ZPRAVODAJ OBCE DĚTMAROVICE

LEDEN 2019

A je tady rok 2019!
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli
a máme tady rok 2019. Jako
by čas stále tempo svého věčného běhu zvyšoval..., což je
ale nakonec obecně i v chápání lidí určitě relativně pojato. Mladí by chtěli místy
i čas zrychlit, to staří by si to
zákonitě představovali zase
opačně.
Uplynulý rok 2018 nebyl
pro obec vůbec špatný. Dokončili jsme ve dvou částech
obce výstavbu páteřních tras
moderní kanalizace s čističkami odpadních vod a zahájilo se připojování obyvatelstva
na tento nový systém. Jsou to
finančně i organizačně velmi
náročné stavby. Zahrádkářům
jsme předali krásnou novou
klubovnu, obnovili jsme řadu
úseků našich komunikací atd.
Kdo chce mít dobrý přehled
o investičním dění v obci, vyčte konkrétní postupy v Dět-

marovickém okénku nebo má
fotodokumentaci v rubrice
INVESTICE A OPRAVY
na stránkách obce. Pozor,
rozvoj obce nejsou jen investice, jak mne někdy opozice
kritizuje. Výčet neinvestičních zdokonalení a postupů
v obci od roku 2011 jsme
uváděli a pro připomenutí
bude v lednovém Okénku
znovu uveden aktualizovaný
text. V RUBRICE STAROSTY na www.detmarovice.cz
najdete též návrh další strategie postupu rozvoje obce
v různých oblastech života
naší obce. Je na nás všech,
abychom si v obci program
vytyčili optimálně pro všechny věkové složky našeho
obyvatelstva. Ne nějakými
obecnými
proklamacemi,
ale prakticky proveditelnými
postupy v čase. Proto je uvedený návrh k diskusi všem
lidem v naší obci, stejně
jako již konkrétní navazující
podrobný Program rozvoje obce do roku 2025. Nic
v tom není dogmatem, dobré
nápady mají vždy „zelenou“.
A zastupitelstvo obce má
„v rukou“ schvalování všech
navržených postupů.
Vážení spoluobčané, jsem
si vědom toho, že pro všechny lidi navodit stav úplné
spokojenosti se vším není reálně možné. Nelze ani čekat,
že všem vyhovuje současné

nové vedení obce. Jsem však
přesvědčen o tom, že prodiskutované a nakonec přijaté
postupy pro další období by
již pak měly být v zásadě
ve volebním období podporovány, anebo by měly být
oproštěny alespoň některých
„jedovatých“ a podpásových
počinů. Jsme na jedné lodi
a ta by měla plout v klidných
vodách a s dobrým kompa-

sem…
Vážení spoluobčané, přeji
vám všem do roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a elánu do života. A nám
všem v obci přeji co nejméně
nezdravých a zbytečně vyvolaných konfliktů. Jejich existence spolehlivě brzdí postupy ke zlepšování.

Ladislav Rosman,

starosta obce

Poděkování Dagmar Šnapkové
Vážení spoluobčané, rád
bych za nás za všechny takto
poděkoval redaktorce našeho
Dětmarovického okénka paní
Dagmar Šnapkové za dlouholetou poctivou práci v pozici
redaktorky tohoto časopisu.
Paní Šnapková pracovala
jako členka redakční rady od r.
1981 a redaktorkou Dětmarovického okénka byla ve dvou
etapách: od června 1981
do 30. 11. 1995 a pak v letech

2007 až 2018. Za dobu působení vtiskla našemu Okénku
svůj „rukopis“, neboť redaktor
zásadním způsobem ovlivňuje
sestavu textů a snímků na stranách každého výtisku. Jak je
známo, paní Šnapková pracovala pro obec i jako fotografka
a mnoho jejích pěkných fotek
jsme nacházeli v Okénku, ale
i například na stránkách obce
www.detmarovice.cz.

