
Jak jsem už předesílal v Okénku v minulosti, obec plánuje stavbu i nové, krásné, sportovní haly – viz obrázek 
z projektu. Projekt schválilo zastupitelstvo obce v roce 2018 a dnes již záměr směrujeme k územnímu a staveb-
nímu řízení, které by mělo proběhnout ještě letos. 

Nová sportovní hala se už rýsuje do reality

BŘEZEN 2020

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
I přes tuto nelehkou situaci, která zasáhla celou naši zemi, vydáváme 

Dětmarovické okénko. Upozorňujeme občany, že akce zveřejněné v tomto 
čísle nemusí být uskutečněny. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví v této krizové situaci.
  Jana Timko, předseda RR
 Lenka Hanusková, redaktorka RR

Projekt je hotov, pozemek v areálu 
SK Dětmarovice je připraven a obec 
dnes již shromažďuje finanční pro-
středky na stavbu i tohoto nového, 
významného objektu, účelného pro 
řadu příštích generací v obci. 

Pokud by nám vyšly všechny zá-
měry využití státních dotačních mož-
ností, můžeme být překvapeni i brz-
kým termínem zahájení této stavby. 

Náklad financí na realizaci odha-
dujeme na zhruba 45 milionů korun. 
O dalším postupu budeme informo-
vat. 

 Ladislav Rosman, starosta obce
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Proč bylo toto téma na programu 
únorového zastupitelstva

Zastupitelstvu obce jsme předložili dne 26. 2. 2020 před-
běžně k úvaze, k diskusi a pozdějšímu rozhodnutí návrh 
změny koncepčního charakteru. Obec Dětmarovice je řadu 
let, jako tzv. jedničková obec, navázána na obec s rozší-
řenou působností, tzv. trojkovou obec – město Karviná. 
V obci k tomuto tématu již registrujeme diskusi obyvatel-
stva, a proto záležitost tímto článkem upřesňuji.

V ORP Karviná máme například úřad pro územní plánová-
ní, vodoprávní úřad, úřad pro přestupky apod. ORP Karviná, 
tedy naše trojková obec, vykonává pro naši obec některé úko-
ny, které jsou u ORP disponovány a na jedničkové obci na-
šeho typu tyto úkony ze zákona nelze vykonávat a zajišťovat. 
V naší obci jsme registrovali problémy v některých oblastech 
činností ORP vůči naší obci, a proto vznikla i předběžná úva-
ha o možnosti změny s navázáním na ORP Orlová. Zásadní 
problémy bylo možno jmenovat z oblasti tvorby a uplatňová-
ní územního plánu a v oblasti některých vybraných činností, 
které mají negativní vliv i na postupy ve smyslu dalšího roz-

voje obce. Proto byl na program zasedání zařazen informativ-
ní bod s touto problematikou, zatím k diskusi.

Absolvováním některých jednání se zástupci vedení měs-
ta a magistrátu Orlové jsme před zasedáním zastupitelstva 
obce dospěli k názoru, že by případná změna ORP naší 
obci mohla do budoucnosti prospět. Pro naše občany by to 
ale znamenalo i změnu orientace při vyřizování některých 
záležitostí na Město Orlová, přičemž dostupnost úřadů je 
obdobná, jako je dnes do Karviné. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o koncepční záležitost, dali jsme tuto úvahu zatím 
zastupitelům na vědomí a k diskusi s tím, že na nastavení 
případných nových podmínek by bylo potřeba ještě hodně 
pracovat, zatím nic není rozhodnuto. Je rovněž potřeba ale 
uvést, že po nedávném projednání některých věcí na vedení 
Magistrátu města Karviné se všechny naše problémy mo-
hutně pohnuly z místa a zaznamenali jsme i velmi pozitivní 
přístup karvinských úředníků v této souvislosti. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Informace z jednání zastupitelstva obce 
Ve středu 26. února zasedalo Zastupitelstvo obce Dět-

marovice (ZO). Na začátku zasedání informoval vedoucí 
oddělení Policie ČR o stavu trestné činnosti v roce 2019 
na území obce Dětmarovice. Poté pan starosta požádal hos-
ty – starostu města Orlová Miroslava Chlubnu a tajemníka 
MěÚ Orlová Radomíra Matuška ke krátkému proslovu k té-
matu úvahy ke změně obce s rozšířenou působností (ORP). 

Po vystoupení a diskuzi zastupitelé tuto problematiku 
vzali na vědomí. Dále pan starosta seznámil všechny pří-
tomné s aktuálními projekty s možností získání státní dota-

ce, které rovněž přiblížil promítáním snímků na projekto-
ru. Následovalo projednávání žádostí organizací o dotace 
na rok 2020, rozpočtová opatření, výsledky hospodaření 
obce k 31. 12. 2019 a také schválení pořádání obecní slav-
nosti v roce 2021. Všechny tyto body programu byly za-
stupitelstvem přijaty bez připomínek. 

Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu 22. dubna 
v 17.00 hodin v Dělnickém domě. 

Vážení občané, k účasti na zasedání ZO jste všichni sr-
dečně zváni.  Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ
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Úvodem bych rád předeslal dobře známou věc, že vý-
znam včelaření je nedozírný, neboť bez opylování květů 
by nebyl nejen med, ale úroda na polích i v sadech. ČR je 
v počtu včelstev a včelařů na obyvatelstvo jednou z vel-
mocí. V neděli 9. února naši včelaři v obci hodnotili na své 
výroční schůzi činnost minulého roku a po celé jednání byl 
hlavním a smutným tématem stav úhynu včelstev od pod-
zimního zazimování. Tento jev je v aktuálním období znám 
údajně v celé ČR, a nejen v ČR. Včelařům našeho spolku se 
projevil v úbytku včelstev na úroveň cca 50 % původního 
počtu. Zůstalo 176 včelstev z původních 342 a zdravotní 
stav těch přeživších není ideální. Příčinou je varroáza včel 
a pak virózy zanesené z jižních krajin. Včelstva jsou osla-
bena počasím, v zimě má být zima a v létě teplo, což tak 
v posledních letech vůbec nefunguje! Teplý únor-březen 
a studený a deštivý duben, to je zlá konfigurace. Nákazy 
se šíří kontaktem nemocných včel se zdravými, a to lehce 
i přenosem do úlů sousedního včelaře. Aplikovaná léčiva 
nejsou zcela spolehlivě účinná a zřejmě je i na závadu na-
příklad i to, že léčení není časově usměrněno na společnou 

etapu boje všech včelařů 
proti nemoci, čímž pak 
i nastávají situace, že 
jsou přeléčená včelstva 
následně opět infiková-
na a ohrožena. Přežijí 
jenom nejsilnější… Vni-

več tak přichází energie a práce včelařů, ale i nemalé fi-
nanční prostředky, které si chov včel vyžaduje, o smutku 
chovatelů včel nemluvě. Některým uhynulo i 100 % zazi-
movaných včelstev…

Včelaři na své schůzi přijali usnesení, že požádají vede-
ní obce o významnější finanční podporu na nákup nových 
včelstev, tzv. oddělků z oblastí se zdravými včelami. Ob-
nova včelstev je nutná a vím, že v radě obce nebudeme 
váhat, aby obec pomohla.

Vyslovme našim včelařům poděkování za jejich práci 
ve volném čase a popřejme jejich včelkám lepší období 
pro regeneraci jejich stavů. 

 Ladislav Rosman, starosta obce 

Včelaři to nemají lehké

V prvé řadě je potřeba dokončit rozestavěné akce. 
K nim náleží připojování rodinných domů na instalova-

né páteřní potrubí nové kanalizace v etapách ZŠ + Šlog 
(1. a 2. etapa) a následně v Koukolné a pak na Olmovci. 
Celkem se jedná o délku instalovaných nových páteřních 
tras cca 6,5 km, přičemž zbývá na Olmovci položit novou 
vrstvu asfaltu po uložení potrubí do komunikace. Práce by 
ale mohly jít rychleji, brzdí nás kvalita práce projektantů 
a zdlouhavé řízení k vodoprávní problematice. V poslední 
době se ale přece jen situace zlepšila.

Nově zahajované stavby a opravy letos jsou tyto: Domov 
pro seniory, zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem, ge-
nerální oprava WC v přísálí Motorestu Koukolná (již probí-
há), výměna elektrorozvodů v budově hasičárny, destrukce 
budovy Bendova statku a úprava terénu, odpočinková plocha 
s přístupem do vody u Olše, stavební opravy na budově pošty.

Zahájení realizace investic za předpokladu dotace v r. 
2020: nový chodník v Koukolné za mostem, nový vodo-
vod – 1. etapa, na obě akce je požádáno o státní dotaci.

Rozpracované projekty s ukončením v r. 2020: Kanalizace 
3. etapa, parkoviště ve středu obce, sportovní hala – viz str. 1.

Nově zahajované, zastupitelstvem schválené projekty, 
i s možností státní dotace: Zachycování vody v krajině – 
oblast Zálesí, stavba rozhledny na Něbrojově kopci, odpo-
činková zóna na prostranství Bendova statku.

Opravy komunikací v roce 2020: Oprava bude provede-
na v celkové hodnotě díla cca 2,5 mil. Kč na vybraných 
úsecích komunikací, plus výše uváděná nová cesta na Ol-
movci, financovaná z prostředků na kanalizaci v této části 
obce. Budou použity technologie pokládka asfaltu finiše-
rem, pokládka recyklátu a zástřik. S pracemi se začne letos 
již v květnu a výrazně bude převažovat práce s finišerem.

V roce 2020 prostaví a opraví obec dle plánu dílo 
za 61 mil. Kč, což je historický rekord obce. V záměru 
není čerpání úvěru, obec je stále bez dluhů.

Rád bych i touto cestou poděkoval panu Václavu Ky-
jonkovi a panu Hubertu Filipovi, pracovníkům, kteří 
stavby připravují, vedou je, i administrují agendu s dotač-
ní mašinérií. Rozsah činností je mimořádně obsáhlý a tito 
lidé věnují zvládnutí úkolů i svůj volný čas. Bez takových 
pracovníků by se práce a záměry obce nezvládly. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Postup prací dle schváleného programu 
a rozpočtu obce v r. 2020
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Komunální odpad je noční můrou nejen v ČR. V roce 
2018 bylo v ČR vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního 
odpadu, takže na jednoho obyvatele připadá 351 kg/rok. Re-
cyklace včetně kompostování biologického odpadu tvořila 
v roce 2018 jen 34 hmotnostních %. Spáleno bylo cca 20 
hmotnostních % z celkového množství a zbytek byl uložen 
na skládkách. Špatně! Původní záměr ukončit skládkování 
v roce 2023 se jevil již před lety jako chiméra, vzhledem 
k tomu, že se o zpracování odpadu dosud u nás více na-
mluvilo a napsalo, než by se v realitě udělalo! Výsledek 
je ten, že nás předběhlo například Polsko se svým systé-
mem četných spaloven a třídicích linek, ale i Litva, Eston-
sko, Francie, Itálie apod. Špičky ve zpracování odpadu 
pak hledejme mezi takovými státy, jako jsou Nizozem-
sko, Dánsko, Švédsko, Německo, Belgie… atd. V těchto 
zemích se již neskládkuje nic. U nás opět jedeme podle 
hesla „co se vleče, neuteče“. Vzhledem ke vzniklé situaci 
a váháním o způsobech likvidace odpadů byl „realisticky“ 
odsunut termín ukončení skládkování ve státě na rok 2030, 
ale pokud se nezačne rychle něco dělat, bude stejné rozčaro-
vání i kolem roku 2029! Bohužel, ukazuje se, že bez spalo-
vání odpadu to zatím nepůjde, čemuž se lidé pochopitel-
ně v obcích a městech brání… Nikdo spalovny nechce. Čas 
letí jak splašený kůň a kdo si to neuvědomuje, je zakrátko 
outsiderem, a to platí ve všech oborech činění. Spalování 
odpadu je sice z pohledu životního prostředí špatné řešení, 
ale stav techniky a technologií zpracování vytříděných po-
dílů je i obecně poměrně v plenkách. Zavaluje nás pečlivě 
vytříděný papír, kterého je tolik, že dnes musejí obce platit 
za odvoz a zpracování… Na skládkách jsou tisíce tun pa-

píru, přičemž lepenky, pěkně zabalené v úhledných obřích 
krychlích, nikdo nechce. Z tohoto materiálu se totiž kvalit-
ní papír nevyrábí! Sběr barevných pet-lahví je smutná věc, 
smysluplné technologie pro zpracování nejsou příliš k dis-
pozici. Proto objevujeme například i ty vratné pet-lahve 
v Německu. Čiré se ještě dají převést do stavu vloček pro 
další výrobu plastů, ale v praxi to stejně příliš nefunguje… 
O ty vločky pak není zájem, jsou sice technologicky zpraco-
vatelné, ale jsou nákladné, lepší je vyrábět umělé hmoty ze 
základních surovin a vločky do postupu nemíchat. To samé 
s granulemi a nejhorší jsou fólie. Že to ale jde líp než u nás 
v ČR, je nepochybné. Musí být pro to ale vhodná legis-
lativa a finanční systém, nejen technika. Příkladem jsou ty 
výše jmenované státy, ve kterých jsou už mnohem dál. Je 
však nutné si uvědomit, že ty státy s úspěšnými údaji jsou 
státy bohaté a do odpadových technik a technologií se zde 
vrhají daleko vyšší prostředky než u nás. A evidentně je tam 
obyvatelstvo nastaveno pozitivněji i k tomu spalování, bez 
něhož by ty výsledky práce s odpadem nemohly být tak dob-
ré… I v této souvislosti je jasné, že nelze polevit ve třídění 
odpadu obyvatelstvem a připravovat se tak na dobu, kdy 
už i u nás bude koncovka zpracování na takové úrovni, že se 
nám nebudou odpady hromadit na zásobách a na skládkách. 
Bohužel, včetně spalovacích procesů. S ohledem na zvy-
šující se náklady v této souvislosti budeme muset i u nás 
v obci postupně zvedat taxy za odvoz komunálního od-
padu jako jinde, jinak poplatky za uložení komunálního 
odpadu v plánovaně čtyřnásobném provedení v roce 2030 
oproti dnešku obec velmi silně a nežádoucím způsobem fi-
nančně zatíží.  Ladislav Rosman, starosta obce

