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Obec přihlásíme do soutěže VESNICE ROKU
Jedním z bodů programu
zastupitelstva obce konaného 13. března bude návrh k přihlášení naší obce
do prestižní soutěže Vesnice
roku, která má své krajské,
celostátní, a dokonce „evropské“ kolo. Uvažovali
jsme o tom i dříve, ale v obci
jsme neměli z minulosti ani
částečně moderní splaškovou kanalizaci, což by
v soutěži bylo tak na pořádně velkou ostudu! Naše rada
již účast v soutěži projednala
a o záměru byl informován
i finanční výbor.
V kolektivu „přípravného
výboru“ jsme přesvědčeni,
že naše obec má na to, aby
se slušně navenek uvedla,

nicméně, aby byla příprava
důkladná, doporučili jsme
naši účast až v roce 2020.
Pro letošní rok tak máme
čas na důkladnou přípravu
prezentačních postupů, podkladů a materiálů, i na případné získávání zkušeností
z jiných obcí, které již soutěž
v minulosti absolvovaly.
Jsme přesvědčeni o tom,
že především úroveň spolkové práce, škola, podpora
seniorů, zpracování kroniky,
stav místních komunikací,
ale i vzhled obce a oblast
jejího rozvoje s plánováním
na další roky jsou v naší obci
na slušné úrovni, která se dá
úspěšně prezentovat. Největší devízou jsou ale přičinliví

lidé v obci, kteří umějí udělat
takové akce, jako jsou Medové dny, oslavy 100 let ČSR,
prezentace historie obce
apod. Myslím, že to bude
prestižní akce občanů – nás
všech – a že se třeba objeví

i další nové tváře s novými
nápady, jak obec navenek
ukázat. Osobně se na účast
v soutěži těším a spoléhám
na to, že naši občané nezůstanou stranou tohoto dění.

Ladislav Rosman

Několik poznámek ke strategii a k rozvoji obce
Zastupitelstvo
obce
schválilo 16. 1. 2019 návrh
strategie dalšího postupu
k rozvoji obce, jehož součástí je i Program rozvoje
obce do roku 2022. Uvedené podklady jsou dle naší
praxe od r. 2011 stále živé
a vždy nejpozději v prosinci jsou aktualizovány,
s aktuálními podmínkami
a rozpočtem následujícího
roku.
Podklady jsou již dříve
na stránkách www.det-

marovice.cz v RUBRICE
STAROSTY. V zásadě
bude současné vedení
obce chtít udržet tempo
rozvoje hlavně v oblasti
schválených priorit (kanalizace, cesty…), ponechat všechny dosavadní
výhody v sociální oblasti,
podporu mládeže a seniorů, podporu spolkové
činnosti, zlepšování životního prostředí atd.
Zastupitelstvo obce dále
podpořilo další rozvoj pro-

jektů dle zpracovaných
studií, které jsou i v dlouhodobějším dalším výhledu rozvoje obce. U těchto
studií bych se rád zastavil. Oceňuji, že již někteří
občané i zastupitelé přestali zesměšňovat některé
návrhy, k čemuž přispěla i vizualizace projektů
na zastupitelstvu 16. ledna.
Prezentace je k nahlédnutí i v rubrice INVESTICE
A OPRAVY na stránkách
obce. Jen poznamenávám,

že studie není projekt, má
za cíl nastolit reálné řešení,
ke kterému se dá smysluplně diskutovat a záměr pak
v projektu precizovat. Tak
tomu bude i nyní:
1)
Projekt odpočinkové plochy u řeky Olše.
Zde je vazba i na stávající cyklotrasu, která nemá
žádné zázemí v podobě
parkoviště pro bruslaře,
nemá lavičku na přezouvání apod.
 (Pokračování na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
Hodilo by se sem i malé
občerstvení v sezonním
období. Dále je zde plánován přístup do vody, ať
už pro lodičky nebo pro
koupání. V této souvislosti
musím poděkovat za dosavadní vstřícný přístup
Povodí Odry s.p. Se svými
záměry jsme u této státní
firmy nikde nenarazili.
2)
Projekt rozhledny
v obci osobně podporuji,
návrh je konečně „na světě“ a nejen podle mého mínění bude tato stavba dle
studie krásnou dominantou
obce. V záměru musíme
najít ale i nákladový kompromis, určitě nebudeme
stavět nějakou nákladnou
například zděnou Dětmarovickou trúbu. Rada obce
potvrdila rozpracování návrhu dle zpracované studie.
Plán stavby je v roce 2021,

začínáme pracovat na projektu.
3)
Projekt střelnice
již v obci překonal první
negativní nápor a bariéru
odporu některých „pacifistů“. Záměr je ve studii
perfektně zpracován zkušeným projektantem, a pokud bude realizován, bude
pro obec mj. i významně
výdělečnou investicí. Realizace je ale během na poněkud delší trať. Zatím
proběhly hlukové zkoušky,
s jejichž výsledky čtenáře
seznámíme.
4)
Konečně je to projekt sportovní haly v obci,
který je dle mého názoru
velmi oprávněný, neboť
nám přibývají v obci mladí
a sport „letí“. Už v současné době jsou sportovní kapacity „pod střechou“ vytíženy na 110 %. V případě
haly se již dle dřívějšího

