do poslední koruny. Naše organizace zastřešuje
sedm sportovních odvětví od fotbalu přes atletiku a letní
biatlon až po baseball. Prioritou jsou samozřejmě děti,
kterým z výtěžku akce pořídíme nové sportovní vybavení,“ řekl vedoucí oddílu fotbalu Bronislav Schimek,
který na akci orlovský klub zastupoval.
Elektrárna Dětmarovice je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé
Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu
a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh
elektrické energie (což je spotřeba více než 700 000
domácností) a přes 800 000 GJ tepla. Teplem zásobuje
Bohumín a Orlovou, od loňského podzimu vytápí také
dolnolutyňskou farmu Bezdínek, která ve svých sklenících celoročně pěstuje rajčata a okurky.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Souboj starostů na Oranžovém kole. Vepředu starosta Orlové Miroslav Chlubna, vzadu senátor a starosta Bohumína Petr Vícha, podporovaný dámami z Klubu seniorů
Bohumín.

Zleva Bronislav Schimek z Městského sportovního klubu
Orlová, generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik a šéfka Klubu seniorů Bohumín Hana Práglová.
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Pokusy v režii olomoucké Pevnosti poznání aneb fyzika
a chemie hrou.
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Atletický trojboj
6. června se na naší škole uskutečnily tradiční atletické závody
o putovní pohár. Jako každý rok se
zúčastnily tyto školy: ZŠ Dětmarovice, ZŠ Doubrava, ZŠ Dolní Lutyně, Szkoła Podstawowa im. „Trech
Braci“ w Hażlachu.
Závodníci si změřili své síly a dovednosti v běhu, skoku a hodu. Jednotlivé výkony byly vcelku vyrovnané, takže si nějaké ceny odvezla
každá škola. Putovní pohár se nakonec podařilo po delší době získat
naší ZŠ Dětmarovice.
Nakonec bych chtěl poděkovat
sponzorům, společnosti ČEZ a Obci
Dětmarovice, za přispění věcných
cen pro vítěze.

Pavel Figura

Mistrovství ČR v Turistickém závodě
V sobotu 22. června vyvrcholil
Český pohár 4. závodem v Palkovicích, který byl zároveň i mistrovstvím ČR.
Do tohoto závodu startoval náš
žák Mikuláš Ulman jako velký fa-

vorit z prvního místo průběžného
pořadí Českého poháru. Své role se
vůbec nezalekl a v obrovsky náročném závodě opět suverénně zvítězil.
Vyhrál tak celkové hodnocení Českého poháru bez jediného zaváhání

a získal svůj první titul mistra ČR.
Po prázdninách ho ještě čeká mistrovství mezinárodní, kde se utká
s nejlepšími českými a slovenskými
soupeři.

Pavel Figura

Čokoládová tretra – čtvrtfinále
V pondělí 17. června proběhlo
v Ostravě 2. čtvrtfinále, kterého se zúčastnilo 16 našich žáků. Počasí nám
přálo a ani výsledkově jsme se mezi
ostatními účastníky rozhodně neztratili. Za zmínku určitě stojí některé výkony:
Štěpán Totek – běh na 200 m – 8.
místo z celkového počtu 78 závodníků,
Bára Koláčková – běh na 100 m – 8.
místo z 60,
Lukáš Balog – běh na 300 m – 9.
místo ze 74 běžců, hod raketkou – 8.
místo
Jakub Oršulík – běh na 100 m – 11.
místo z 51,
Zuzana Przybylová – hod raketkou
– 12. místo z 55.

Pavel Figura
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Český pohár v Kralovicích
V soboru 8. června proběhl 3.
závod Českého poháru v Kralovicích. Vzhledem k velké vzdálenosti a špatnému dopravnímu spojení
jsme museli vyrazit už v pátek dopoledne. Trasa závodu byla postavena v krásném prostředí a nebyla ani
moc náročná.
Bára Ulmanová, žákyně 6. ročníku, o závodě napsala: „Turistické
závody v Kralovicích se mi líbily,

protože byly nejdříve kopce nahoru a do cíle byly kopce dolů. Vyšlo
nám počasí, nebylo moc teplo ani
moc zima. Baví mě běhat závody,
protože běžíme stále v lese.“
Nejlépe se závod povedl již tradičně Mikuláši Ulmanovi, který
s přehledem vyhrál a zajistil si tak
1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru.
Pavel Figura