(pokračování na str. 8)

Měříme dál na ZŠ a MŠ Dětmarovice
V rámci projektu podporovaného Visegradským
fondem „Zhluboka se nadechni“ jsme v loňském
školním roce ve spolupráci se Základní školou
v Hažlachu na základní škole začali měřit PM 10
(prachová částice o velikosti 10 µm) a PM 2,5 (prachová částice o velikosti 2,5 µm). V měření pokračujeme i v letošním školním roce. Měříme přístro-

jem, který navrhli a spolu s žáky sestavili DR. INZ.
MIROSLAW ZIMNOCH, DR. INZ. JAKUB BARTYZEL – AKADEMIA GORNICZO HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA KRAKOW. Tato
data jsou neverifikovaná stejně jako zveřejňovaná data Českým hydrometeorologickým ústavem
(http://portal.chmi.cz/).

velikost PM 10 a PM 2,5

měřicí přístroj

Mapka míst, kde měříme:

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně ovzduší (201/2012
Sb.). Ten stanovuje imisní limity pro ochranu zdraví
lidí a maximální počet jejich překročení takto: Pro

PM 10 je stanoven denní imisní limit (24hodinový)
na 50 μg/m3, který může být překročen nanejvýš
35krát v roce. Pro PM 2,5 je stanoven imisní limit
na 25 μg/m3

-2-

www.detmarovice.cz

Výsledky měření říjen–prosinec 2018
Škola
DATUM PM10
23.09.2018
6
30.09.2018
79
03.10.2018
4
11.10.2018
53
11.10.2018
79
18.10.2018
79
25.10.2018
53
25.10.2018
7
02.11.2018
7
02.11.2018
9
15.11.2018
110
15.11.2018
25
29.11.2018
45
29.11.2018
73
06.12.2018
144
06.12.2018
124
13.12.2018
30
13.12.2018
22
20.12.2018
167

PM2,5
5
68
3
47
68
67
45
7
7
6
98
22
39
64
125
103
23
18
142

Nad statkem
DATUM PM10
23.09.2018
7
30.09.2018
85
03.10.2018
6
11.10.2018
58
11.10.2018
82
18.10.2018
125
25.10.2018
65
25.10.2018
10
02.11.2018
25
02.11.2018
10
15.11.2018
152
15.11.2018
36
15.11.2018
113
29.11.2018
52
29.11.2018
82
06.12.2018
162
06.12.2018
134
13.12.2018
38
13.12.2018
36
20.12.2018
156

PM2,5
6
72
5
46
75
111
48
8
16
8
142
25
100
41
68
148
122
26
24
132

Školka Koukolná
DATUM PM10
23.09.2018
7
30.09.2018
85
03.10.2018
6
11.10.2018
58
11.10.2018
82
18.10.2018
125
25.10.2018
65
25.10.2018
10
02.11.2018
25
02.11.2018
10
15.11.2018
149
15.11.2018
31
15.11.2018
113
29.11.2018
52
29.11.2018
82
06.12.2018
156
06.12.2018
132
13.12.2018
36
13.12.2018
34
20.12.2018
138

PM2,5
6
72
5
46
75
111
48
8
16
8
130
27
100
41
68
131
111
28
22
111

Z naměřených hodnot vyplývá, že zhoršené výsledky
se objevují zejména ve dnech topné sezony. Mnohdy tedy
nemůžeme svádět špatné výsledky jen na potencionální
velké znečišťovatele. Ukazuje se například, že výsledky
často ovlivňuje to, čím lidé v obci a v konkrétní lokali-

tě v dané dny topili. „Jestli chceme stav zlepšit, musíme
začít u sebe,“ konstatují žáci, kteří se na měření podílí.
My, škola, budeme občany o výsledcích měření čistoty
ovzduší v Dětmarovicích pravidelně informovat.

Jana Brožková, Robert Lindert
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Ještě poznámka k prachu v ovzduší v našem regionu
Naše základní škola se účastní dotovaného programu
monitoringu kvality ovzduší konkrétně u nás v obci. Jak
vidíme na podkladech o měření, jsou měřeny koncentrace prachu ve třech místech obce.
Měření se provádí cejchovanými přístroji, takže výsledky v tabulce nejsou žádná „hausnumera“. Osobně si
této činnosti vážím ze dvou důvodů. Zaprvé: Generace
mladých lidí se zajímá o jeden z kardinálních problémů
regionu, což mimo jiné dává předpoklad sílícího tlaku
na problém s nadějí na vyřešení například v následující
generaci obyvatelstva. Nelze se totiž těšit na rychlé vyřešení… Zatím se konají jen obří konference, vliv ovzduší
z polských Katovic je jednoznačný apod. A těch pár desítek nových kotlů – zase na tuhá paliva – je dle mého