Jak dál s komunálním odpadem ve státě, i v obci
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Výskyt trestné činnosti na Karvinsku, 
stav v obci Dětmarovice

  2019 
  Zjištěno Objasněno % 
ÚO Karviná 4733 2510 53,03 
Obec Těrlicko 110 82 74,55 
Obec Albrechtice 32 18 56,25 
Obec Horní Bludovice 19 11 57,89 
Město Český Těšín 433 234 54,04 
Obec Chotěbuz 10 5 50,00 
Město Havířov 1544 815 52,78 
Obec Horní Suchá 79 51 64,56 
Obec Stonava 37 20 54,05 
Město Karviná 1254 687 54,78 
Obec Petrovice u Karviné 57 26 45,61 
Město Bohumín 386 207 53,63 
Město Rychvald 79 42 53,16 
Město Orlová 472 230 48,73 
Obec Doubrava 22 9 40,91 
Město Petřvald 112 37 33,04 
Obec Dětmarovice 30 15 50,00 
Obec Dolní Lutyně 56 27 48,21 

 
 
 
  
 
 

Trestná činnost a trend jejího výskytu v obci byl jeden 
z bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Dětma-
rovice dne 26. 2. 2020. Na zasedání byl opět přítomen 
i vedoucí oddělení Policie ČR npor. Bc. Martin Pokorný 
v obci Dětmarovice, který pozitivně situaci komentoval. 
Lze konstatovat, že obec je v regionu jedna z nejklidněj-
ších a nejbezpečnějších, přičemž se tento trend již řadu 
let daří udržet. Pozitivně tuto skutečnost hodnotí i vedení 

okresní policie ČR v Karviné. Vždy je co zlepšovat, ale 
úroveň spolupráce s obcí byla i za uplynulý rok Policií ČR 
hodnocena dobře. Ladislav Rosman, starosta obce

Poděkování 
Dovolte mi, abych vyjádřil poděkování všem lidem, kteří pomáhají zvládnout i v naší obci 

vzniklou obtížnou situaci s koronavirem. Děkuji hasičům, pečovatelkám, firmě seniortaxi, dě-
kuji ochotným švadlenkám za šití nedostatkových roušek, kterými jsme mohli pokrýt aspoň 
základní potřebu seniorů v naší obci ve věku nad 70 let. Těchto lidí máme v obci 551 a bez 
obětavého přístupu i při rozvozu balení přes víkend 21.–22. března by se to nemohlo povést. 
Do šití roušek se zapojily i naše obětavé úřednice. V této souvislosti pak děkuji i našim úřední-
kům za operativní distribuci informačního letáku do každého domu a též za rozvoz roušek ve ví-
kendovém období. Přeji všem hodně sil a zdraví, s cílem zvládnutí dalšího náročného období.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Hrátky s roboty
Ve čtvrtek 9. ledna se žáci šestých 

a sedmé třídy vydali do ostravské-
ho Světa techniky, kde pro ně byly 
připraveny dva edukační programy. 
Šesťáci formou pokusů prozkou-
mali fotosyntézu, čímž si zábavnou 
formou rozšířili své znalosti nabyté 
v hodinách přírodovědy. Starší žáci 
se ponořili do světa robotů. 

V dvouhodinovém programu se 

nejprve seznámili s robotikou obec-
ně, dozvěděli se, jak se v češtině ob-
jevilo slovo robot, a poté se nadše-
ně pustili do stavby a programování 
vlastních robotů ze stavebnice Lego 
Mindstorms. V závěru programu 
se tak po učebně pohybovalo něko-
lik robotických hraček. Žáky bavila 
především praktická část programu, 
do které byli aktivně zapojeni také 

učitelé. 
Po edukačních programech se 

všichni nadšeně vydali prozkou-
mat expozici Velkého světa tech-
niky a alespoň na chvíli se ponořili 
do úchvatného světa fyziky, chemie, 
biologie a techniky. Celá akce byla 
zajímavým doplněním výuky příro-
dovědných předmětů. 

 Michal Hejda
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Otázky pro zastupitele Mgr. Libora Stáňu 

Jak byste zhodnotil celé 
období vašeho působení 
v komunální politice? Co 
se za dobu vašeho působe-
ní v politice v obci povedlo, 
a naopak co se nepovedlo? 

Víte, já to slovo politika ne-
mám moc rád a ani ho moc 
nepoužívám, i když vím, že 
to k životu patří. No a komu-
nální politika, to přece ani po-
litika nemůže být. Vždyť ka-
ždý ze zastupitelů, ať je z té 
nebo oné strany, chce pro tu 
svou obec to nejlepší.

Dělat výčet kolik se posta-
vilo, kolik se opravilo, kolik 
jsme proinvestovali, to jsou 
důležité věci a zastupitelstvo 
a vedení obce by se tím mělo 
chválit, ale myslím, že důle-
žité je i to, co se hůře měří, 
a to je nálada nás občanů 
Dětmarovic a chuť a mít zá-
jem na tom něco změnit a po-
sunout zase o kus dále. Mám 
pocit, že ta nálada a chuť 
se sice pomalu posouvají 
k tomu lepšímu. Samozřejmě 
je hodně věcí, které se nepo-
vedly nebo zatím nepodařily 
zrealizovat. A všechny akce 
jsou měřeny názory občanů. 
Tak třeba: většina občanů se 
nemůže dočkat, kdy překo-
náme byrokratické problémy 
a oni se budou moci napojit 
na funkční část obecní kana-
lizace. Ale jsou i takoví, kteří 
si myslí, že to bylo zbytečné 
a napojit se nechtějí.

Došlo k nějakým zásad-
ním změnám? Pokud ano, 

domníváte se, že jsou tyto 
změny podstatné a k lepší-
mu? 

Zásadní změny? Jedny jsou 
ty obecné. Přibylo financí 
na rozvoj obce a můžeme si 
dovolit více investovat. Urči-
tě se zásadně změnilo v obci 
i nakládání s odpady. My-
slím, že se i změnil přístup 
i nás občanů k problematice 
odpadů. 

V tomto volebním ob-
dobí nejste členem rady 
obce. Možnost zasahová-
ní do dění v obci je proto 
do jisté míry omezena. Není 
vám to líto?

Vždycky když něco končí, 
tak člověk nad tím přemýšlí, 
a lhal bych, kdybych rovnou 
řekl, že v žádném případě. 
Práce v radě obce, popřípadě 
funkce místostarosty, je ča-
sově náročná a naplno dělat 
svou práci s těmito funkcemi 
je opravdu náročné, pokud 
má být vaše práce smyslu-
plná. A proto si myslím, že 
změna má smysl. Práce no-
vých radních přinese zase 
nový pohled na řešení úkolů 
a nejednoho problému. Takže 
nemrzí.

Poměrně dlouhou dobu 
jste oddávajícím, máte 
na svém „kontě“ mnoho 
svateb. Vybaví se vám něja-
ká neobvyklá vzpomínka? 

Těch vzpomínek je hodně. 
Každá svatba je jiná a má 
jinou atmosféru. Dnes není 
výjimkou, když vedle snou-

benců stojí dvě odrostlé je-
jich děti. Ale oddával jsem, 
i když vedle nich seděl velký 
pes s krásným motýlkem pod 
krkem. Jednou po ukončení 
proslovu k novomanželům 
svatebčané začali tleskat a já 
jsem přemýšlel, jestli jsem 
z toho neudělal nějaký poli-
tický projev. A vzpomínám, 
že jsem snoubencům řekl, 
aby si vyměnili své zlaté prs-
týnky, že je pevný kov bude 
chránit a oni měli prstýnky 
dřevěné. 

Jste ředitelem školy. Mů-
žete říct, co vás na této prá-
ci nejvíce baví? Je něco, co 
vás v dnešní době při práci 
ve školství vždycky překva-
pí? 

Kdybych měl být upřím-
ný, tak mě nejvíce baví, když 
vyjdu z ředitelny na hodinu 
fyziky nebo do dílen s žáky 
vyrábět třeba dřevěnou kra-
bičku. I když bych měl být už 
na to zvyklý, stále mě dovede 
překvapit úřední šiml a nové 
a nové tabulky, které vyplňu-
jeme a pořád někde posíláme.

Jste členem místního 
ochotnického divadla, na-
vštěvujete také jiná diva-
delní představení, na kte-
rých sbíráte inspirace?

Ochotnické divadlo má 
v Dětmarovicích velkou 
a dlouhou historii. Byl tady 
soubor jménem Aloise Jirás-
ka, ve kterém působili naši 
dědové a říkalo se jim Jirás-
kovci. Soubor měl i svou dět-

skou část, kde jsme opravdu 
začínali i my. Vzpomínám 
na pohádky a hry O líném 
Kubičkovi, verneovka Cesta 
kolem světa za 80 dní, Jed-
ničky má papoušek a mnohé 
další. V těchto hrách vystu-
povali i někteří další dneš-
ní zastupitelé. Vždy to byla 
dobrá parta a někdo, kdo měl 
sílu a chuť nás držet pohro-
madě. V Dětmarovicích pro-
bíhaly i divadelní festivaly. 
Nejsem, žádný pravidelný 
návštěvník divadla, ale rád 
zajdu. V loňském roce jsem 
měl i předplatné, tak jsem byl 
pravidelným divákem.

Míváte na muzikálových 
představeních trému? 
Máte nějaký recept na to, 
jak se jí zbavit?

Trému člověk samozřejmě 
má, zvláště když v obecen-
stvu sedí vaši známí nebo 
spolupracovníci z práce. 
Moje tréma až tak nevychází 
z obecenstva, ale z toho, že 
udržet ten text v hlavě je už 
také trochu problém. A recept 
na trému? Vychází z filozo-
fie, proč to děláme. Na každé 
představení se přicházím po-
bavit. Když vidím, že se baví 
i diváci, je to fajn a tréma je 
pryč.

Jaké je vaše oblíbené mís-
to v Dětmarovicích?

Teď bych asi měl říci, že ně-
jaká hospoda. Ale rád se pro-
cházím po celé obci, a i když 
téměř ze všech míst je vidět 
naše elektrárna, je tady hodně 

V zastupitelstvu pracuje již třetí volební období, a to od roku 2002 za Nezávislé. 
od 2010 do 2018 – místostarosta obce
od 2018 – doposud – člen finančního výboru
věk: 59 let
vzdělání: vysokoškolské, Pedagogická fakulta Ostrava
bydliště: Dětmarovice 
stav: ženatý
zaměstnání: ředitel základní školy
koníčky: turistika, veteráni

Představujeme vám člena zastupitelstva obce za Nezávislé a člena finančního výboru pana Mgr. Libora Stáňu, který 
působí v zastupitelstvu obce již od roku 2002. Dlouhou dobu (2010 – 2018) působil i ve funkci místostarosty obce.
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pěkných míst. Procházka ko-
lem řeky, podívat se na Bes-
kydy od kapličky a nebo pro-
cházka „Dolkem“, kde byl 
opravdu ráj dětských her.

Kde a jak nejraději rela-
xujete? Je nějaká aktivita 
(sport), u které se zaručeně 
odreagujete?

Největší relaxace pro mě je 

pěší turistika. Proto na pod-
zim jezdím prošlapat Pála-
vu a v létě poslední dobou 
procházím okolí Karlštejna, 
v zimě na běžkách Ondřej-

ník. O prázdninách zkoušíme 
s manželkou a přáteli jach-
ting na Mazurských jezerech. 
No a během celého roku cho-
dím pinkat tenis.

Kulturní život obce Dět-
marovice je ostatně velmi 
pestrý. Pořádají se plesy, 
koncerty vážné hudby, vy-
stoupení hudebních skupin, 
výstavy, divadla, masopust-
ní reje, školní akademie, 
pořady pro děti. 