Obyčejný kluk z Dětmarovic
Cyklistická sezóna je v plném
proudu, a to nejen na cyklostezkách, ale i na závodních okruzích.
Jedním z těch, kteří raději zápolí
v boji o rychlost, namísto projížděk
po okolním kraji, je dvanáctiletý
mladík Antonín Míra z Dětmarovic.
Silničních závodů se účastní jako
člen klubu silniční cyklistiky Orlík
Orlová již třetí sezónu. Tento mladý
bojovník už má za sebou tolik vítězství, že je sám asi jen stěží spočítá
a jeho sbírka pohárů neutěšeně zaplňuje dětský pokojík.
Minulou sezónu si vyzkoušel, jaké
to je vyhrát okresní pohárovou soutěž, moravskoslezský pohár i silniční
pohár amatérských cyklistů. To mu
dodalo energii pilně trénovat i přes
zimu a na jaře tohoto roku byl opět
jak fyzicky, tak i svým odhodláním
připraven bojovat o další prvenství.
Krajské závody už mu ale nepřipadaly jako dostatečná výzva, a tak přesvědčil své okolí, že chce zkusit Čes-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

ký pohár v silniční cyklistice, kde se
vždy sejdou ti nejlepší z celé České
republiky. V dubnu se konal první závod ve městě Soběslav a hned z toho
bylo čtvrté místo. Druhý den si Toník
zabojoval na závodech ve Zbraslavi u Brna proti padesátce závodníků
v kategorii mladších žáků a spravil
si chuť třetím místem. Od té doby už
potrápil své soupeře na dalších pěti
zápoleních Českého poháru a vždy
dojížděl mezi první
desítkou.
Nezanevřel ovšem ani na krajské
závody a zatím ani
jeden nevynechal.
Proč také, když
z patnácti závodů
ve čtrnácti obhájil
první místo a pouze v jednom skončil
druhý.
Bez tvrdé píle
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a usilovného tréninku by ovšem tyto
výsledky samy nepřišly. Zimní příprava v podobě hodin strávených
na trenažéru začala už v listopadu
a od začátku března najíždí kilometry pětkrát týdně venku, a to i když
prší anebo je zima. Pro některé těžko pochopitelné, ale ne pro kluka,
kterého ani trochu nezaujal virtuální svět počítačových her a který si
raději na život sáhne, namísto toho,
aby bylo všechno jenom jako. A co
dělá se zbytkem volného času? Kromě školní přípravy, která letos vyústila ve vyznamenání, se věnuje hře
na klasickou kytaru, s níž vystupuje
při různých příležitostech na obecním úřadě a v místním dětmarovickém kostele. I tak mu zůstává
dostatek času na vyrábění různých
zlepšováků a dovádění se svým
mladším bráškou. Je nesporné, že
tímto přístupem k životu může být
vzorem pro své kamarády a vrstevníky.
rodiče Mírovi
www.detmarovice.cz
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Farnost prosí o pomoc
Blížící se rok 2020 bude pro farnost
velmi významný, a to hned ze dvou
důvodů. Dokončí se dlouhé pětileté
restaurování vzácných dětmarovických varhan, jejichž posvěcení je
prozatím naplánováno za rok na podzim. Zároveň budeme moci společně
nahlédnout do 150leté historie našeho
svatostánku, jehož stavba byla dokončena v září roku Páně 1870.
Takovéto významné jubileum nabízí vhodnou příležitost pro vydání
publikace o dějinách našeho kostela.
Státní okresní archiv v Karviné uchovává totiž množství velice zajímavých
a vzácných dobových listin, které dokumentují historické, politické a ná-

boženské okolnosti výstavby kostela
sv. Maří Magdalény.
Farnost Dětmarovice v této souvislosti prosí zdvořile všechny občany o zapůjčení jakýchkoli fotografií
či pohlednic, na kterých je zvenku či
zevnitř zachycen náš kostel. Rozumí
se fotografie staršího data, řekněme
před rokem 1970. Ty nejzajímavější
poslouží jako příloha do připravované publikace. Fotografie a pohlednice
budou po oskenování počítačem všem
majitelům samozřejmě vráceny.
Majitelé dobových fotografií či
pohlednic ať kontaktují pana faráře
osobně na faře, mailem nebo telefonicky – kontakty jsou uvedeny níže.