schválení zastupitelstvem
pracuje na reálném projektu stavby.
Uvedené aktivity nejsou
priority investic v tomto
čtyřletém období. Minimálně ale jednu z nich zrealizujeme do r. 2022. Tyto
projekty budou připraveny
i pro případně vhodně vyhlašované dotační možnosti. V tomto roce by napří-

klad bylo možno přihlásit
některé naše záměry pro
aktivní odpočinek na upraveném veřejném prostranství nebo na podporu turistické zajímavosti naší obce.
K tomuto ale JE TŘEBA
mít zpracované projekty
„v pohotovostní“ poloze.
Jsem rád, že to pochopili
i téměř všichni zastupitelé.

Ladislav Rosman

Jak pokračujeme s novou splaškovou kanalizací v obci
Pro zastupitele byl
na zasedání 13. března
připraven stručný popis
stavu v oblasti stavby
rozpracovaných etap, ale
i výhled do dalšího počínání pro celkové odkanalizování naší obce.
Domnívám se, že problematika zajímá většinu občanů, proto jsme
do Okénka ještě v rychlosti zařadili i uvedené
téma:
a) na 1. a 2. etapě „Odkanalizování
lokality
Šlog a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň jsou oba
systémy ve zkušebním

provozu. Kolaudaci celého kompletu předpokládáme ve druhé polovině
roku 2019.
b) U nově vybudovaného kanalizačního systému Koukolná, 1. etapa
probíhá předávání stavby
a připravuje se dokumentace pro postupné připojování objektů. ČOV je zde
zatím v provozu bez zátěže. Kolaudace systému
proběhne v r. 2020.
c) U stavby kanalizace na Olmovci čekáme
každým dnem na stavební povolení. Chtěli jsme
začít už na podzim 2018,
ale průtahy s vlastnictvím

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

pozemků řízení řádně protáhly. Záležitost je na MM
Karviná od 1. 3. 2018!
Mnohokrát urgováno.
d/ Projekt kanalizace
3. etapy střed je v závěru svého obtížného zrodu
a dokumentace bude podána pro územní souhlas
do 31. 3. 2019. Po ukončení řízení s dokumentací
3. etapy otevřeme bez prodlení práce na projektu
4. etapy zahrnující oblast
od Dělnického domu až
k DPS č.p. 670, kde bude
stát ČOV č. 4.
e/ Oblast Glembovce
a okolí máme v záměru řešit spádově do ob-
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lasti pozemků 3627/1
a 3627/5, kde by byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují
přírodním způsobem již
dnes… Návrh řešení nám
už stručně posoudili i odborníci dvou nezávislých
firem a mělo by to jít. Řešení by mohlo být levnější
a rada obce 4. 3. schválila
zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení
povedlo, znamenalo by
to velké zrychlení stavby
v místech, která byla původně uvažována až pro
následné období, po roce
2028.

Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Odpady jsou kardinálním problémem lidstva
Tuto úvahu jsem si dovolil zařadit i proto, že v ČR
a též konkrétně v našem
regionu se těžce rodí optimální verze řešení likvidace komunálního odpadu.
V našem karvinsko-havířovském regionu se
za rok „vygeneruje“ cca 60
tisíc tun odpadu, přičemž
se velmi slušně hodnotí
i úroveň jeho vytřídění.
Odpad se skládá z položek
organického i anorganického charakteru, kovových
podílů a vody. Bohužel
technologie zpracování –
přetvoření některých odpadů na jiné produkty –
nejsou ani dnes dokonalé,
třebaže se pracuje s odpady dobře separovanými.
Netápe se jen u nás, ale
v celé Evropě, kde je snaha situaci řešit koncepčně, zřejmě „vzorově“ pro
celou zeměkouli…, a to
doslova. Je potřeba si uvědomit, že řešení problému
v Evropě zatím nezajímá
vůbec obří asijské státy, ale
příliš ne ani Ameriku a samozřejmě Afriku. Všichni
jsme již na obrazovkách
viděli neskutečné ostrovy
z plastového odpadu v Tichomoří, stejně jako reportáže z mořského rybolovu, kde je plastový odpad
všudypřítomným balastem
i v trávicím ústrojí živočichů, ale i v krevním řečišti v podobě mikročástic.
O vlásenčitých tepénkách
schopných se například
v mozku ucpat mikročásticí už rovněž všichni
víme…
Je fakt, že relativně
„maloobjemové“
snahy
o řešení v nevelké Evropě