Do kulturních aktivit po-
čítáme také sběr odpadků 
z příkopů kolem přístupo-
vých komunikací ze všech 
směrů a po celé obci, udr-
žování pořádku na dětském 
hřišti a další akce.

O všechny tyto kulturní 
akce je neustále velký zájem, 
a nejen proto velice vítáme 
založení ochotnického diva-
dla v obci Dětmarovice. Ka-
ždý takový soubor má ve své 
obci určitě výsostné posta-
vení. Především na malých 
obcích, kde je práce diva-
delních ochotníků nezastupi-
telná. Také proto, že se jako 
členové v souborech objevují 
učitelé, obchodníci, prodava-
či a další místní občané za-
pojení do veřejného života 
obce. A všichni chtějí, aby se 

tam všem lidem žilo dobře. 
Proto je ochotnické divadlo 
obecně nevykořenitelné. 

Pro odpovědi jsme si zašli 
mezi občany Dětmarovic 
a zeptali jsme se:

Navštívili jste v nedávné 
době nějaké kulturní před-
stavení? Pokud ano, tak jaké.

Jaký máte názor na úro-
veň kulturního vyžití v obci 
Dětmarovice? 

Co byste navrhoval-a 
v této oblasti zlepšit? 

•  Monika, 43 let
„Ano, v lednu jsem na-

vštívila Vítkovické divadlo 
Mír – představení Lakomec.

S nabídkou kulturních 
akcí v obci jsem velmi spo-
kojená.“

•  Miroslava, 45 let
„Na návštěvy kulturních 

akcí jezdím pravidelně.
S výběrem repertoáru 

jsem spokojená.“
• Věra, 45 let
„Ano. Navštívila jsem di-

vadelní představení Kočky, 
Lakomec, Holé dupy a Ne-

bezpečné známosti.
Podle mě je skvělý nápad, 

že obec organizuje návště-
vy divadel, a to pro všechny 
věkové kategorie.“

•  Ladislav, 69 let
„Pravidelně jezdím 

do Moravskoslezského di-
vadla v Ostravě.

Kulturní vyžití v obci je 
na přijatelné úrovni.“

•  Zdeňka, 63 let
„Pravidelně jezdím 

do Moravskoslezského di-
vadla v Ostravě.

Kulturní vyžití v obci 
vzhledem k časovému za-
neprázdnění nedovedu po-
soudit.“

•  Jana, 46 let
„Navštívila jsem před-

stavení Světla Hollywoodu 
a Šerifovu dceru, předsta-
vení, které hrají naši ochot-
níci. Myslím si, že kulturní 
vyžití v obci je pro mě do-
stačující (koncerty v koste-
le, možnost jet do divadla, 
představení ke dni matek). 
S nabídkou kultury v obci 
jsem spokojená.“

•  Alena, 66 let
„Byla jsem na novoroč-

ním koncertu v MěDK 
v Karviné. Je výhodou, že 
do Karviné je blízko a mů-
žeme využít i tyto možnosti.

Domnívám se, že nabíd-
ka je přiměřená možnostem 
obce i poptávce obyvatel. 
Asi je ale více zaměřena 
na spíše starší obyvatele. 
Uvítala jsem také možnost 
návštěvy koncertů vážné 
hudby v kostele, jen je ško-
da, že účast nebývá úměrná 
kvalitě. Velmi oceňuji „zno-
vuzrození“ našich ochotní-
ků, je super, že jsou a nava-
zují na kdysi slavnou tradici.

Určitě není jednoduché 
kulturní akce zajišťovat, 
nikdy nebudou spokoje-
ni všichni. Snad jen zkusit 
rozšířit nabídku i pro děti. 
Také mě napadá, jestli se 
neuvažuje alespoň o sym-
bolickém vstupném na Dět-
marovických oslavách? 
Třeba na zlepšení obsazení, 
nebo na jinou akci…“

 Jana Timko

Navštěvují lidé stále kulturní akce a kulturní představení 
a jaké postavení v obci Dětmarovice hraje kultura? 

Šesťáci v divadle
V polovině ledna vyrazili žáci šestých tříd se svými vyu-

čujícími za kulturou do nedaleké Ostravy. Nejprve si pro-
hlédli zákulisí Divadla Jiřího Myrona. Měli tak jedinečnou 
možnost alespoň na chvíli stát na divadelních prknech, 
vidět sklad dekorací či zasednout za pult zvukaře a osvět-
lovače. Po zajímavé a poučné prohlídce zhlédli v neda-
lekém loutkovém divadle hru Hodina Komenského, díky 
které poznali netradiční formou život a dílo Jana Amose 
Komenského, pedagoga, od jehož smrti v letošním roce 
uplyne v listopadu 350 let. Akce se stala skvělým obohace-
ním výuky literatury a v příštích letech bude zopakována 
pro další žáky.  Michal Hejda
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Ochotnické divadlo v Dětmarovicích baví nejen herce
Ochotnické divadlo má 

své kouzlo. Lidé, kteří se 
na „ochotničení“ dají, pil-
ně zkoušejí, aby pak před-
stoupili před publikum. 
Mezi tyto činorodé herec-
ké ochotníky bezesporu 
patří i ti z Dětmarovic. 
V tomto případě se jedná 
hlavně o kamarády či sou-
sedy z naší obce. 

Prvopočátky dětma-
rovického ochotnického 
souboru sahají někdy už 
do roku 1979. První před-
stavení muzikálu „Stí-
ny nad Temží“ proběh-
lo v úzkém kruhu doma 
pro pobavení kamarádů 
na oslavách Silvestra. Jen-
že slovo dalo slovo a nyní 
již ochotníci hrají v Dět-
marovicích pro širokou 
veřejnost. A jak jsme se 
přesvědčili mezi diváky 
na vystoupení Šerifovy 
dcery, na takovéto ochot-
nické představení přišli 
i takoví, kteří běžně do di-
vadla nechodí. Tohle diva-
dlo má prostě své kouzlo. 
Herci nemají nějaké am-
bice, aby prorazili výše. 
Divadlo mají jako svého 
koníčka, kterému věnují 
svůj volný čas.

Na zkouškách nejen tré-
nují novou hru, ale také se 
baví, aby pak předstoupili 
před publikum. A že se ně-
kdy něco úplně nepovede, 
to se přece stává, hlavní 
je, že herci a diváci z jed-
né vesnice jsou naladěni 
na jednu notu a dokáží se 
bavit vzájemně.

V současné době má 
dětmarovický ochotnický 
soubor 12 členů ve věko-
vém rozmezí od 22 let až 
do 70 let různých profesí 
a povolání. Své zázemí 
mají dětmarovičtí ochot-
níci v budově Dělnického 

domu. 
Autorem divadelních 

her je pan Pavel Karas, 
který skládá hudbu i texty 
písní a je také od prvopo-
čátku vedoucím souboru. 
Pouze v případě inscenace 
„Stíny nad Temží“ je spo-
luautorem hudby i textů 
pan Karel Valica.

Ochotnické divadlo 
předstoupilo před své pu-
blikum již s třetím diva-
delním vystoupením s ná-
zvem Šerifova dcera.

Dne 10. ledna 2020 
zhlédnul toto divadelní 
představení také zná-
mý písničkář pan Jarek 
Nohavica. Ten byl před-
stavením a samotným 
souborem tak nadšen, že 
se dohodli na další spolu-
práci a podpoře dětma-
rovického ochotnického 
souboru. 

Na tom, že v Dětmaro-
vicích se opět hraje ochot-
nické divadlo, má určitě 
velikou zásluhu jeho ve-
doucí pan Pavel Karas, 
který do našeho okénka 
poskytnul následující roz-
hovor.

Kdy jste se rozhodli 
a jaký byl prvotní im-
puls založení divadelní-
ho ochotnického souboru 
v Dětmarovicích a co vás 
k tomu vedlo? 

„Impulsem byla sku-
tečnost, že se v létě 2018 
na grilovačce na zahra-
dě u Zarembů ukázalo, 
že se dodnes vzpomíná 
na představení „muzi-
kálu“ Stíny nad Temží, 
který jsme pro pobavení 
kamarádů na Silvestra vy-
mysleli s Karlem Valicou 
někdy v roce 1979 a pak 
jsme jej ještě několikrát 
hráli, vždycky na Silvest-
ra u Karla v obýváku, pro 
zhruba 10–15 kamarádů 
a kamarádek.“

Začali jste dělat diva-
dlo s nějakým konkrét-
ním cílem nebo jste se 
chtěli jen pobavit?

„Konkrétním cílem bylo 
zahrát to představení Ji-
římu Zarembovi 30. 11. 
2018 k jeho narozeninám. 
Nějak se to ale rozkřiklo 
a najednou to chtělo vi-
dět víc lidí, než kolik se 

na jednu narozeninovou 
oslavu vejde. Tak jsme se 
rozhodli zahrát to třikrát. 
Když ani tři představení 
pro všechny zájemce ne-
stačila, „museli jsme“ hrát 
dál, a tak hrajeme dodnes. 
S konkrétním cílem se po-
bavit, případně pobavit 
i jiné. Zatím jsme měli 
všechna představení vy-
prodaná.“

Kolik členů a nastudo-
vaných představení váš 
současný soubor má?

„Zatím je nás dvanáct 
členů. Nastudovaná před-
stavení máme celkem tři. 
Rok 2018 – Stíny nad 
Temží. Rok 2019 – Svět-
la Hollywoodu a Šerifova 
dcera.“

Stala se vašemu soubo-
ru při představení nebo 
přípravách nějaká kuri-
ózní příhoda?

„Nejvíc mě pobavilo, 
když mi kamarád řekl: 
´Tak jsem oznámil man-
želce, že jdu do divadla, 
a málem omdlela. Cože? 
Ty jdeš do divadla? Čty-

Jarek Nohavica na představení Šerifovy dcery.
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řicet let tě prosím na kole-
nou, ať jdeme do divadla, 
a vždycky mě pošleš ně-
kam. A teď jdeš do diva-
dla?´

To mě těší nejvíc, když 
na naše „divadlo“ chodí 
třeba i chlapi, pro které 
byla zatím jediná kultu-
ra návštěva fotbalu. Moc 
mě dojalo, když po jed-
nom představení Stíny nad 
Temží, ve kterém jsme 
účinkovali jenom samí 
chlapi, při závěrečném 
potlesku obecenstvo skan-
dovalo fotbalové: ´Ho-ší 
děku-jem!...´ To ještě my-
slím žádné jiné divadlo 
nezažilo.“

Jak dlouho trvá pří-
prava a nastudování 
představení?

„Podle tradice vzniku 
našeho divadla začínáme 
zkoušet vždycky začátkem 
léta na víkendových grilo-
vačkách pořádaných stří-
davě u různých členů sou-
boru, tam se hlavně zpívají 
písničky. Od září začíná-
me jednou týdně zkoušet 

„na place“ a v listopadu je 
premiéra. Tak tomu bude 
i letos v případě nové hry 
Koniáš a Juráš.“

Kdo vám zajišťuje kos-
týmy a kulisy?

„Kulisy nepotřebujeme 
(máme inteligentní divá-
ky), kostýmy si každý vy-
tváří podle svých možnos-
tí a představ.“

Jaká další představení 
připravujete?

„Příští představení bude 
hra Koniáš a Juráš, která 
bude mít premiéru 6. 11. 
2020. Je to „dávný příběh 
z Beskyd“. V roli starého 
Radegasta se na vlastní 
přání objeví i Jarek Noha-
vica, ale neřekneme kdy, 
aby to bylo překvapení, 
jinak Radegasta bude hrát 
Jiří Zaremba.

A ještě si dovolím do-
plnit, že v ostravské He-
ligonce budu mít v pátek 
30. 10. 2020 svůj samo-
statný „koncert“ jakožto 
písničkář. V jeho rámci 
se jako mí hosté před-

staví i ostatní členové 
našeho divadla, takže to 
bude vlastně koncert nás 
všech. Také na tomto 
koncertě bude přítomen 
Jarek Nohavica. Jarek 
říká, že se žádné diva-
dlo do jeho Heligonky, 
která je vymyšlená pro 
pořádání koncertů, neho-
dí, takže to vyřešil takto. 
Srdečně zveme všechny 
příznivce našeho divadla, 
ať nás přijdou podpořit, 
ať Ostrava vidí, zač je 
kultury v Dětmarovicích 
loket!

Také bych chtěl pozvat 
na pana Jarka Nohavicu, 
který ještě podpoří náš 
soubor benefičním kon-
certem, který se uskuteční 
20. 11. 2020 v prostorách, 
ve kterých hrajeme (to je 
jeho podmínka) a jehož 
celý výtěžek bude vě-
nován našemu divadlu. 
Vstupné bude 1000 Kč, 
tedy stejné, jako je na jeho 
pravidelné koncerty v ost-
ravské Heligonce, na kte-
ré se ale pro velký zájem 
není šance dostat.“ 

• Radmila, 48 let
„Ano, jsem spokojena, su-

per ochotnické divadlo, lidí 
si zde popovídají, budu ho 
podporovat, i kdyby vstu-
penka byla dražší. Informa-
ce ohledně konání divadla 
vím z plakátu. Beru to jako 
samozřejmost, že obec by 
měla podporovat divadlo. 
Jsem zde již potřetí.“

• Jaromír, 72 let
„Za mě je to dobrá věc. 