Záchrana vzácných dětmarovických varhan pokračuje
Oprava královského hudebního nástroje, který v roce 1871 postavil novojičínský varhanář Karl Neusser ve stylu slezského romantismu, se dostala
do předposlední, čtvrté etapy. Jejím cílem je dokončení restaurování pedálu –
tedy největších píšťal varhan, které jsou
zároveň nejvíce napadeny červotočem.
Dále se musí provést úplné restaurování dvou pedálových vzdušnic
s příslušenstvím, což obnáší petrifikaci, truhlářské opravy prasklin,
vylepení spojů, egalizaci a srovnání
do roviny u všech relevantních ploch,
nové okožení ovčinou u lůžek zásu-

vek a samotných ventilů. Dále je nutno restaurovat lavičky píšťal, jež drží
píšťaly ve správné svislé poloze, a to
jak v manuálu, tak v pedálu.
V roce 2019 se dále musí provést
kompletní restaurování truhlářské podstaty varhanní skříně, aby se do obnovených varhanních skříní mohl napřesrok
umístit restaurovaný varhanní nástroj.
Po plném dokončení, jež je plánováno
na rok 2020, se počítá s využitím varhan
nejen pro bohoslužebné, ale i pro koncertní účely, neboť dvoumanuálových
varhan postavených do počátku průmyslové tovární výroby varhan je v Mo-

ravskoslezském kraji velmi poskrovnu.
Připomeňme, že celkové náklady
na restaurování budou činit 2,3 mil.
Kč. Letošní etapa stojí 419 750 Kč. Poděkování na tomto místě patří v prvé
řadě Obci Dětmarovice, která v letošním roce přispěla na opravu varhan
200 000 Kč, další prostředky jsou zajištěny z dotací kraje, Ministerstva kultury
ČR, Biskupství ostravsko-opavského,
ale také ochotných dárců z řad farníků
a občanů. Pro podporu tohoto bohulibého díla je všem k dispozici účet číslo 191721390349/0800. V případě zájmu lze
vystavit potvrzení o daru. Děkujeme!

Výuka římskokatolického náboženství
ve šk. roce 2019/2020 v ZŠ Dětmarovice
»»
Mše na zahájení nového školního a katechetického roku s žehnáním aktovek bude v kostele sv. Maří
Magdalény v Dětmarovicích v neděli
8. září v 9.15 hodin.
»»
Po této mši svaté bude domluva výuky náboženství pro děti, které
už navštěvovaly výuku v loňském
školním roce i pro nové příchozí.
»»
Všechny děti I. stupně ZŠ
Dětmarovice obdrží v prvním školním
týdnu v září osobně od pana faráře přihlášku do náboženství. Rodiče, kteří

budou mít zájem, aby jejich dítě chodilo do náboženství, vyplněnou přihlášku
odevzdají zpět ve škole anebo na faře.
»»
Rodiče mohou přihlásit i děti
nepokřtěné. Ty budou pokřtěny v závěru školního roku 2019/20.
»»
Děti, které chodí do náboženství alespoň druhým rokem a navštěvují alespoň 2. třídu, přistoupí dle
uvážení p. faráře v závěru školního
roku k 1. sv. přijímání.
»»
O výuce náboženství se mohou rodiče informovat u pana faráře

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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na telefonním čísle 731 402 008 nebo
e-mailem na adrese rkf.detmarovice@doo.cz
»»
Vyučujícím dnem bude nejspíš středa nebo čtvrtek přímo v Základní škole v Dětmarovicích se začátkem kolem 14.00 hodin.
 připravil Marcel Puvák, farář

rkf.detmarovice@doo.cz,

tel.: 731 402 008

www.detmarovice.cz

Dopoledne s dobrovolnými hasiči
a přivítal se s nimi také starosta obce
Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman.
Hasiči si připravili ukázky techniky,
se kterou zasahují, děti si vyzkoušely jaké to je být hasičem, oblékaly se
do zásahových obleků, přileb a také
si vyzkoušely „hasit“ vodou z proudnice. Letošním zpestřením byla pro-

jížďka v kočáře s koněm, která vzbudila velké nadšení. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat p. Michalovi
Mrakwiovi, který dětem tento zážitek
umožnil. Podle ohlasů dětí i vychovatelek se dětem dopoledne velmi líbilo, budeme se těšit na další setkáni.
Tomáš Gruščík