názoru jen počin s minoritním vlivem. A proč si dále
činnosti dětí vážím? To za druhé: No, ukažte mi, v které obci mají ve třech místech přehled o kvalitě vzduchu.
Oficiální měřicí místo je až ve Věřňovicích a dle zjištění
výsledky měření korespondují s „našimi“ hodnotami.
Jen ještě doporučení pro čtenáře. Věnujte, prosím, pozornost hodnotám především PM10, to je ten prach, co
nás zajímá nejvíce a je veřejně hodnocen. A na vodorovné ose x diagramu nevěnujte pozornost pětimístným kódům měření, pro nás čtenáře to jsou zbytečné hodnoty.
Děti berou svou práci dost „vědecky“ a jistě jim promineme, že komentář není úplný. Za sebe však dávám naší
škole v této souvislosti „palec nahoru“.

Ladislav Rosman

Rozvoj obce nepředstavuje jen investiční činnosti
Vážení spoluobčané,
samozřejmě, že rozvojem obce nemyslíme jen investiční činnosti. Někdy to tak kriticky stavějí i zastupitelé, kteří asi zapomněli na jiné oblasti života v obci.
Pro připomenutí proto vedení obce uvádí i položky
k podpoře spokojenosti obyvatelstva obce zavedené
od roku 2013.
Tyto položky přímo nesouvisí s činnostmi v oblasti
investic a oprav a „samy se nenarodily“...
Neinvestiční položky pro naše občany zavedené v období 2010-2018
(Rekapitulace zavedených služeb a podpor)
												Zavedeno v roce
Podpora ozdravných pobytů pro seniory nad 65 let, 3.000 Kč na seniora a rok 			
2016
Snížení poplatků za odvoz odpadů na cca 33 % původního stavu, oproti zvýšení daně		
2013
Zavedení veřejného osvětlení po celou noční dobu, bez vypínání					
2013
Zavedení finančního daru 2.000 Kč při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ					
2017
Zavedení podpory obce pro ozdravné pobyty všech dětí MŠ a ZŠ					
2014
Zavedení služby SENIOR a BABY taxi								
2014/2015
Zavedení podpory pro studium na Univerzitě 3. věku						
2015
Zavedení zájezdů pro seniory									
2017
Zavedení bezplatné služby odvozu spadaného listí seniorům					
2015
Zavedení bezplatné služby seniorům, pomoc při stěhování a likvidaci nábytku atd.		
2015
Rozšíření terénní sociální služby, auto + prac. síla						
2015
Navýšení finančních prostředků na kulturu a zábavu našich občanů				
2016
Finanční podpora obce zájemcům o kotlíkovou dotaci						
2016/2017
Navýšení finanční podpory pro spolkovou činnost v obci 					
průběžně
Zavedení daru obce na kanalizační připojení, 10.000 Kč na nemovitost				
2017
Posílení autobusové dopravy z Orlové (poslední večerní spoj, od 1. 4. 2018) 			
2011 a 2018
Zavedení školního autobusu pro odlehlé části obce						
2018
Pozn.: Pro slabý zájem byla podpora obce u kotlíkových dotací přerušena, ale jsou úvahy o znovuzavedení v roce
2019. 
Ladislav Rosman
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Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice od roku 2011
Rok
Počet obyvatel

2011
3960

2012
4025

2013
4113

2014
4165

2015
4184

2016
4195

2017
4227

2018
4276

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice
od roku 2011

(Údaje jsou z matriky OÚ Dětmarovice) Jana Timko

Změny v krajských nemocnicích směřují
k lepší péči o zdraví
Moravskoslezský kraj
chystá důležité změny
v nemocnicích, které zřizuje. Tyto úpravy mají
pomoci řešit problém chybějících pracovních sil
a upravit rozsah a strukturu lůžkového fondu. Úpravy povedou k optimalizaci
zdravotní péče a tím i k jejímu zkvalitnění.
Optimalizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, tedy pracoviště
v Karviné-Ráji a Orlové,
má přinést především dlouhodobou stabilizaci zdravotnického
personálu
a zlepšení hospodaření.
Současně by se uspokojila dlouhodobá poptávka
po místech pro dlouhodobě
nemocné a seniory. Lůžková část by tedy zůstala
zachována, dokonce by se