Informace o divadle vím 
z informační desky. Jedno-
značně divadlo budu pod-
porovat. Jsme zde poprvé 
a očekáváme, že si pokecá-
me, zasmějeme.“ 

• Miroslav, 67 let
„Je moc dobře, že zde 

máme divadlo, máme kde 
chodit. O divadle vím 
od známých, jsem zde již 
potřetí, což hovoří samo 
o sobě, že jsem velmi spo-
kojený. Určitě by měla 
obec divadlo podporovat.“

• Věra, 52 let
„Jsme z Dolní Lutyně, 

u nás nic takového není a moc 
se nám to líbí. Jsme zde již 
potřetí a jako vždy očekává-
me spokojenost. Informace 
o divadle jsem si našla na fa-
cebooku. Určitě doporučuji 
v obci podporovat vyžití to-
hoto kulturního typu.“

• Tomáš, 42 let
„Divadlo je výborné, již 

jsme zde potřetí, byli jsme 
vždy tak spokojeni, tudíž 
jsme přišli i na dnešní vy-
stoupení. O vystoupení víme 
od herců. Obec by mohla 
ještě více přispívat na tako-
vé kulturní vystoupení.“

• Ema, 69 let
„Super divadlo, ohromná 

spokojenost. Jsem zde již 
potřetí a informace o divadle 
jsem se dozvěděla z plakátu. 

Obec by měla podporo-
vat divadlo, ať je zde něja-
ká kultura.“

Členové ochotnického souboru jsou:
Blanka Čemerková, Květoslava Kaděrová, Michaela Kaděrová, 

Tereza Videnková, Pavel Karas, Petr Kopel, Libor Stáňa, Milan Stoklasa, 
L. Sovinecký, Karel Valica, Marian Wnetrzak, Jiří Zaremba.

anketa
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Je nás víc – domů s historií
Je mi víc než 200 let. První písem-

ná zmínka o mé existenci je z r. 1870. 
Kdy ale byly položeny prvé doma pá-
lené cihly do mých základů, si oprav-
du nepamatuji. Často mě upravovali 
a přistavovali. Tu největší změnu jsem 
prodělal ve zmíněném roce. Záhy 
nato ve mně zřídili prodejnu a hospo-
du. Na jihovýchodním rohu jsem do-
konce voněl benzínem z určitě první 
benzínové pumpy ve vsi. 

V r. 1949 zahájil spolek Sokol pod 
vedením Dr. Oty Karase přestav-
bu prostor sálu a výčepu hospody 
na loutkové divadlo. Mé stěny vyz-
dobili krásnými pohádkovými výjevy 
a po získání prvních loutek nadešel 
čas první veřejné produkce. Měl jsem 
velikou radost z toho, že hluk hostů 
hospody vystřídal smích dětí. A bylo 
jich často víc než stovka, jak uvádí 
pečlivě vedený deník divadla. Škoda, 
že v r. 1954, po 56 úspěšných předsta-
veních, divadlo zaniklo.

Opuštěné prostory začal užívat ná-

rodní výbor a bylo tu zřízeno papír-
nictví, sběr vajec a v prostorách diva-
dla umístěna klempířská dílna. Stěny 
s pohádkovými výjevy byly zamalo-
vány a na zatlučené hřebíky si klem-
píři rozvěsili nářadí. V sále, kde ještě 
nedávno zněl dětský smích, bouchala 
kladiva. Později prostory užívala fir-
ma SAKL, Studio podlah a dveří a fir-
ma SAJTO. 

V současnosti si prostory upravila 

šikovná květinářka a udivuje zákazní-
ky prostředím a dokonale zvládnutou 
profesí. Jak je vidět, stojím tu už dlou-
ho a vždy jsem se snažil být k užitku 
obyvatelům obce.

Dnes se mohou u mě dozvědět mimo 
jiné i o její historii v malém muzeu. 
Možná bych si i zasloužil umístění 
na mapce mezí dříve významnými 
objekty v obci.
 Miloslav Uher, vlastník domu č. 137

MUZEUM

EXPOZICE U - HER
Chcete se dovědět něco o historii obce?

Seznámit se s šikovnýma rukama našich předků,
potrápit hlavičku při řešení úkolů, nebo počítat

figurky u pohyblivého betlému?
Navštivte malé muzeum u pošty 

s expozicí U-HER. Otevřeno je denně. 
Je lepší se ohlásit předem
na telefon  739 372 975

Rok 1933: budova poštovního úřadu, radnice, pohled 
ke kostelu, bývalý hostinec u Uhra č. 137 Současnost: objekt pošty a hostinec u Uhra č.137, 

nyní květinářství

Květinové studio Moniky CyroňovéČást expozice, muzeum U-HER
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Jako každý rok i letos proběhl 
anonymní průzkum prostřednictvím 
dotazníku, za účelem zjištění spo-
kojenosti uživatelů s poskytováním 
pečovatelské služby v obci Dětma-
rovice. 

Dotazníkového šetření se zúčast-
nilo 33 uživatelů pečovatelské služ-
by z celkového počtu 58, což je více 
než v loňském roce. Žádný dotazník 
nebyl pro neúplnost vyřazen. Uži-
vatelům byl dán prostor pro připo-
mínky a náměty ke zlepšení kvality 
pečovatelské služby obce Dětmaro-
vice.

Všem zúčastněným bych chtěla po-
děkovat za věnovaný čas s vyplněním 
dotazníku.

 Lenka Hanusková, 
 sociální prac. pečovatelské služby

I letos proveden průzkum spokojenosti uživatelů 
pečovatelské služby

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

Také na portále www.bezstavy.cz společnosti ČEZ Distribuce můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!
Na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny 

či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.

OTÁZKA ANO NE NEVÍM NEBO 
SLUŽBU NE-
VYUŽÍVÁM

Jste dostatečně informování o všech úko-
nech, které pečovatelská služba nabízí?

33 0 0

Jste spokojeni s nabídkou služeb? 33 0 0
Víte, jak postupovat, kdybyste chtěli služby 
rozšířit o jiné úkony?

31 0 2

Víte, kdo je vaší „klíčovou pracovníci“, s níž 
byste průběh péče měli hodnotit?

32 1 0

Jste spokojeni s provozní dobou (PO–PÁ 
7.30 – 14.30 h.), ve které je poskytována pe-
čovatelská služba?

31 0 2

Je přístup pracovnic pečovatelské služby 
profesionální?

30 0 2

Stalo se někdy, že by vám pečovatelky podle 
vašeho názoru neoprávněně odmítli v něčem 
vyhovět?

1 31 1

Jsou vaše požadavky, případně stížnosti vy-
řizovány včas?

33 0 0

Vyhovuje vám doba, kdy jsou obědy dová-
ženy?

24 0 9

Chtěli byste změnit dodavatele obědů? 3 21 9
Doporučil/a byste naši pečovatelskou službu 
svým známým, přátelům?

29 1 3

Jste spokojen(a) s prováděním pečo-
vatelských úkonů, s jejich kvalitou, 

rychlostí, pohotovostí atd.?
Jsem velmi spokojen(a) 28

Jsem převážně spokojen(a) 2
Jsem převážně nespokojena(a) 1

Jsem velmi nespokojen(a) 0
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Naše Bludiště

Karneval s veverkou Terkou a myškou Klárkou
Kdopak to, že k nám 

přišel do školky? Naše 
Terka veverka a myška 
Klárka, se kterou jsme 
prožili krásné karnevalo-
vé dopoledne plné zába-
vy, her soutěží a tanečků. 
Než však všeobecné veselí 
v naší MŠ vypuklo, o kar-
nevalech, masopustech, 
tradicích a zvycích těchto 
svátků jsme si s dětmi po-
vyprávěli.

Děti si vyzkoušely netra-
diční výrobu masopustních 
dobrot – pečení masopust-
ního perníku, výrobu ji-
trnic, jelit, ale i karneva-
lových masek. Naučily se 
a vyzkoušely i hry s lido-
vými tradicemi a zábavné 

karnevalové hry – smetá-
kový a kloboukový tanec, 
židličkovaná, Na medvěda 
a další. Naše paní učitelky 
dětem připravily překva-
pení v podobě krásně vy-
zdobené tělocvičny a tříd. 

V pondělí 2. března vše 
vyvrcholilo karnevalo-
vým rejem masek. Celé 
dopoledne bylo ve zna-
mení spidermanů, prin-
cezen z pohádky Ledové 
království, pirátů, zvířá-
tek a dalších nádherných 
karnevalových masek. 
Pozadu nezůstaly ani naše 
paní učitelky, které se ne-
nechaly dětmi zahanbit 
a také oblékly originální 
kostýmy. Atmosféru to-

hoto veselí zaznamenala 
fotografiemi paní Gašpe-
ráková. Ochotně a trpělivě 
dokumentovala neposedné 
masky po celou dobu kar-
nevalu. Velmi jí děkuji, že 
nám na tento den zůstanou 

krásné vzpomínky.
Karneval se vydařil a již 

se všichni těšíme na další 
společnou akci v naší MŠ 
Koukolná.

 Za MŠ Koukolná 
 Markéta Bursová

Na středu 13. února le-
tošního roku se těšili žá-
kyně a žáci sedmé, osmé 
a deváté třídy naší školy. 
Obzvláště čtyři deváťáci, 
kteří naši školu reprezen-
tovali jako soutěžní druž-
stvo, byli i trochu nervóz-
ní, ale nic na sobě nedali 
znát.

Autobus nás ráno dove-
zl do studia v Ostravě – 
Radvanicích, kde natáčení 
dětského soutěžního pořa-

du Bludiště probíhá. Zde 
jsme se zabydleli v šat-
ně, kde jsme se seznámili 
s panem režisérem, paní 
produkční a průvodcem 
pořadu Romanem Pastor-
kem. A šlo do tuhého. 
První disciplínou byl šplh 
po dřevěných kůlech, kte-
rý jsme díky mrštnému 
Lubošovi vyhráli a moh-
li si tak vybrat otázky 
do vědomostního kvízu. 
I kvíz proběhl nad očeká-

vání skvěle a nálada byla 
výborná. Pak však přišla 
lanová dráha a házení blu-
dišťáků do koše a i přes 
veškerou snahu našich 
soutěžících byla tato dis-
ciplína pro nás neúspěšná. 
Malé zklamání napravil 
pan učitel Figura, který 
bez chyby zvládl světelné 
bludiště a získal pro naše 
družstvo další body. Pak 
byli úspěšní Verča s Lubo-
šem, když soupeře porazili 
v bloudění laserovým blu-
dištěm. Rozhodující disci-
plínou tedy byla závěreč-
ná tajenka, kdy na základě 
různých indicií měli sou-
těžící za úkol uhodnout 
událost. A v tomto posled-
ním úkolu byli úspěšněj-
ší opavští soupeři, kteří 
zvítězili v předcházejícím 
kole. Naši velkou snahu 
však ocenili jak oni, tak 
jejich vyučující. Nakonec 
jsme získali díky Patriko-
vi i plyšového bludišťáka, 

protože se pro něj nebál 
sjet provazovou lanovkou.

Všichni soutěžící – Ver-
ča, Luboš, Marek a Sebík – 
i diváci si podle ohlasů na-
táčení užili. Měli možnost 
poznat, jak dlouho a jakým 
způsobem se natáčí třice-
timinutový pořad a kolik 
různých lidí různých profe-
sí se na něm podílí. Větši-
na z nich to posoudila jako 
skvělou zkušenost. Pokud 
budete mít čas a chuť se 
podívat, pořad se bude vy-
sílat 11. května. 

 Jiřina Bažanová
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Sokolský ples 2020

Poděkování za dlouholetou spolupráci obci 
a dobrovolným hasičům z Dětmarovic

Chtěli bychom vám poděkovat za vaši podporu a skvě-
lou každoroční spolupráci, které si velmi vážíme. 

A to jednak za výborné zorganizování každoročního 
program ke Dni dětí se spoustou soutěží, prohlídkou 
a projížďkou koňským povozem a hasičským vozem, 
vyzkoušení si práce dobrovolných hasičů a myslivců 
obce Dětmarovice, občerstvení pro klienty během celé 
akce a dárečků.

Tak i předvánoční posezení v našem zařízení s panem 

starostou Ladislavem Rosmanem a zástupcem dobrovol-
ných hasičů Dětmarovice panem Davidem Šťastným, 
kteří i letos přinesli našim uživatelům dárečky a živý 
stromeček, za což moc děkujeme. Na tyto pravidelné 
akce se všichni uživatelé i pracovníci Nestátního denního 
zařízení DUHA velmi těšíme a doufáme, že naše spolu-
práce bude i nadále pokračovat. 