Na středu 5.6.2019 připravili dobrovolní hasiči z Dětmarovic pro děti
z nestátního denního zařízení DUHA
o.p.s. Orlová zábavné dopoledne plné
zážitků. Tato akce se koná již řadu let,
vždy ke konci školního roku. S dětmi
jsme se setkali na sokolském hřišti v
Dětmarovicích, kde pro ně bylo připraveno občerstvení, malá pozornost

Ořezy v ochranném pásmu vedení nízkého napětí
V důsledku častých a poměrně silných větrů dochází na
mnohých místech v obci k výpadkům elektřiny z důvodu prorůstání větví do elektrického vedení. Za udržování
ochranného pásma vedení NN je zodpovědný především
vlastník pozemku, tzn. že by každý měl dbát na to, aby
nevysazoval dřeviny přímo pod vodiče nebo těsně k jejich
okraji. Pokud se dřeviny nacházejí již pod vodiči, nejčas-

těji ovocné či okrasné stromy v zahradách, pak je na vlastníkovi, aby provedl ořez dříve, než budou větve zasahovat
do vodičů. Pokud dřeviny již prorůstají vedení NN, pak je
potřeba stav nahlásit na informační linku ČEZ distribuce,
a to info@cezdistribuce.cz nebo telefonicky na poruchovou linku 800 850 860, v případě akutního stavu např. při
vyvrácení dřeviny na vedení, kdy hrozí přímé nebezpečí a
ohrožení života pak na linku 112.
Při ořezech musí být vždy ve vodiči
vypnutý elektrický proud, protože hrozí
zásah el. proudem, proto není v možnostech zaměstnanců obecního úřadu, aby
tyto práce prováděli ani jako havarijní.
Ořezy provádí ČEZ v zimních měsících
každoročně, vždy s písemnými souhlasy
vlastníků s provedením ořezů v ochranných
pásmech NN, ale vzhledem k velkému rozsahu a velkým přírůstkům dřevin v letních
měsících se to jeví stále jako nedostatečné.
T.Čempelová OÚ Dětmarovice

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Vážení spoluobčané, naši fandové.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s úspěchy našich nejmenších na turnajích.
Starší přípravky mají za sebou silně obsazený turnaj v Těrlicku – memoriál Otto Patznera, kde obsadili 3. místo z 8
účastníků. V jarních bojích ve své kategorii vybojovali 5 výher 1 remízu a 2x prohráli s celkovým skóre 60:43. Za SK
Dětmarovice nastupovali pod vedením trenéra Miroslava Čempela hráči: Vagner Adam, Balog Lukáš, Gorol Robin,
Hvojník Daniel, Jirout Tomáš, Moroň Rostislav, Papala Dominik, Szakacs Michal, Šeliga Oliver, Ulman Mikuláš a
Kristián Koch.

Mladší přípravky se zůčastnily mezinárodního turnaje v polských Velkých Kończycích a obsadili krásné 2 místo.
V turnaji startovala tato družstva: LKS Rudnik, LKS Blyskawica Kończyce, Olza Pogwizdow a SK Dětmarovice.
Turnaj byl velice dobře zorganizován a za nás se zúčastnili tito hráči: Rostislav Moroň, Dominik Papala, Štěpán Totek,
Adam Vagner, Adam Míra, Viktor Telega, Jan Červinka, Vítek Holeš, Tomáš Jirout, Robin Totek a Daniel Hvojník.
V jarní části sezony nastupovali pod vedením trenérů Karla Lariše a Josefa Žáčka.