kapacita lůžek navýšila,
jen by změnila své zaměření na následnou péči, která
je díky stárnoucí populaci
velmi potřebná.
Všechny obavy, které se
v poslední době ozývaly,
jsou naprosto zbytečné.
Nemocnice v Orlové sice
projde změnami, ale zavírat se rozhodně nebude.
Lékaři a zdravotnický personál o vás budou pečovat 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu. Nemusíte se strachovat ani v případě, kdy
se během vyšetření v jakékoliv ambulanci orlovské
nemocnice ukáže, že je
nutná hospitalizace. Převezeme vás sanitkou. Samozřejmě zdarma, a hlavně
bezpečně a rychle.
Snažíme se také, aby se
změny, které nastanou,

co nejméně negativně dotkly našich zaměstnanců.
Všichni naši lékaři a zdravotní sestry jsou pro nás
důležití, stojíme o všechny
naše zaměstnance. Nikdo
ze stávajících zaměstnanců
nepřijde o práci.

Ubezpečuji vás, že
všechny změny, které nás
čekají, směřují ke zvýšení
kvality péče a spokojenosti všech pacientů v celém
Moravskoslezském kraji.

Jiří Matěj,

ředitel nemocnice

Ozdravný pobyt pro seniory
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Dne 16. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Dětmarovice
schválilo pro rok 2019 prostředky na poskytování daru
na ozdravný pobyt pro občany Dětmarovic, a to v celkové výši 300 000 Kč. Občanu Dětmarovic dar ve výši
3000 Kč může být poskytnut za níže uvedených podmínek:
•
dovršení věku 65 let v daném roce,
•
jednou ročně,
•
na pobyt v České a Slovenské republice.
Žádosti budou přijímány na OÚ Dětmarovice, kancelář č. 313 (tel. 596 540 143), do vyčerpání schválené
částky. Tiskopis žádosti je ke stažení na internetových
stránkách obce: https://www.detmarovice.cz/socialni.

Lenka Hanusková, OÚ Dětmarovice
www.detmarovice.cz

Co do kanalizace nepatří
V obci nově vybudované
čistírny odpadních vod budou každoročně zpracovávat
značné množství znečištěných odpadních vod. Bohužel
v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí
předměty a látky, které do ní
nepatří. Nejenže poškozují
kanalizační potrubí, čerpadla
a další zařízení, ale mají i neblahý vliv na samotný proces
čištění odpadních vod.
Musíme si uvědomit, že
toaleta není odpadkový koš!
Tím, že níže uvedené předměty a látky vyhodíme nebo
vylijeme do záchodu či dřezu,
totiž problém s odpady nezmizí, ale začíná.
Co mohou způsobit? Tyto
předměty mohou způsobit zachycení se v potrubí a ucpání
kanalizace. Rovněž mohou
poškodit kanalizační čerpadla, především v čerpacích
stanicích.
Potraviny způsobují vážné
problémy nejen v kanalizační
síti, ale i při čištění odpadních
vod a jejich následném vypouštění zpět do přírody.
Velké problémy způsobují hlavně oleje a tuky, které
lidé používají při smažení
a fritování potravin. Většina
lidí je běžně vylévá do kanalizace. Tukové částice se pak
při ochlazení shlukují, srážejí
a nabalují na sebe další odpad.
V potrubí následně vzniká

odolná ucpávka, která kanalizaci postupně zneprůchodní.
Zanášejí nepropustnou vrstvou ovládací sondy a ucpávají
kanalizační čerpadla.
Rovněž chemikálie a barvy
v kanalizaci vytvářejí prostředí, které může ohrozit zdraví
pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou
tyto látky mít toxický účinek
na bakterie, které čistí odpadní vodu, a čistička vod pak
přestane plnit svou funkci.
Zatímco odpad jsme se již
naučili velice dobře třídit,
stále zapomínáme na to, že
i zacházení s odpadní vodou
má svá pravidla. V případě
zjištění místa vzniku poruchy na kanalizaci je majitel
pozemku napojeného na kanalizaci povinen uhradit obci
náklady spojené s opravou
za každý případ vzniku poruchy, která bude způsobena vypouštěním odpadních
vod do kanalizace v rozporu
s podmínkami stanovenými
kanalizačním řádem a platnými právními předpisy.
Tímto vás žádáme o jejich
důsledné dodržování. Podrobné informace o provozování
kanalizace najdete v kanalizačním řádu obce, který je
zveřejněn na internetových
stránkách obce.
Do odpadu nevyhazujte
hygienické a domácí potřeby