 Za Nestátní denní zařízení DUHA Orlová 
 Darja Sobotíková

Sokolské plesání letos proběhlo v sobotu 15. února, 
kdy před opět beznadějně vyprodanou sokolovnou hrá-
la skupina Orchestra Party, se kterou spolupracujeme 
již několik posledních let.

V průběhu večera také se svým programem vystoupi-
la taneční skupina Petřvaldské srdce a jako každoročně 
proběhlo losování tomboly. Touto cestou velice děku-
jeme sponzorům letošního plesu, za jejich přízeň. Le-
tos jimi byli: Stamotex s.r.o. Marcel Oršulík, Řeznictví 
Wojtas Dolní Lutyně, Pizzerie Balcanica Dolní Luty-
ně, Elektro Roman Volák, Pekárna Rychvald, Opravna 
karosérií Roman Šeliga, Pneuservis Zdeněk Pospiech, 
Ploty Morava David Mazurek, Hostinec U Bartečka, 
Truhlářství Kiša, Autodoprava Ladislav Zimný, CA-
NIS, Kadeřnictví Michaela Mazurková, Solná jesky-
ně Dětmarovice, Zámečnictví M&M, Duoelektro Jiří 
Sikora Orlová, Obecní úřad Dětmarovice, Čalounictví 
Pavlína Fukalová, paní Iva Michalčíková a členové TJ 
Sokol Dětmarovice a jednotlivé oddíly. 

Velké díky za pomoc při organizaci a zajištění po-
hodového průběhu plesu patří holkám do kuchyně – 
Broně, Simoně, Karle a Aničce, „šatnářkám“ Lucce 
a Kristýnce, obsluze v bufetu Filipovi a Majdě, klukům 
od pípy – Romanovi a Vlastíkovi, barmanům „z pekla“ 

Magdě, Markovi a Filipovi a všem ostatním členům 
sokolských oddílů, kteří se podíleli na přípravě sálu 
a následném úklidu po plese v čele se správci – manže-
li Trněnými. Vám všem opravdu moc děkujeme! Jsme 
rádi, že jste se s námi přišli pobavit a věříme ve vaši 
přízeň i v letech příštích. 

 Za TJ Sokol Dětmarovice I. N.
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Měření čistoty ovzduší na Základní škole Dětmarovice
V rámci projektu podporovaného 

Visegradským fondem „Zhluboka 
se nadechni“ jsme na Základní škole 
v Dětmarovicích od 2. 1. 2018 za-
čali měřit hodnoty polétavého pra-
chu. Ten má vliv na čistotu ovzduší 
a ovlivňuje bezprostředně zdraví ka-
ždého z nás. 

Měříme PM 10 (je prachová čás-
tice o velikosti 10 µm) a PM 2.5 (je 

prachová částice o velikosti 2.5 µm). 
Měříme přístrojem, který navrhli 
a spolu s žáky sestavili DR. INZ. 
MIROSLAW ZIMNOCH, DR. INZ. 
JAKUB BARTYZEL – AKADE-
MIA GORNICZO HUTNICZA IM. 
STANISLAWA STASZICA KRA-
KOW. Tato data jsou neverifiko-
vaná stejně jako data zveřejňovaná 
Českým hydrometeorologickým 

ústavem. S projektem jsme začali 
ve spolupráci s partnerskou školou 
v Hazlachu. Již od počátku v tomto 
projektu pracovali žáci Lubor Feber 
a Sebastián Žák. Tito žáci v letošním 
školním roce pomalu předávají veš-
keré informace o projektu a měření 
mladším žákům 7. ročníku, kteří bu-
dou v měření pokračovat i v dalších 
letech.

Naměřené hodnoty ukazují zhorše-
né výsledky zejména ve dnech topné 
sezóny. Nelze tedy vinit jen potencio-
nální velké znečišťovatele. Velký vliv 
má i to, čím lidé v obci a v konkrétní 
lokalitě v dané dny topili. Žáci naší 
školy chápou, že změna začíná mnoh-
dy u nich doma. I v tomto chápání 
ekologie v praktickém každodenním 
životě našich žáků je přínos tohoto 
projektu.

V roce 2019 byly vyhodnoceny hod-
noty ročních imisních limitů, a to pro 

průměrnou roční koncentraci suspen-
dovaných částic PM10, PM2,5. Imis-
ní limit pro průměrnou roční koncen-
traci PM10 nebyl překročen na žádné 
ze 120 stanicí AIM. Imisní limit pro 
průměrnou roční koncentraci PM2,5 
byl překročen na dvou stanicích (ven-
kovská stanice Věřňovice a průmys-
lová stanice Ostrava-Radvanice ZÚ).

Základní právní normou upravu-
jící hodnocení kvality ovzduší je zá-
kon o ochraně ovzduší (201/2012 
Sb.). Ten stanovuje imisní limity pro 

ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení takto: Pro PM10 je 
stanoven denní imisní limit (24hodi-
nový) na 50 μg/m3, který může být 
překročen nanejvýš 35krát v roce Pro 
PM2,5 je stanoven imisní limit na 25 
μg/m3

Od 18.11.2019 došlo ke změně struk-
tury výpočtu indexu kvality ovzduší 
z důvodu přesnějšího posuzování ak-
tuálního stavu kvality ovzduší a zdra-
votních dopadů s ním souvisejících.

 Jana Brožková

Tyto hodnoty byly naměřeny naším přístrojem 
na Základní škole Dětmarovice.

Datum PM 10 PM 2,5
27. 06. 2019 42 16
29. 07. 2020 62 46
29. 08. 2019 34 30
24. 09. 2019 78 13
08. 10. 2019 167 140
17. 11. 2019 189 165
20. 12. 2019 5 4
17. 01. 2020 219 124
29. 02. 2020 12 5

měřící přístroj

velikost PM10 a PM2,5
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Lyžařský kurz na Vaňkově kopci

Dětmarovičtí lyžníci lyžovali v Mezivodí

Pro velký zájem se letos 
opakovaně uskutečnil lyžař-
ský kurz pro děti 1. stupně. 
Od 20. ledna vyjíždělo kaž-
dý den na zasněžené svahy 
Vaňkova kopce 27 malých 
lyžařů. Většina z nich již 
měla diplom o absolvování 
kurzu z loňského roku, ale 
mezi dětmi byli i nováčci, 

kteří v pondělí s obavami 
nastupovali do autobusu.

I když letos počasí ly-
žařům příliš nepřeje, svah 
byl perfektně zasněžený 
a vždy upravený. Děti byly 
hned po příjezdu rozděleny 
podle schopností do pěti 
skupin a pod vedením in-
struktorů se začaly zdo-

konalovat ve svých ly-
žařských dovednostech. 
Poděkování patří celému 
týmu lidí z Vaňkova kopce 
(instruktorům, vlekařům, 
rolbařům, obsluze v restau-
raci a organizátorům), kteří 
vytvořili pro děti nezapo-
menutelný týden na lyžích. 
V pátek byl kurz ukončen 

lyžařskými závody, na kte-
ré se přijeli podívat i někte-
ří rodiče. Všichni závodní-
ci obdrželi pamětní medaili 
a diplom, vítězové drobné 
sladkosti a ti, kteří stá-
li na nejvyšším stupínku, 
mohli své vítězství oslavit 
dětským šampaňským. 

 Dana Reliová

Tak jako každý rok i le-
tos se vydali žáci 7. roční-
ku ZŠ a MŠ Dětmarovice 
„zdolávat kopec“ v rám-
ci lyžařského výcviku 
v Mezivodí. I když celou 
zimu sněhu moc nebylo, 
nezalekli jsme se, plni od-
hodlání jsme vyrazili 26. 
ledna 2020 z areálu ško-
ly. Podotýkáme, že počasí 
jsme měli opět perfektně 

načasované. Po hodince 
cesty naše posádka, číta-
jící 28 dětí a pedagogický 
dozor, konečně dosáhla 
vytouženého cíle – penzi-
onu Ledovec v Mezivodí. 
Čekala nás tam pohádko-
vá zima. Ubytovaní jsme 
v něm byli již podeváté 
za sebou, jeho velkou vý-
hodou je to, že stojí vedle 
lyžařské sjezdovky.

Během celého týdne 
udělali dětmarovičtí lyž-
níci mnoho pokroků. Mu-
síme konstatovat, že z po-
četné skupinky lyžníků 
jich 10 nemělo tušení, jak 
se mají čertovská prkénka 
ovládat. Díky jejich píli, 
statečnosti a odvaze po-
chopili „vocogou“ a bě-
hem dvou dnů věděli jak 
„vyfičet a sfičet kopec“. 
Ti zkušenější si své lyžař-
ské dovednosti upevnili. 
Velkým plusem byl také 
fakt, že za celou dobu se 
nikomu nic nestalo. Veče-
ry vždy patřily hrám a růz-
ným společenským aktivi-
tám. Po celou dobu pobytu 
se o děti starala pětice 
dospělých z Týmu BMT: 
Markéta Branná (vedoucí 
kurzu, instruktor), Domi-
nik Kryska (instruktor), 
Monika Zarembová (vy-
chovatel), Pavel Figura 

(vychovatel) a Petr Balon 
(zdravotník).

Tímto bych chtěla po-
děkovat jednak kolegům 
za perfektní průběh celé 
akce, dále samotné Obci 
Dětmarovice, která finan-
covala dětem celý pobyt 
a snížila tak náklady rodi-
čům, a v neposlední řadě 
i samotným dětem, které 
byly opravdu super! 

 Markéta Branná
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XXII. Obecní ples
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25. 1. 2020 jsme přivítali nové občánky: 
Ninu Slaninovou, Alexe Topiaře, Štěpána Baduru, 

Rozálii Ciastoňovou, Izabelu Witosz, Samuela Ludvara.

noví občánci

Izabela Witosz

Nina Slaninová

Rozálie Ciastoňová

Samuel Ludvar

Štěpán Badura

Alex Topiař
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Nový rodinný park v blízkosti naší obce
Novým trendem využívání volného času rodin jsou fami-

ly parky, které vznikají napříč celou republikou. V soused-
ní obci v Petrovicích u Karviné jeden takový park vznikl 
a v květnu letošního roku otevře své brány pro veřejnost.

Je to Park DAKOL, který je vybudován v těsné blízkos-
ti Hotelu DAKOL. Tento dětský park je ideálním místem 
pro trávení volného času rodin s dětmi. V parku, který je 
jediný svého druhu v regionu, je pro děti připraveno plno 
zábavy. Je tam tábořiště s týpí, dětské hřiště se skluzavkami 
a houpačkami, lezecké dráhy, vodní hřiště, lanový park, mi-
nigolf a spousty dalších atrakcí pro děti. V horní části parku 
je umístěno malé kontaktní zoo, kde si nejmenší děti budou 
moci pohladit a nakrmit ovečky, králíčky a další zvířátka.

Součástí provozu parku budou také organizované tema-
tické programy a vystoupení, např. pro mateřské školy, let-

ní příměstské tábory, ale i pro širokou veřejnost.
Provozovatelé se těší na budoucí návštěvníky a věří, že 

se jim nové možnosti využití volného času se svými rato-
lestmi budou líbit.  Martina Mencnerová

Policista roku 2019
Dne 3. února proběhla slavnost Policista roku 2019 – 

kategorie Policista roku, Zaměstnanec roku a Tým roku, 
v letošním roce se ceremonie konala v Kulturním domě 
Radost v Havířově. 

Slavnosti se zúčastnili nejenom policisté, vedení karvinské 
policie, jejich vedoucí, ale i primátoři, starostové a starost-
ky všech měst a obcí Karvinska. Dále pozvaní další hosté 
– okresní státní zástupkyně Gabriela Slavíková, její náměst-
kyně Dagmar Heumannová, ředitel územního odboru Ivo Pi-
eter, zástupce ředitele vězeňské služby, věznice Karviná Petr 
Pitvor. Byli oceněni policisté Územního odboru Policie ČR 
Karviná za práci, přístup, výkon a nasazení v uplynulém roce. 
Policisty, zaměstnance a tým nominují jejich přímý nadřízení.

Za Obvodní oddělení PČR Dětmarovice vedoucí nomi-
noval Přemysla Brzósku – v současnosti policista je již 
20 let v aktivní službě. Policista pracuje samostatně, od-

hodlaně, s iniciativním přístupem při řešení různých přípa-
dů, podílí se na objasňování trestné činnosti. 

 Zlatuše Viačková – komisař

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli svými dary 
do tomboly „Tradičního 29. Koukolňáckého plesu“, který 
se konal v sobotu 8. února v Motorestu, a tím ke zpestření 
a zpříjemnění plesové atmosféry.

Jsou to tyto firmy: Obec Dětmarovice, INVETO, Moto-
rest, AROMKA – Šel Milan, Cukrářství – Šárka Chrobá-

ková, Solná jeskyně, Ploty MAZUREK s.r.o., ale i obča-
né: manž. Popiolkovi, Hanslovi, Videnkovi, Badurovi, 
Krůlovi, Suidovi, Tobolovi.