Děkujeme všem za předvedené výkony a dětem ať si užijí prázdniny.
Poděkování patří i Obci Dětmarovice za podporu našeho oddílu.
Ing. Martin Pasz, předseda Sportovního klubu Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Projekt Badatelská odborná činnost
na Základní škole Dětmarovice 2018/2019
Na začátku školního roku 2018/2019 jsme se rozhodli se
žáky 8. a 7.ročníku rozšířit výuku a badatelskou činnost.
Měli si sami vybrat témata na kterých by chtěli pracovat.
Cílem bylo, aby si osvojili i jiné činnosti než ty, které využívají v běžné výuce. Museli najít téma, hledat v literatuře i
na internetu. Ověřovat pravdivost svých zdrojů a následně
zpracovat všechna tato data. Po 8 měsících práce jsme se
dne 12.6.2019 slavnostně sešli v multimediální učebně školy k prezentacím jednotlivých žákovských skupin. Žáci měli
své prezentace vytvořeny dle pravidel správné prezentace.
Prezentovali tato témata:
• Měření čistoty ovzduší v Dětmarovicích-Lubomír Feber,
Sebastián Žák, Martin Lacko
• Mapování areálu školy stromy a keře-Jana Medulová,
Adriana Kleinová, Natálie Kusová, Veronika Ostrowková, Eliška Mazurková, Tereza Grossová
• 3D geometrická tělesa – Adam Babinský, Patrik Perutka,
Marek Botur
• Senzor vlhkosti půdy- Vojtěch Baron, Natálie Motyková,
Barbora Klodová
Každá skupina zhodnotila smysl a cíl své práce. Všem
skupinám se podařilo stanovený cíl splnit. Skupina 3D geometrická tělesa poděkovala Dominikovi Kryskovi za vydatnou pomoc a vedení v práci 3D tiskárnou. Tato skupina se
do práce natolik vložila, že nakonec máme další plány pro
příští školní rok jak pokračovat v práci s 3D tiskem. Skupina
Měření čistoty ovzduší pokračovala v projektu, který jsme
zahájili s partnerskou školou v Hazlachu v Polsku. Zpracovala velké množství dat a ověřila hypotézu, že nejvíc vypouští do ovzduší domácnosti, které topí nekvalitními palivy.
Skupina Senzor vlhkosti půdy byla zaměřena spíše prakticky a jejím výstupem je sestavený senzor z velké části pomocí
věcí, které jsou běžně doma. V této skupině
byl hlavním tahounem nejmladší účastník ze
6. třídy fanda do elektroniky, který to dle návodu sestavil. Skupina Mapování areálu školy
stromy a keře poctivě fotila a popisovala jednotlivé stromy a keře. Zjistila, že v areálu školy je 30 druhů stromů a keřů. Konstatovala,
že druhově je náš areál osázen velmi bohatě.
V této práci jim pomáhal Mgr. Aleš Veber.
Bylo tedy velmi těžké pro porotu, ve složení starosta obce Ing.Ladislav Rosman, ředitel
školy Mgr. Robert Lindert a učitelka školy
Mgr. Jana Brožková, určit pořadí. Nakonec
se na 1. místě umístily dvě skupiny s tématy
Měření čistoty ovzduší a 3D geometrická tělesa. Na 2. místě byla skupina Senzor vlhkosti
půdy a na 3 místě Mapování areálu školy stromy a keře.
Jana Brožková
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Opravy komunikací v obci
Letošní opravy komunikací v obci jsou ve znamení letního červencového počasí a navíc ne úplně ve vhodnou
dobu. Například i trochu s kolizí závěru školního roku, ale i v době návozu pouťových atrakcí na Sokolské hřiště. Za
komplikace se omlouváme, ale s ohledem na plán velké nadnárodní společnosti, která nám práci provádí, se s termíny
nedalo příliš hýbat. Jsme rádi, že se vše nakonec povedlo a lidé v obci mohou být spokojeni nejen v Koukolné a ve středu
obce. Letošní „balík“ cest je v letošním roce poslední takto velký. Náklady celkem činí i letos cca 7,5 miliónu Kč a
bylo opraveno cca 3,5 km tras, nejvíce technologií asfaltování finišerem. V dalších letech již budou postupy v opravách
komunikací pomalejší, zastupitelstvo obce vyčlení jiné důležité investiční priority.
Referenti OÚ zodpovědní za opravy komunikací

Oprava komunikace v Koukolné zástřikem

Plošné opravy povrchů komunikací
kolem MŠ Koukolná

Provedení žlabů na Zálesí

Plošná oprava komunikace k Sokolovně

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Smažení vaječiny jinak...
„Den rodiny“ byl název netradiční
oslavy Svatodušních svátků, připravené pro děti, rodiče, prarodiče i hosty
v neděli 16. června na sokolském hřišti. Program myslel především na děti.
Mohly obdivovat kouzla, samy si
to zkusit, soutěžit, tancovat, hrát si
i dovádět. Ani dospělí se nenudili,
příjemné povídání proložili krajícem
s voňavou vaječinou, ochutnat mohli
i domácí buchty a koláče.
Dík patří týmu dětmarovických farníků za možnost prožití vydařeného
společného nedělního odpoledne a už
se těšíme na příští.