• jednorázové pleny
• vlhčené ubrousky
• kosmetické a odličovací
ubrousky
• tampony, vložky
• papírové utěrky, žínky, textilie, hadříky a úklidové hadry
• vatičky a tyčinky na čištění
uší atd.
Tyto
předměty
patří
do směsného odpadu, laicky
řečeno do koše.
Do odpadu nevyhazujte
kuchyňský odpad
• zbytky jídel
• zbytky ovoce a zeleniny
• prošlé potraviny a zavařeniny
• rozmělněné zbytky z kuchyňských drtičů odpadu
Potraviny patří do kontejnerů na bio odpad nebo máte-li možnost, tak na kompost.
Do odpadu nevylévejte
tuky a oleje
• použité fritovací oleje
• zbytky tuků po pečení

a smažení
• motorové oleje
• ropné produkty
Použité tuky a oleje přelijte
do plastové láhve a odevzdejte ve sběrném dvoře nebo odneste do kontejnerů na použité tuky a oleje.
Do odpadu nevyhazujte
chemikálie
• staré barvy
• ředidla
• lepidla
• vodou ředitelné malířské
barvy a vápno
• domácí i zahradní chemii,
jedy, pesticidy
• omamné látky, žíraviny,
hořlavé a výbušné látky
Chemikálie a barvy odevzdejte ve sběrném dvoře.
Do odpadu nevyhazujte
léky
Zbytky nepoužitých léků
odevzdejte v lékárně.

Václav Kyjonka,

OÚ Dětmarovice

Takto vypadá stanoviště separovaného odpadu u motorestu v Koukolné téměř každý týden, a to i přes bezplatné sběrné dvory po celém okrese. 
T. Čempelová, OÚ Dětamarovice
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Elektrárnu Dětmarovice si vloni prohlédlo 2000 zájemců
Elektrárnu
Dětmarovice, jedinou elektrárnu
a teplárnu Skupiny ČEZ
spalující černé uhlí, si vloni prohlédly v 61 exkurzích a na dni otevřených
dveří přibližně dvě tisícovky zájemců. Zatímco
počet dětí ze základních
škol a studentů středních
škol se mírně snížil, roste
zájem o odborné exkurze
pořádané firmami nebo
například seniory, kteří
dříve pracovali v energetice.
„Vloni si elektrárnu prohlédli zaměstnanci několika energetických nebo
strojírenských firem, kteří
se zajímali hlavně o odbornou stránku provozu.

Jednu exkurzi ale naopak
zorganizovala společnost
působící v oboru IT, pro
její zaměstnance to byla
v podstatě zážitková turistika,“ upřesnil navýšení
zájmu o odborné exkurze
pro dospělé výrobní ředitel Karel Šponar, který má
exkurze v Elektrárně Dětmarovice na starost.
Podle počtu návštěvníků
byl o prohlídku největší
zájem mezi středoškoláky, kterých přišlo v 39 exkurzích přes 850. Dalších
12 exkurzí si objednali
učitelé základních škol
pro žáky vyšších ročníků,
které berou do firem před
rozhodováním o dalším
studiu. Mimořádnou pro-

hlídku uspořádali zaměstnanci elektrárny pro pacienta, který si chtěl léčebný
pobyt v Lázních Darkov
zpestřit prohlídkou energetického provozu.
Další návštěvníci se mohou do elektrárny podívat
pohodlně z domova díky
virtuální prohlídce, která
zájemce provede všemi
důležitými provozy prostřednictvím webové aplikace.
Virtuální prohlídku lze
vstoupit na adrese
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-detmarovice/
Bezplatnou
exkurzi
v elektrárně je možné
domluvit na telefonním

čísle 591 102 889.
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, Orlovou a od loňska
také Farmu Bezdínek,
ve které začala společnost
NWT s pěstováním okurek a rajčat.