Ještě jednou všem velice děkujeme a věříme, že i v příš-
tím roce náš 30. ples Koukolňanů podpoříte.

 KLUB Občanů Koukolná

poděkování

Poděkování sponzorům
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Hromadné očkování psů – 21. 5. 2020

Čtyřlístek pro hafany – útulek naruby
Nacházíme se v rodinném domku 
v Albrechticích a jsme útulek domá-
cího typu. Všichni pejsci jsou plno-
hodnotnými členy naší domácnosti 
– mají volnost pohybu doma i ven-
ku, válí se s námi na gauči, hrají si 
na zahradě apod. Pomáháme hlavně 
týraným, opuštěným, starým a ne-
mocným. Všichni projdou potřebnou 
veterinární péčí, případně operacemi, 
jsou očkováni, vykastrováni a načipo-
váni a poté jim hledáme nový domov. 
Jelikož žijí s námi, známe jejich pova-
hy, a proto jim můžeme najít domov 
na míru. Díky tomu se nám ročně 
podaří zachránit a umístit do nových 
rodin přes 200 psů.
Jsme nezisková organizace, nejsme 
proto dotovaní městy a obcemi. 
Na veškerý provoz si musíme opatřit 
peníze sami a jsme z větší části závislí 
na sponzorských darech. Veterinár-
ní péči se nám daří platit díky našim 
příznivcům, kteří nám finančně při-
spívají na transparentní účet – někteří 
pravidelně každý měsíc, jiní párkrát 
do roka. Dále nám lidé pomáhají ma-
teriálně – ať už sami přivezou nebo 
nám nechají zaslat kvalitní konzervy, 

granule, těstoviny, rýži, maso a paml-
sky nebo i prací prášek, čisticí a dez-
infekční prostředky apod. A v nepo-
slední řadě sháníme větší sponzory 
– loni nám přispěli Nadace ČEZ, DY-
NAMIC PRO a AUTOVIVA, díky 
nimž jsme mohli např. postavit část 
venkovního zastřešení, aby se hafani 
mohli vyvenčit i v dešti.
Jak vypadá každodenní život v naší 
velké psí boudě, se můžete podívat 
na našich facebookových stránkách, 
kam denně přidáváme videa a fo-
tografie. Také nás můžete navštívit 

i osobně, pejsci jsou vděčni za hlazení 
i mazlení, a když je vezmete na pro-
cházku nebo třeba sobotní výlet, bu-
dou štěstím bez sebe (je třeba se však 
domluvit na tel. čísle 724 121 429). 
Možná se do některého i zamilujete 
a stane se tak vaším novým parťákem 
a členem rodiny na celý život. A to je 
smyslem naší práce…
 Dana Bílková, předsedkyně spolku

Na základě zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů, 
bude veterinárním lékařem provedeno povinné očkování 
psů proti vzteklině, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 
2020 na těchto místech v obci:
Obecní úřad 8.30 – 9.00 hodin
Nadjezd 9.10 – 9.30 hodin
Restaurace OLMOVEC  9.40 – 10.00 hodin 
Restaurace RUMCAJS na Zálesí 11.15 – 11.45 hodin
Motorest Koukolná 13.30 – 14.00 hodin
Bývalá restaurace na GLEMBOVCI 14.10 – 14.30 hodin

Při očkování nutno předložit očkovací průkaz psa, 
ve kterém bude zaznamenáno identifikační číslo psa, 
popřípadě číslo tetování provedené před 3. červencem 
2011. Bez tohoto označení nebude pes naočkován.

Poplatek 150 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes při-

veden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé 
osoby. Pokud byl pes v letošním roce již očkován, před-

loží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hro-
madném očkování nebo nejpozději do 30. 6. 2020 Janě 
Timko na Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení to-
hoto termínu bude považováno za porušení čl. II odst. 
2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice 
a majiteli může být uložena pořádková pokuta.

 Jana Timko, referent OÚ
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Tři králové letos slaví dvacáté narozeniny
Začátek roku se v průběhu 

dvaceti předešlých let stal 
časem tříkrálového koledo-
vání, spojeného se sbírkou 
pro potřeby lidí v nouzi 
u nás i ve světě. Koledníč-
ci v sobotu 4. ledna přinesli 
do našich domovů požehná-
ní a zprávu o narození spasi-
tele. Charita Bohumín, která 
v naší oblasti sbírku zajišťu-
je, vypravila celkem 93 ko-
ledujících skupinek. 

Dárci v Dětmarovicích 
přispěli do deseti zapeče-
těných pokladniček část-
kou 42 905 Kč, což byla 
částka vyšší než v loňském 
roce (loni jsme vykole-

dovali částku 34 848 Kč). 
V tomto roce jsme v rámci 
Tříkrálové sbírky 2020 vy-
koledovali celkem částku 
502 737 Kč (vloni to byla 
částka 477 367 Kč).

Prostředky (65 % z vy-
koledované částky) bu-
dou použity podle předem 
schválených záměrů na vy-
tvoření zahrady v novém 
Charitním domě sv. Kláry 
a budou pořízeny altány pro 
klienty domova pro seniory 
a odlehčovací služby. Dále 
prostředky z letošní sbírky 
využijeme na podporu pro-
vozu Denního centra pro 
osoby bez přístřeší. 

Charita Bohumín děkuje...
...všem dárcům, kteří podle svých možností přispěli 

do kasiček tří králů. Každý příspěvek, i ten nejmenší, je 
pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale také 
důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, 
kde může pomáhat a sloužit. A této důvěry si vážíme 
nejvíce.

...všem koledníkům, vedoucím skupinek, těm, kdo 
vytvářeli koledníkům zázemí (např. připravili čaj, občer-
stvení), kdo jakkoliv organizačně nebo technicky pomá-
hali. Jejich obětavost a ochota přiložit ruku k dobrému 
dílu je prvním předpokladem této sbírky – a dosud nikdy 
nezklamali. Zdeňka Kniezková Brňáková, 

 ředitelka Charity Bohumín

ŘKF Dětmarovice oznamuje

K dominantním stavbám 
každé obce určitě patří 
kostel, neobejde se bez něj 
žádná pohlednice. Má svůj 
účel pro věřící, ale přita-
huje zájem a pozornost 
také mnoha ostatních ob-
čanů. Náš kostel je zasvě-
cen sv. Maří Magdaléně 
a ve středu obce stojí už 
150 let, kdy nahradil své-
ho dřevěného předchůdce. 
Rádi bychom připomněli 
jeho výročí vydáním pa-

mětní brožury. Obracíme 
se proto s velkou prosbou 
na všechny občany o za-
půjčení starých dobových 
fotografií našeho kostela 
při různých situacích či 
událostech. Fotografie do-
ručte prosím přímo na faru 
p. faráři a na zadní stranu 
se podepište, abychom 
věděli, komu je následně 
vrátit. Za laskavé zapůjče-
ní předem děkujeme. 

 Farnost Dětmarovice

Hledáme dobové fotografie 
našeho kostela

poděkování
Děkujeme touto cestou členům 

Svazu dobrovolných hasičů Dětmarovice 
za přístup, ochotu a pomoc při likvidaci následků 

spadlého stromu na náš rodinný dům dne 10. 2. 2020. 
Děkujeme 

Manželé Bendovi

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM ŽENÁM
Našim manželkám, maminkám, babičkám, 

sestrám, dcerám a přítelkyním.
Za jejich práci, péči a pohodu, 

kterou dokážete vytvořit jedině Vy.
Děkuje a přeje Vám u příležitosti 

Mezinárodního dne žen
ZO KSČM Dětmarovice

Zbývá ještě doplnit, že 
35 % výtěžku Tříkrálové 
sbírky bude použito na ce-
lostátní úrovni, především 
k financování humanitární 
pomoci Charity do zahra-
ničí (Ukrajina a Moldávie) 
a jako fond pro pomoc při 
nepředvídaných událostech 
(např. povodně).

Případné dotazy o vyu-
žití prostředků získaných 
v Tříkrálové sbírce 2020 
rádi zodpovíme na tel. č. 
593 035 046, 736 766 021 
nebo e-mailové adrese: 
info@bohumin.charita.cz. 
Informace o celé Tříkrálové 
sbírce naleznete na www.
bohumin.charita.cz. 
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Čtení pro romantické snění…
Ženy obecně bývají mnohdy vnímány 

jako křehké a romantické duše, jež mají 
slabost především pro červenou knihov-
nu. Jistě je to v některých případech 
pravda, ale nikdo by nás neměl podceňo-
vat. Náš literární vkus je stejně tak složitý 
jako ten pro módu. Jistě se rády zasníme 
u klasického románu, ale občas zatouží-
me i po pořádné dávce napětí nebo his-
torického příběhu. Obohaťte svou četbu 
o nové příběhy, které se vám na dlouho 
vtisknou do paměti.
Alison Blissová – Seznam snů a neřestí

Za Valerií Carmichaelovou se díky 
jejím křivkám otočí nejeden muž – až 
na jednu výjimku: sexy Logana Mathise. 
Jediná výhoda je, že objekt její touhy je 
nejlepší kamarád jejího přehnaně ochra-
nitelského bratra. Ale Valerie je odhodla-
ná získat Loganovu pozornost… i kdyby 
to znamenalo vymyslet si malou lež, aby 
získala práci v jeho novém baru. Logan 
už si nemůže vzpomenout na doby, kdy 
Valerie nebyla součástí jeho nejvášnivěj-
ších fantazií. Teď tahle žena s ďábelsky 
žhavými křivkami pracuje za jeho barem 
a provokuje ho každou zatracenou noc. 
Když Logan najde Valeriin seznam „ne-
mravných erotických tužeb“, rozhodne 
se porušit veškerá pravidla a každou po-
ložku ze seznamu změnit ve skutečnost. 
Nikdo je ale nevaroval, že by mohli tvr-
dě dopadnout na zem. A nikdo je neva-
roval, že někdy i to nejmenší tajemství 
může mít obrovské následky.

Jo Thomas – Stín olivovníku
Dnes si můžete koupit on-line téměř 

všechno. Ruthie Collinsová se rozhodla 
pro statek v Itálii. Když se Ruthie jedno-
ho dne probudí a zjistí, že získala vysně-
ný italský statek, její život se doslova ob-
rátí vzhůru nohama. Okamžitě nasedne 
do auta a vydá se na cestu vstříc novému 
dobrodružství. Jakmile ale dorazí na mís-
to, její romantické představy berou brzy 
za své. Vysněný dům je spíše poloroz-
padlá usedlost a sbližování se s novými 
sousedy, k nimž patří i bouřlivák Marko 
Bellanuovo, také není právě nejjedno-
dušší. Romantický příběh plný vtipných 
situací od bestsellerové autorky. 

Agnés Martin - Lugand 
– Kapka štěstí v ranní kávě

Hortense žije v Paříži a je vášnivou 
učitelkou tance. Veškerý svůj čas tráví 

v tanečním studiu a také v malém pod-
krovním bytě, kde prožívá velmi inten-
zivní románek s ženatým mužem. Do-
mnívá se, že je šťastná, až do chvíle, 
kdy jí osud přichystá klopýtnutí. Hor-
tense je donucena zastavit své zběsilé 
pracovní tempo a najednou vidí svůj 
život v jiném světle.

Marie Vareilleová 
– Někdy je hezké, že mě miluješ

Humorný román líčí milostné vztahy 
dvou mladých žen i jejich cestovní es-
kapády – z Paříže přes kraj sauternských 
vinic až do Londýna. Vedle vtipně, 
s nadsázkou a sebeironicky podávaných 
situací se objevují i vážnější pasáže, kte-
ré se vnímavě dotýkají tématu stárnutí 
a odcházení ze života. Skoro až do kon-
ce svižného příběhu není ale jasná zá-
sadní věc: dokážou Chloé i Constance 
konečně poslat nesprávné muže k šípku 
a najít si toho pravého na celý život?

Veronice Henry 
– Noc v Orient Expresu

Na londýnském nádraží netrpělivě 
přešlapují cestující. Nemůžou se dočkat, 
až nastoupí na palubu nejslavnějšího vla-
ku na světě. Archieho a Emmie vyslala 
na cestu seznamovací agentura, Imogen 
jede do Benátek vyzvednout záhadný 
balíček své babičky, Riley se těší na se-
tkání s dlouholetou láskou, Stephanie se 
snaží stmelit rodinu nového partnera... 
Důvody, proč se vydat Orient expresem 
z Londýna do Benátek jsou různé. Jisté 
však je, že cesta každému z hrdinů změ-
ní život. Čeká na jejím konci láska?
Kristína Pavelková – Život v jeho stínu

Silný a dojímavý příběh plný trpkých 
zklamání, životních ran, lidské zrady, 
ale i lásky, vášně a obrovské síly bojo-
vat. Na začátku má Hana milujícího 
manžela, společenský status i peníze. 
Má všechno – alespoň si to myslí. Ale 
navzdory bohatství neztratí vlastní tvář 
a založí nadaci na pomoc nemocným 

dětem. Po několika přesně mířených ži-
votních ranách však ztratí všechno. Musí 
padnout až na samé dno, aby se znovu 
dokázala postavit. Když se jakž-takž 
sebere, přicházejí další trpká odhalení. 
Podaří se Haně vzepřít se nepřejícímu 
osudu a začít znovu? Zvládne bojovat 
ve světě, ve kterém vládnou peníze? Má 
vůbec naději, být ještě někdy šťastná?