Za spokojené účastníky

Marie Stáňová

Prostory k pronájmu

Nabízíme od 1. září 2019 volné
nebytové prostory po prodejně květin v objektu č. 900.
Bližší informace
Michaela Mazurková.
Dětmarovice č. 900,
tel.: 732 214 367.

jubilea
Květen 2019
80 let
Václav Kaděra
81 let
Alena Macurová
86 let
Alena Mičková
Červen 2019
80 let
Zdeňka Jančarová
Anna Skýbová
81 let
Pavla Čempelová
83 let
Božena Dadaková
84 let
Karel Zajíc
85 let
Jarmila Salamonová
87 let
Lydie Sýkorová
Všem oslavencům blahopřejeme!
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

společenská kronika
Na společnou cestu
životem vykročili
1. 6. 2019
Daniel Fonš – Dětmarovice
Taťána Maturová – Stonava
1. 6. 2019
Marek Kraina – Orlová
Markéta Fialová – Orlová
1. 6. 2019
Michal Madej – Orlová
Sylvie Opolková – Orlová
7. 6. 2019
Lumír Sliwka – Dětmarovice
Markéta Kielerová – Dětmarovice
8. 6. 2019
Vlastislav Žák – Dětmarovice
Kamila Pytlíková Černá – Dětmarovice
22. 6. 2019
Ladislav Blaník – Dětmarovice
Renáta Šmídová – Dětmarovice
22. 6. 2019
Dalibor Němeček – Havířov
Jana Mžiková – Ostrava
22. 6. 2019
Marek Ajm – Praha
Gabriela Šilonová – Praha
Dne 16. 6. uplynulo 20 let
od úmrtí pana Josefa Čempela
a 28. 5. od úmrtí jeho sestry
paní Boženy Liszokové.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Vzpomínáme na zemřelé
Marii Bartečkovou,
Růženu Mazurkovou,
Libuši Kýjonkovou,
Marii Třaskalíkovou.
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Dne 31. 7. 2019
to bude 5 let,
kdy nás
náhle opustila
Ilona Kunetková
(roz. Kuřidymová).
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají Tomáš,
Roman a příbuzní.
Maminky neumírají.
Odcházejí do nebe,
odkud chrání
své milované.
Dne 6. července
vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička
a prababička
paní Stanislava Kukučová.
S láskou a úctou vzpomínají syn
a dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 9. 8. 2019
uplyne 30 let
od úmrtí naší
jediné dcery
Andrejky Kurkové.
Zemřela v 18 letech po dlouhé
těžké nemoci a v roce 2020
by se dožila 50 let.
Stále vzpomínají otec Ondřej,
matka Naděžda s rodinami
a přátelé.
www.detmarovice.cz

LETNÍ KINO
ZNOVU V DĚTMAROVICÍCH
PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S PRÁZDNINAMI
FILMOVOU RODINNOU POHÁDKOU

PROMÍTÁNÍ ZAČÍNÁ
NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI
31. 8. 2019
VE 20.00 hod.
VSTUP JE ZDARMA!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

SRDEČNĚ ZVE OBEC DĚTMAROVICE
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Tarify
Premium

50/20 Mb

450 Kč/měs.

Optimal

25/10 Mb

350 Kč/měs.

5/1 Mb

250 Kč/měs.

Mini

Slevy
Senior (příjemce starobního důchodu)

50 %

Držitel ZTP/P průkazu

70 %
BEZ
ÚVAZKU

O dostupnosti se informujte v kancelářích. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

SINGLE

AKTIVACE
ZA 1 KČ

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Odjezd autobusu je v 8.00 h. od zastávek ČSAD v Dětmarovicích.
Návrat zpět v cca 17 hodin. Autobusová doprava zdarma, celková platba
je 90 Kč/osoba a vybírá se u přihlášení. Mezi prohlídkami je zajištěn oběd
v restauraci – hradí si účastníci sami.

Dětmarovické okénko – dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice, vydává Obec Dětmarovice, Dětmarovice
27, www.detmarovice.cz, příjem inzerce tel.: 596 540 143 a 596 540 146, e-mail: det.okenko@seznam.cz. Redakční rada:
Ing. Jana Timko, Bc. Lenka Hanusková, Bc. Michael Branny, Richard Górecki, Ladislav Rutka, Mgr. Marie Stáňová.
Tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod ev. č. MK ČR E 23487. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakční
rada si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mínění redakce.
Datum vydání: 27. května 2019. Uzávěrka příštího čísla 9. 9. 2019. Příspěvky po tomto termínu nebudou přijímány.
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