Vladislav Sobol,
 mluvčí Skupiny ČEZ

Každá exkurze začíná u modelu elektrárny (1), pokračuje návštěvou velína (2), strojovny a dalších zajímavých částí
elektrárny (3) a vrcholí rozhledem ze střechy kotelny (4), odkud je vidět nejen do Polska, ale v případě dobrého počasí i do Beskyd a Jeseníků.
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Parádní výsledek z MČR U19 Praha
– 5x stříbro a 1 bronz
Holá, holá, Praha volá. Poslední vrchol sezóny
2018. O medaile a tituly Mistrů ČR se ve dnech 15.–
–16. prosince utkali hráči kategorie U19, tedy ročníku 2000 a mladší. Dosáhnou naši hráči na medaile
a titul?
Tuto otázku jsme si kladli před začátkem mistrovství. Naše přání bylo navázat na úspěch z MČR kategorie U17, které se konalo o týden dříve. Hodně
napověděl sobotní večer a tajenka byla rozluštěna
v neděli dopoledne. O příčky nejvyšší se na kurtu
za „péřákem“ proháněli tito naši hráči: Adam Blaník,
Adam Twardzik, Lukáš Franek, Tallulah Van Coppenolle a Nela Němcová.
A jak to nakonec dopadlo? Titul Mistra České republiky to tentokrát nebyl, ale nebylo k němu daleko.
I tak zisk šesti medailí – pěti stříbrných a jedné bronzové – nelze nazvat jinak než parádním výsledkem.
O cenné kovy se zasloužili: Nela Němcová – stříbro
z deblu a mixu, Adam Blaník – bronz ze singlu a stříbro z deblu, Tallulah Van Coppenolle stříbro ze singlu a Lukáš Franek stříbro z mixu.
Po zisku sedmi cenných kovů z MČR U17 z Brna

jsme si z MČR U19 z Prahy přivezli dalších šest medailí. Celkem tedy 13 medailí (1x zlato, 6x stříbro
a 6x bronz). Je to jeden z nejlepších výsledků od roku
2010. Vyrovnání počtu získaných medailí ze sezóny
2014–2015, kdy letošní výsledek je cennější tím, že
byl ozdoben jedním titulem MČR. Hráčům i trenérům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v sezóně
2019. 
RN
Medaile z MČR 2018 celkem zlato stříbro bronz
Tallulah Van Coppenolle 5		
1
2
2
Nela Němcová
5			
4
1
Lukáš Franek
4			
2
2
Adam Blaník
3			
2
1
Adam Twardzik
1			
1
Zuzana Morcinková
1			
1
Lucie Donová
1			
1
V tabulce jsou započteny i stříbrné medaile z MČR smíšených družstev dorostu.
Více najdete na stránkách http://www.badminton-orlova.cz/

Radim Němec

Poděkování Dagmar Šnapkové
 (pokračování ze str. 1)
Na vlastní žádost odchází
paní
Dagmar
Šnapková od 1. 1. 2019
„do důchodu“, i když jen
„částečného“, neboť dále
povede obecní kroniku,
v čemž na ni velmi spoléháme.
Dětmarovické okénko
bude od 1. 1. 2019 redi-
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gováno a vydáváno karvinskou tiskárnou – firmou Kartis + Co, s.r.o.,
a lze si jen přát, abychom
ve kvalitě výtisků nepoznali změnu k horšímu.
Paní Šnapkové přejeme
do dalšího období hodně
zdraví, životního optimismu a radosti z vnoučat!

Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Úspěch krasobruslařů v Kopřivnici
Dalším pohárovým závodem byla soutěž v Kopřivnici, kde se sjeli krasobruslaři z celé ČR, aby bojovali
o co nejlepší umístění a tím získali cenné body pro postup na MČR.
Úspěch zaznamenaly i mladší kategorie:
Nováčci chlapci – Marek Měřva předvedl krásnou
volnou jízdu a umístil se na 2. místě.
Nováčci dívky – Dorota Hanusková zajela velice pěknou volnou jízdu a vyjela si 6. místo.
Juniorky: V krátkém programu se Magdaléna Paseková umístila na 3. místě. Trocha nervozity před volnou
jízdou a snaha udržet si 3. příčku se trochu projevily
a celkově se umístila na 5. místě. Petra Kúdelová obsadila 4. místo, jen bod ji dělil od 3. místa. Markéta Sobotíková – 7. místo, Sabina Večeřová – 13. místo.
Žáci: Lukáš Vágner zajel hezký krátký program a byl

na 3. místě. Bohužel volná jízda mu vůbec nevyšla. Celkově 4. místo. 
Monika Kramná, KK Orlová