Alena Jakoubková 
– Odříkaného manžela největší krajíc

Poté, co ji opustí „největší láska jejího 
života“, zanevře Agáta na muže a roz-
hodne se budovat kariéru jako šéfre-
daktorka společenského časopisu a žít 
už navždy sama. Muže do svého života 
pustí jen občas, každého jen na jednu 
noc. Osamělost si nepřipouští, raději se 
vrhá do práce. Pak jednou, když hledá 
u rodičů v malebné chaloupce v Malé 
Úpě, kde vyrůstala, svůj rodný list, na-
lezne na dně šuplíku dopis, který napsa-
la její sestra Laura, kterou nikdy nepo-
znala. Dopis je však datován více než 
deset let po Lauřině údajné smrti.
Katarína Gillerová – Život plný iluzí
Čtyři kamarádky se sejdou po le-

tech… a pravda vyplouvá na povrch. 
Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím 
manželství něco nehraje. Ráda by zjistila 
příčinu, ale musí zároveň řešit problémy 
v práci a těžko zvladatelnou pubertální 
dceru. Zničehonic dostane od staré zná-
mé pozvánku na sraz. A nejen ona, ale 
i další dvě kamarádky, se kterými kdysi 
trávila veškeré volné chvíle, ale po kon-
ci studií se jejich cesty rozešly. Proč se 
má čtveřice kamarádek sejít po tolika 
letech? Odpověď je zdánlivě jednodu-
chá: je třeba zapomenout na staré křivdy 
a obnovit přátelství. Zdá se, že všechny 
jsou šťastné, ale realita není až tak rů-
žová. Aneta postupně zjišťuje, že žije 
obklopená iluzemi, a stačí jeden malý 
otřes, aby se rozpadly na tisíc kousků.
 Alžbeta Jendryščíková, knihovnice

Vážení návštěvníci a uživatelé knihovny,
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU A MINISTERSTVO 

ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU 
ROZHODLO O UZAVŘENÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN.

PROTO JE S PLATNOSTÍ OD 13. 3. 2020 MÍSTNÍ KNIHOVNA 
V DĚTMAROVICÍCH AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA !!!

Všechny aktuální výpůjčky budou automaticky prodlužovány.
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Obec Dětmarovice pořádá ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Orlová a ZŠ a MŠ Dětmarovice letní 
příměstský tábor na území Obce Dětmarovice. 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 účastníky bude připraveno především sportovní vyžití, celodenní výlety, táborové olympijské hry, 
opékání párků, tvoření a mnoho dalších zajímavých her a soutěží. Tábor bude probíhat v prostorách ZŠ 
Dětmarovice ve dvou turnusech, a to od 7. 7. 2020 do 10. 7. 2020 a od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Cena 
prvního turnusu je 900 Kč za dítě a cena druhého turnusu je 1100 Kč za dítě. V ceně jsou zahrnuty obědy, 
pitný režim, celodenní výlety, vstupné, odměny a ceny pro děti. Kapacita je omezena na 25 dětí na turnus. 
Podrobnější informace o programu a možnosti podání přihlášek na příměstský tábor budou upřesněny 
v květnovém vydání Dětmarovického okénka.  

V případě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19) nemusí být letní příměstský tábor uskutečněn.    

 

Orlovští krasobruslaři obdrželi pozvání na 34. ročník 
Velké ceny Zvolena. Trochu jsme váhali, zda pozvání při-
jat, jelikož náplně volných jízd se musí upravit, celkově 
předělat. Ale rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Zájem 
o start na Slovensku projevilo osm dětí. Bohužel chřipko-
vá epidemie se dostala i k našim dvěma závodnicím. Šárka 
Sátorová a Nikola Swaczynová z důvodu nemoci start zru-
šily. Ale ostatní se do nácviku nových programů s vervou 
pustili a vyplatila se jejich snaha a píle.

V úplně nejmladší kategorii Hviezdičky převedly 
svou zbrusu novou jízdu Pochmonová Tereza – 3. místo 
a Kantková Natálie – 5. místo. Obě holky velmi překva-
pily, snažily se a jízdy se jim vydařily. Terezka byla navíc 
obdarována krásným pohárem za 3. místo. Od Natálky 
to byl úplně první start a velice výborný. Terezka bydlí 
v Dětmarovicích a navštěvuje místní mateřskou škol-
ku. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Další výsledky:
Naděje mladší chlapci: Szőke Ondřej – 3. místo. Ond-

ra se velice zlepšil a svým výkonem ve Zvoleni si vylepšil 
bodové skóre. Také Ondra za 3. místo obdržel krásný pohár.

Naděje dievčata 9: Kohútová Nina – 6. místo. Nina také 
musela celou svou jízdu předělat a vůbec to nevadilo. Zajela 
velmi hezky a zatím dostala nejvíce bodů v této sezóně.

Adult bronze: Krukovská Marina – 2. místo. Také 
dospělí mají na této soutěži své kategorie. Marina s vel-
kou chutí předvedla také úplně jinou jízdu než na našich 
českých závodech. Jízdu předvedla krásně a i na ni v této 

kategorii čekal krásný pohár.
Všem dětem, které se této mezinárodní soutěže zúčastnily, 

gratulujeme a děkujeme za krásné výkony a výbornou re-
prezentaci našeho Krasobruslařského klubu a Města Orlová.

Jen tak dál, takto je nutno sbírat zkušenosti a zlepšovat 
svou výkonnost. Rodičům děkujeme za jejich trpělivost 
a ochotu.

Také klubu Zvolen děkujeme za pozvání, příjemné záze-
mí, perfektně zorganizovaný závod a vstřícnost.

Bližší informace na fcb: Kraso Orlová nebo dotazy na e-
mailu: kkorlova@seznam.cz, nebo tel. 732 866 409. 

 Monika Kramná

Terezka na 3. místě.

Medaile za Slovenska

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V OBCI DĚTMAROVICE
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Obálky v lednici

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava 
ve změněném režimu

Naše obec se připojila k projektu „Informace jako 
forma ochrany osob v seniorském věku“, který realizu-
je Moravskoslezský kraj, jehož aktivita IN.F.Obálka (= 
Informace jako forma Ochrany) je zaměřena na zvýšení 
kvality života seniorů a zvýšení jejich bezpečnosti. 

Jedná se o plastovou obálku, ve které jsou informa-
ce o zdravotním stavu, lécích, které senior užívá, a te-
lefonní kontakty na rodinu a blízké. Obálka se vklá-
dá do lednice. Magnetka, která je součástí obálky, se 
umístí na dveře bytu z vnitřní strany nebo na lednici. 
V případě krizové situace složky záchranného systému 
ví, že důležité informace najdou v lednici. Veliké po-
děkování patří Senior Pointu Orlová, který nám ihned 
poskytl tyto obálky k dispozici. Obálku si mohou senio-
ři vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě 
Dětmarovice, kancelář č. 313. 

 Lenka Hanusková, referent sociálních záležitostí

Společnost VodoTech, 
která odečítá vodoměry pro 
zákazníky SmVaK Ostra-
va, v souvislosti s aktuální 
situací mění preferovaný 
způsob zjišťování spotřeby 
vody.

Společnost VodoTech 
provádí prostřednictvím 
online terminálů fyzické 
odečty vodoměrů pro Se-
veromoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava pře-
devším v okresech Nový 
Jičín, Opava, Karviná, Frý-
dek-Místek a v okrajových 
částech okresu Ostrava. 
V důsledku šíření nového 
typu koronaviru v České 
republice se společnost 
rozhodla z preventivních 
důvodů pozastavit fyzic-
ké odečty v domácnostech 
svými pracovníky a prefe-

ruje jiné formy hlášení spo-
třeby pitné vody.

„Z preventivních důvodů 
jsme se s ohledem na mini-
malizaci potenciálních rizik 
rozhodli, že naši zaměst-
nanci nebudou vstupovat 
do domácností odběratelů, 
ale budeme preferovat ře-
šení, při kterém kontaktu-
jeme odběratele telefonic-
ky s žádostí, aby našemu 
zaměstnanci nahlásil stav 
vodoměru. Údaj následně 
zadáme do našeho systé-
mu. Dalším alternativním 
způsobem nahlášení stavu 
vodoměru je buď telefonic-
ky na bezplatné zákaznické 
lince 800 292 400, elektro-
nicky na adresách nabid-
kasluzeb.smvak.cz a www.
vodotech.cz nebo prostřed-
nictvím našeho korespon-

denčního lístku vhozeného 
do schránek odběratelů. 
Jako odpovědný zaměstna-
vatel musíme chránit před 
riziky naše zaměstnance. 
Stejně tak chceme vyjít 
vstříc odběratelům, kte-
ří v současné citlivé době 
mohou negativně vnímat 
návštěvy ve svých domác-

nostech,“ říká ředitel spo-
lečnosti VodoTech Radek 
Kaňok.

Zjišťování stavu vodo-
měrů se ve většině přípa-
dů provádí čtyřikrát ročně 
podle schváleného harmo-
nogramu, o němž jsou od-
běratelé v dané lokalitě 
předem informováni.

¬  Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 
s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., 
jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí špa-
nělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce 
spolupracují jako dvě samostatné společnosti.
¬  Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodá-
renskými službami, mezi které patří:
 - Komplexní služby akreditované laboratoře 
    pro firmy, domácnosti, města a obce 
 - Odečty vodoměrů
 - Opravy a ověřování bytových, domovních 
    a průmyslových vodoměrů
 - Přezkoušení vodoměrů v době platnosti 
    ověření, kalibrace, informativní zkoušky 
 - Prodej vodoměrů a jejich příslušenství
 - Smart metering – inteligentní řešení 
    dálkových odečtů vodoměrů
 - Služby call centra
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Okamžitě po ukončení omezujících vládních nařízení bude zahájen zbrusu nový provoz Dělnického domu. 
Co je nového?
Kuchyně bude vybavena moderním zařízením, které umožní šetrnější a rychlejší přípravu pokrmů. K vaší spoko-
jenosti také přispěje zkušenost našeho nového šéfkuchaře. Nově si v Dělnickém domě můžete objednat vynikající 
pizzu, úžasný hamburger, BBQ vepřová žebírka, kuřecí křidýlka nebo třeba výtečné pečené kolínko.
- Obědové menu 11.00 – 14.00 hodin, viz delnicak.cz – obědové menu 
- Ekonomické menu 14.30 – 21.00 hodin, viz delnicak.cz – ekonomické menu 
  (až o 50 % zlevněné obědové menu)
- Rozvoz všech jídel 11.00 – 21.00 hodin, viz delnicak.cz – rozvoz jídel
- Pizza, hamburgery a další speciality naší kuchyně 11–21 hodin, viz delnicak.cz – menu 
- Občané s věrnostní kartou nad 70 let, pivo Radegast 12° za 25 Kč
- Platby kartou: MasterCard, VISA
- Nová výčepní technologie, zaručuje tu nejvyšší kvalitu piva. 
- Čepujeme: Radegast 12°, 10°, Plzeň, černý Kozel
- Profesionálně připravovaná káva 
- Domácí utopenci, nakládaný hermelín, rybí karbanátky, samozřejmostí. 
- Zahájení nového provozu 1. 4. 2020
Hledáme stabilní brigádníky pro roznášku jídel a nápojů. Jedná se o nárazové akce. 
Všem aktivním brigádníkům bude v Dělnickém domě zavedena slevová věrnostní karta.
www.delnicak.cz

Dělnický dům ožívá, je připraven zahájit provoz

Společnosti DEKRA CZ 
a.s. a Steel Ring s.r.o. Tři-
nec ve spolupráci s Asoci-
ací center bezpečné jízdy 
v AČR a ČKP se i v tomto 
roce podařilo získat ne-
malé finanční prostředky 
pro projekty různých typů, 
související s dopravou a do-
pravní výchovou. Jedná se 
o kurzy pro veřejnost, kte-
ré jsou pro občany obce 
Dětmarovice a okolních 
obcí zcela zdarma, a vě-
říme, že budou přínosem 
pro zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu a navý-
šení řidičských dovedností. 
Projekty budou realizovány 
společností DEKRA CZ, 
a.s., ve spolupráci se spo-
lečností Steel Ring s.r.o. 
Třinec a jejich smyslem je 
snížení odstrašujícího počtu 
dopravních nehod a úrazů 
v silničním provozu. 

a) Jedná se zejmé-
na o úspěšný projekt Jedu 
s dobou, kdy v letošním 

roce bude 18 termínů s cel-
kovým počtem cca 1 080 
řidičů ve věku 65+. Infor-
mace o projektu a počá-
teční termíny s možností 
přihlášení jsou již vypsány 
na webových stránkách: 
www.jedusdobou.cz. 