V Brně to pořádně zacinkalo – 7 cenných kovů z MČR
Jako každý rok, tak i loni, sezóna končila vrcholy, a to
Mistrovstvím ČR napříč všemi věkovými kategoriemi.
Kategorie U13 a U15 již měly své MČR odehrány a 8.–
–9. prosince se v brněnské X Aréně konalo Mistrovství
České republiky jednotlivců pro věkovou kategorii U17.
Do Brna se sjela celorepubliková špička ze všech koutů
České republiky.
Badmintonový klub TJ Orlová – Lutyně, z.s. měl zastoupení čtyřmi hráči, kteří si svými výkony v průběhu celého
roku vybojovali právo účasti na této vrcholné akci. Dětmarovický Lukáš Franek, Zuzana Morcinková, Tallulah Van
Coppenolle a Nela Němcová na MČR odjeli s nemalými
ambicemi.
A svými výkony potvrdili, že patří mezi celorepublikovou špičku, když si z Brna přivezli celkem sedm cenných
kovů a z toho jeden titul Mistryně ČR.
A nyní postupně. Tallulah Van Coppenolle své vystoupení, ve všech třech disciplínách, ozdobila třemi medailemi.

Titul Mistryně ČR vybojovala v mixu s Janem Janoštíkem
(Sokol České Budějovice). Ze singlu i deblu (s Marií Růžičkovou z BO Chance) přidala bronzové medaile.
Na úspěch Tallu navázala i Nela Němcová. Startovala
v obou párových disciplínách a vybojovala stříbro v deblu
s Kateřinou Mikelovou (Sokol Meteor Radotín Praha)
a bronz v mixu s Lukášem Frankem. Lukáš získal ještě
bronzovou medaili v deblu s Jakubem Matulou (BO Chance).
Tallu, Nela a Lukáš startovali v osmi disciplínách
a v sedmi z nich dosáhli na stupně vítězů. „Docela slušný
oddíl“. 
RN
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Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Vás srdečně zve na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
KDE: budova ZŠ Dětmarovice, 1.patro
KDY: čtvrtek 4. dubna 2019
od 1300 do 1600

CO S SEBOU: občanský průkaz, rodný list dítěte, dobrou náladu ☺

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice.

MŠ Dětmarovice střed a
MŠ Dětmarovice Koukolná
Pro školní rok 2019/2020
se bude konat ve dnech
2. 5. a 3. 5. 2019
v době od 8.00 do 16.00 hodin.
S sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Těší se na vás zaměstnanci obou MŠ!
- 10 -
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Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Dětmarovice
Vás srdečně zvou na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
KDE: budova ZŠ Dětmarovice
KDY: čtvrtek 28. 3. 2019
od 1400 do 1700
Po budově Vás sami provedou ti, kteří ji znají nejlépe – žáci.
Ukáží Vám její moderní zázemí, prostory učeben, jejich technické vybavení i dva
pavilony s tělocvičnou, školní družinou a jídelnou.

Součástí prohlídky bude i nově velikonoční jarmark
výrobků žáků.
Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme!
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Beseda s Marií Svatošovou v Dětmarovicích
Když se řekne MUDr.
Marie Svatošová, v člověku se ozve slovo hospic.
A s tím souvisí celá řada
otázek. Lhát pacientovi
o jeho vážném zdravotním
stavu nebo ne? Co může
dát člověku vážná choroba? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanazie, ale naopak
respektovat jejich život
až do přirozeného konce
a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech bude
zajímavá beseda právě se
zakladatelkou hospicového hnutí v ČR Marií Svatošovou, a to v neděli 3.
března od 15 hodin na faře

v Dětmarovicích.
Tato spisovatelka, publicistka a držitelka medaile Za zásluhy III. stupně
z rukou prezidenta Václava Havla či medaile
Za zásluhy o stát z rukou
prezidenta Miloše Zemana
totiž před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo
v Červeném Kostelci iniciovala před více než dvaceti lety první český hospic.
A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po republice
s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům
nově vznikajícím. Marie
Svatošová v knize mluví

také o své rodině, studiu
medicíny, vlivu, jaký na ni
měl před léty zavražděný
kněz P. Ladislav Kubíček,
či o svém trapistickém fanklubu.
V mnoha českých hospicích najdeme citát: „Naším
cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“
Autorka tohoto výroku
Marie Svatošová dokázala
životem naplnit celý svůj
život. A nejen životem,
také smyslem a neokázalou
službou. U příležitosti be-
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sedy bude možnost zakoupení její nejnovější publikace Neboj se vrátit domů.