Termíny uvedené na webo-
vých stránkách jsou: 

3. 4.: areál Steel Ring Tři-
nec, 8.00 – 14.00

22. 4.: areál Steel Ring Tři-
nec, 8.00 – 14.00

6. 5.: areál Steel Ring Tři-
nec, 8.00 – 14.00

6. 5.: areál Steel Ring Tři-
nec, 14.00 – 20.00

Další termíny budou doda-
tečně uvedeny na výše uve-
dených webových stránkách.

b) Další projekt 
START DRIVING je za-
měřený na začínající ři-
diče do věku 24 let, kteří 
dle statistiky nehodovos-
ti náleží do nejkritičtější 
skupiny. Tento projekt je 
určen pro cca 72 řidičů 

a jeho smyslem je upozor-
nit veřejnost na nutnost 
dalšího vzdělávání řidičů 
a zejména snížení počtu 
dopravních nehod. Bližší 
informace bude možné zís-
kat na webových stránkách: 
www.startdriving.cz, kde se 
noví řidiči do věku 24 let 
a maximální doby držení ři-
dičského průkazu do 1 roku 
mohou přihlásit k vykonání 
kurzu. Webové stránky pro-
jektu Start Driving budou 
spuštěny do tří týdnů.

Termíny pro konání kurzu: 
14. 6.: areál Steel Ring Tři-

nec, 7.30 – 16.15
22. 9.: areál Steel Ring Tři-

nec, 7.30 – 16.15 
c) Projekt pro před-

školní mládež ve věku 5,6 
let s názvem „Jedu poprvé“. 
Tento projekt bude mít vý-
chovný vliv pro děti, s ohle-
dem na účasti v provozu 
na pozemních komunika-
cích, a i mimo ně. Kurz je ur-
čen pro cca 200 dětí ve čty-

řech kurzech, probíhajících 
ve dvou dnech pro dvě sku-
piny po 24 dětech.

Termíny:
4. 5.: areál Steel Ring Tři-

nec 
5. 5.: areál Steel Ring Tři-

nec
Uvedené projekty mají 

za cíl snížení počtu doprav-
ních nehod, naučit správ-
nému chování a správným 
reakcím na pozemní komu-
nikaci i mimo ni a jsou urče-
ny pro výše uvedené věkové 
skupiny, a to zcela zdarma.

V případě jakýchkoliv do-
tazů či doplnění informací 
mne neváhejte kontaktovat:
Společnost DEKRA CZ a.s.
Tel.: 601 121 692
E-mail: dalibor.bednarik@
dekra.com
Společnost Steel Ring s.r.o.: 
Martin Gregor
Tel.: 773 991 667
E-mail: 
martin@gregorracing.cz
www.dekra.cz

Jedu s dobou
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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

-40%
na odlehčená plastová skla

w w w . o p t i k a - u h a v r a n u . c z

*Akce platí od 1.3. do 30.4.2020. Akce -40% (při nákupu brýlí výše
uvedených značek) nebo -20% (při nákupu brýlí ostatních značek) se

vztahuje na čiré skladové produkty ZEISS a Synchrony. Nelze
kombinovat s dalšími slevami, kromě akce BRÝLE DNE.

Masarykova 900 
NsP, Poliklinika 
2. patro

při nákupu brýlí těchto značek

-20% na odlehčená plastová skla při
nákupu jakýchkoli nových brýlí

nebo
*

Přijímáme
benefitní
poukázky

*

ORLOVÁ
Fryštátská 82/16
naproti
FIO bankyKARVINÁ
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MŠ Dětmarovice střed a 
MŠ Dětmarovice Koukolná 
pro školní rok 2020/2021 

 
 

se bude konat ve dnech 
5. 5. a 6. 5. 2020 

V době od 8.00 do 16.00 hodin. 
 
 

S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 
 

Těší se na Vás zaměstnanci obou MŠ! 
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Počítadlo výsadbové iniciativy Sá-
zíme budoucnost, která míří na 10 
milionů stromů do roku 2024, za čtvrt 
roku od spuštění přeskočilo hranici 
půl milionu. Aktuálně se zastavilo 
na čísle více než 570 tisíc, stromy po-
mohlo do krajiny a měst dostat na 8,5 
tisíce lidí. 

Unikátní portál s interaktivní mapou 
na www.sazimebudoucnost.cz tak 
vůbec poprvé návštěvníkům umož-
ní sledovat, kde se stromy skutečně 
sázejí, jaké druhy jsou zrovna v kur-
zu nebo kdo za výsadbovými akcemi 
stojí. „Nejčastěji lidé vysazují duby, 
javory a lípy. Mezi nejčastější sazeče 
patří spolky a obce, největší absolutní 
počet stromů si připsaly těžební spo-
lečnosti v rámci rekultivace po těžbě. 
Celkově se nám sešlo přes 420 akcí, 
nejaktivnější sazeči co do počtu vý-
sadeb jsou v Jihomoravském kraji,“ 
shrnuje Miroslav Kundrata, strategic-
ký ředitel Nadace Partnerství, která 
sázecí výzvu spustila.

Do sázení stromů se v Moravsko-
slezském kraji pustilo na třicet subjek-
tů. Například v Základní škole Paskov 
se děti společně s dalšími dobrovolní-
ky zasloužily o vybudování klidového 
prostoru ve škole. Projekt, díky kte-
rému školu zdobí čtyři javory, nese 
název Zastavme se na chvíli. „Takový 
prostor ve škole chyběl. Nyní se zde 
mohou žáci různých věkových skupin 
setkávat a komunikovat,“ popisuje 
důvody výsadby ředitelka školy Lucie 
Butkovová. 

Žáci sázeli ale i ve Studénce. Na za-
čátku listopadu společně s Centrem 
pro podporu občanů Arnika a Českým 
svazem ochránců přírody Studénka 
dali vzniknout novému stromořadí. 
To tvoří celkem čtyřicet dubů.

Ani žáci ze Základní školy Labyrint 
Lhota neotáleli a v polovině listopadu 
vysadili za Opavou sad dvaceti stro-
mů. Děti tak proměnily původní str-
niště v ovocný Luční sad, který byl 
doplněn dalšími čtyřiašedesáti stromy 
od dobrovolníků. „Už samotné sáze-
ní bylo důkazem, že tento projekt je 

a bude sloužit k mezige-
neračnímu setkávání lidí. 
Stromy si totiž zasadili 
rodiny s malými i dospí-
vajícími dětmi nebo pra-
rodiče s vnoučaty, ale také 
zástupci Slezské univerzity 
nebo Slezské nemocnice,“ 
dodává jedna ze zakladate-
lů školy Labyrint Kateřina 
Rybářová Vavrečková.

Iniciativa Sázíme bu-
doucnost ale není jen 
o hloubení jam a zatloukání 
kůlů. „Soustředíme se také 
na metodickou podporu 
správných výsadeb a péči 
o stromy, odstraňování le-
gislativních bariér pro vý-
sadby nebo snazší čerpání 
peněz na sázení i následnou 
péči. Zájemci o výsadby 
ve městech už nyní mohou 
žádat o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí, 
na jaře Fond spustí také posílený titul 
Programu péče o krajinu. Již tradičně 
mohou zájemci soutěžit také o granty 
Nadace Partnerství. Řada výzev se ale 
otevírá již nyní, stromy od začátku 

Dobrovolníci sázejí stromy po celém 
Moravskoslezském kraji

inzerce

února podporuje například i Nadace 
ČEZ. Všechny možnosti financování 
najdou zájemci na www.sazimebu-
doucnost.cz,“ uzavírá Miroslav Kun-
drata.  David Kopecký
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         Dne  5. 5. 2020  od  15.30  hodin 
  se na sokolském hřišti koná  

 
 

„Pálení   
čarodějnic“ 

 
 

Pro děti jsou připraveny soutěže, poté bude 
následovat opékání párků. 

 

 

 Párek s sebou, chléb a  
   občerstvení je zajištěno. 

 

Těšíme se na hojnou účast 
všech čarodějek a čarodědků.                                                                                  

  

Základní informace pro občany Dětmarovic 

  

Obec Dětmarovice informuje občany o důležitých nařízeních 
v souvislosti se šířením viru COVID – 19 

S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání: 

• je Obecní úřad Dětmarovice pro veřejnost uzavřen. Provoz 
podatelny je omezen pouze na úřední dny (pondělí, středa), 
a to od 10.00 do 11.00 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin. 
Případné informace budou poskytnuty elektronicky nebo 
telefonicky. 

• Senior taxi lze využít pouze v neodkladných případech, 
objednávky na tel. čísle 739 292 550. 

• Základní škola o obě mateřské školy jsou uzavřeny. 

• Telefonní číslo 739 292 550 pro zajištění pomoci a nákupů 
nemocným a nemohoucím lidem vyžadujícím zvláštní péči 
v obci Dětmarovice. Lze využít pouze v případě, že občanům 
nemohou pomoci rodinní příslušníci nebo sousedé. 

• V případě podezření na nákazu koronavirem volejte linku 1212 
nebo 112 pro obecné informace. 

• Prosíme, nepodceňujte nošení roušek! 

 
 

 Pár rad ve zkratce, jak se teď chovat, abyste chránili sebe i okolí: 
 

• Zůstaňte doma, respektujte karanténu v celé ČR.  

• Základem je hygiena. Myjte si často ruce mýdlem, vždy před 
jídlem, po použití WC a po návratu z venku. 

• Roušky a respirátory. Nebezpečí nákazy snižuje používání 
ochranných roušek a respirátorů. 

• Senioři. Nejstarší lidé bývají koronavirem nejvíce ohroženi a jejich 
podíl mezi oběťmi nákazy je nejvyšší. Ostatní by měli být 
nápomocni, aby vůbec nemuseli vycházet z bytů. 

• Rychlé nákupy. Pokud musíte jít nakoupit nebo do lékárny, 
udělejte to co nejrychleji. V místech, kde jsou další lidé, se 
pohybujte jen co nejkratší dobu, pouze s rouškou na obličeji. 
Plaťte kartou, pokud saháte na bankovky a mince, dezinfikujte si 
ruce. Při nákupu nebaleného pečiva, prosím používejte rukavice. 

• Kdy k lékaři? Doktoři odsouvají běžné zákroky na pozdější období, 
až epidemie skončí. Nechoďte za nimi kvůli věcem, které snesou 
odklad.  

• Sledujte informace. Situace se mění každým dnem, úřady 
vyhlašují nová a nová omezení. Čtěte noviny, sledujte televizi 
a zpravodajské weby.  

• Buďte v kontaktu s blízkými. Využijte telefony nebo možnosti 
elektronické komunikace s příbuznými a přáteli.  

• Přemýšlejte, co uděláte. Každý čin může mít nebezpečné 
následky pro vás i vaše okolí – když ne teď, třeba ještě za pár dní. 
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vzpomínky

společenská kronika

Vzpomínáme na zemřelé
      Věru Kalivodovou, 

Miroslava Šeligu, 
Libuši Mléčkovou, 
Bedřicha Hanuska, 
Annu Techetovou, 

Věru Žilovou, 
Emilii Švajčákovou, 
Jiřinu Mazurkovou. 

Oslavili životní jubileum
Leden 2020

80 let
Ludmila Videnková

Josef Videnka
Jarmila Plutová

82 let
Emil Messerschmidt

Vilibald Novák
Květuše Kropjoková

83 let
Vladislava Górecká

84 let
Jarmila Kyjonková 

Věroslav Adamiš
86 let

Danuše Bednárová 
87 let

Jiřina Dvořáková
98 let

Anežka Mencnerová 

Únor 2020
80 let

Emil Cyřík
Josefa Bartečková

82 let
Blažej Križan
Jozef Moravec

Vlasta Absolonová
83 let

Wolfgang Keller
84 let

Anna Szubrytová
Zdenek Izaiáš 

85 let
Elena Ulmanová

89 let
Lidia Štefková 

Leonka Mazurková 
Anežka Galiová 

90 let
Stanislav Šipka 

91 let
Vanda Macurová 
Olga Hanusková 

Všem oslavencům blahopřejeme!

Dne 16. února 2020 
jsme vzpomněli čtvrté smutné výročí úmrtí

našeho manžela, tatínka dědečka a pradědečka 
pana Drahoslava Švedy. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut!

Dne 23. dubna by se dožil 50 let 
můj syn pan Rostislav Slovik z Dětmarovic

a
4. května uplyne 5 let 

od úmrtí mého manžela pana Miroslava Slovika.
S láskou a úctou vzpomíná maminka a manželka Jana

Dne 1. 1. 2020 
by se byla dožila 75 let 

paní MARIE ZBORTEKOVÁ 
ze Zálesí.

Dne 16. 4. 2020 vzpomínáme 
20 let od jejího úmrtí.

S láskou vzpomínají dcera Jitka, snacha 
Jaroslava a vnučky Veronika a Lucie s rodinami.
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