Marcel Puvák, farář
 (rkf.detmarovice@doo.cz,

tel.: 731 402 008)

www.detmarovice.cz

Od 1.1.2019 je kancelář ČPP Orlová
přestěhována na adresu:
Janka Vincentová
735 71 Dětmarovice 1086
Provozní doba kanceláře
Pondělí:
9.00 - 12.00    13.00 – 16.00
Úterý:
9.00 - 12.00
Středa:
9.00 – 12.00     13.00 – 16.00
Čtvrtek:
dle telefonické domluvy
Pátek:
dle telefonické domluvy
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Odpovědná osoba: Janka Vincentová
Kontakt: 603 767 239
e-mail: janka.vi@seznam.cz
IČ: 75448866
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TARIFY
SINGLE
BEZ
ÚVAZKU

AKTIVACE
ZA 1 KČ

INTERNET ZA KAČKU
WWW.INTERNETZAKACKU.CZ
Tarify

Single Premium

Single Optimal

Single Mini

SINGLE
CONNECT

40/10 Mb

20/5 Mb

5/1 Mb

450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

V ceně měsíčních plateb je zahrnuto DPH.
V ceně aktivace je kabeláž a práce technika.

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /
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602 324 243 /

KANCELAR@VEJNET.CZ
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Blahopřání k životnímu jubileu
V závěru roku 2018 se
dožil významného životního jubilea P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, který
od roku 2014 šíří křesťanské poselství v dětmarovické farnosti. Právě jeho
zásluhou se obec Dětmarovice dostává do povědomí širšímu světu více,
než tomu bylo do jeho
příchodu. Několik televizních stanic přenášelo křest
naší občanky ve Vatikánu
a také mše svatá byla již
vysílána televizí do domácností.
Kostel je nyní místem
různých akcí a koncertů,
ale to, co je nejvíce přínosné pro nás, kteří nejsme jeho pravidelnými
návštěvníky na mších, je
skutečnost, že je kostel,
pokud je to možné, zpřístupněn k návštěvám věřících lidí a v létě nechává otevřenu svou bránu
co nejdelší možnou dobu
a tím nám dovoluje jej
navštívit právě tehdy, kdy

máme čas a potřebu rozmlouvat s Bohem.
Dle mého názoru je však
největší zásluhou otce
Puváka to, že trpělivě sbírá
korunku ke korunce, aby
pomohl zachovat nejdůležitější část kostela jako dominantu naší obce – varhany. Bylo mi těžko na duši,
když jsem poslouchala
jeho prosby směrem k zastupitelům obce, aby obec
přispěla k záchraně varhan.
On, který není narozen
v Dětmarovicích, prosil
dětmarovické zastupitele,
kteří se zde narodili a kteří
vědí, že je právě kostel tím,
čím se naše obec nejvíc
prezentuje. V obci nemáme srovnatelnou památku.
Něco vyprosil, ale také
musí shánět další peníze,
protože tyto z obce by mu
na opravu varhan zdaleka
nestačily. On, který by nás
mohl nechat, ať se poučíme na vlastní chybě a sami
pochopíme, co ztrácíme,
žádá nás. Moc mu držím

palce, aby se jednou varhany rozezněly. Bude to
děkovná hudba právě pro
něj.
Otče, trošku nám všem
ten čas letí, tak ho nechme
chvilku stát. I když je to

později, přeci jen chci vám
přát, ať štěstí při každém
kroku doprovází vás napořád a ať zdraví při každém
dalším roku slouží nastokrát.

Jana Formandlová

společenská kronika
Dne 31. 12. 2018 společně oslavili
55. výročí svatby – smaragdovou
Robert a Jitřenka Wilczkovi.
Chtěli bychom jim popřát
mnoho zdraví a štěstí v dalších letech.
Přeje syn Martin s rodinou
a syn Ctirad s rodinou.

Vzpomínáme na zemřelé
Ladislava Vašuta
Petra Březinu
Hermínu Švedovou
Renátu Dobřanskou
Viléma Popalu

Již není mezi námi, již není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád…
Dne 10. ledna 2019 již uplynulo 30 let
od doby úmrtí pana Emericha JANUSE
z Dětmarovic a zároveň v prosinci minulého roku jsme si připomněli jeho nedožitých 84 let.
Stále vzpomínají manželka Slávka, dcera a syn s rodinami.
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Adventní koncert

Rozsvícení vánočního stromu
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