jsou při pomyšlení na celosvětovost problematiky
poněkud úsměvné, nebo
spíše k pláči, ale někde
se začít musí a někdo ty
technologie též musí jako
první vymyslet, propracovat a zavést do praxe. Napřed v malém, tak to bývá
se vším novým… Svět se
rychle mění a nové generace se musí co nejdříve
jinak chovat například
i v tom Tichomoří, jinak
lidstvo nepřežije… Vzor
musí proto někde vzniknout, to je jasné.
Problémem je celý komunální odpad se svou
rozmanitostí a jeho celosvětově obrovské vyprodukované
množství.
S plasty je to ale skoro nejhorší!
Jejich využívání se rozrostlo do obrovských rozměrů a zákazy kelímků
a brček situaci nezmění,
nicméně nějaký začátek to
je. Opatrný přechod na papírové tašky místo igelitek
jsme zaregistrovali a je to
též začátek. Plastové láhve
umíme sbírat, třídit, lisovat
na palety…, ale co s nimi
dál? Technologie dalšího
smysluplného zpracování
moc nejsou vidět, takže co
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jiného, než spálit… Jaký
kouř z komína u spalování plastové láhve jde, to
už všichni viděli. S celou
škálou doprovodných jedovatých zplodin na bázi
aromatických uhlovodíků, zejména fenolových
sloučenin, ale i jiných
škodlivých cyklických řetězců sloučenin. Bohužel
rozklad těchto chemikálií
na oxid uhličitý a vodu
nastává až při teplotách
nad 1700 stupňů Celsia
s katalyzátory, což je úroveň, s níž nepracuje nikde
žádné klasické spalování
odpadu, ani v té mnohdy
uváděné Vídni. Pro srovnání, v tavicím pásmu tavicích pecí pro železné
slitiny je „jen“ cca 1550 až
1750 stupňů Celsia. O rakovinotvorných těžkých
kovech v ovzduší i jinde
(kobalt, nikl, arsen, rtuť,
molybden atd.) nemluvě,
je to zase jiná, technologicky ještě složitější kapitola.
Dosažení účinně vysokých
teplot v peci je velmi nákladné a obyvatelstvo by
tuto úroveň nákladů reálně odmítlo svými poplatky uhradit. Škodliviny ze
spálení sice bývají částečně absorbovány filtrační
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soustavou, splní se pak
třeba sledovaný zákonný
emisní limit, ale to je vše.
Vzduch tu zátěž ze spálení
odpadu má následně vždy,
minimalizována je snad
jen u teplot, které vyvine
plazmové spalování. Ale
to je tak nákladné, že se dá
provozovat zatím jen „laboratorně“…
U nás v regionu jsou
diskutovány dosud tři cesty řešení, přičemž jednou
z nich je postup, na jehož
začátku je mokrá a magnetická separace podílů,
vytřídění
spalitelných
položek a jejich následné předsušení s drcením
a se spálením v energetickém kotli s podílem uhlí
ve směsi. Druhou je pak
spálení směsi komunálního odpadu, jak je dodán,
v moderní spalovací peci.
Třetí cesta se prosazuje
na Elektrárně Dětmarovice, kde by byla část původního technologického
vybavení
přebudována
na novou technologii pro
spalování odpadu, s podílem vývoje na VUT Brno.
Zde se počítá i se zařazením třídicí linky před spalováním.
 (Pokračování na str. 4)
www.detmarovice.cz

Ceny za odpad v naší obci, aneb proč stojí
dvě malé popelnice 1 500, a ne 1 000 Kč?
Určitě si vzpomínáte na usnesení
zastupitelstva obce č. 235/14 z 19.
září 2012 o zvýšení místního koeficientu pro výpočet daní z nemovitosti
ve výši 3 za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, tzn. na zvýšení

daně z nemovitosti. Jako finanční
kompenzaci právě za navýšenou daň
obec snížila pro občany cenu za odvoz odpadu o 1000 Kč na nemovitost
(viz níže uvedená tabulka). Nejde
tedy o prostý součet částek ze sloupce
3, ale jde o snížení 1000 Kč z celkové

částky skutečné ceny za popelnici, dle
sazebníku svozové firmy ve sloupci 2.
Slevy se vztahují vždy pouze
na plátce daně z nemovitosti (tj. vlastníky nemovitostí).

T. Čempelová

OÚ Dětmarovice

Popelnice u jednoho
rodinného domu

Skutečná cena popelnice,
kterou platí obec firmě:

Cena pro občana po snížení za
navýšenou daň z nemovitosti

Velká 240 l nebo 2 malé
Malá 120 l
Malá s měsíčním svozem

2 500 Kč
1 500 Kč
800 Kč

1 500 Kč
500 Kč
0 Kč

Odpady jsou kardinálním problémem lidstva
 (Pokračování ze str. 3)
Spalování je z technologického pohledu u všech
promýšlených záměrů, ale
jiné zpracování plastových
podílů je zatím, jak uvádím
výše, technicky problematické. A spalování, zejména to „nejčistší“, bohužel
produkuje
„skleníkový
plyn“ CO2… Například
oxidy dusíku – „Noxy“ –
již umí naše EDĚ zachy-

covat, všechna čest. Ale
oxid uhličitý ve velkých
produkcích zatím technicky lidstvo likvidovat a vázat neumí… O negativním
skleníkovém efektu z průmyslu na planetu Zemi
za přispění CO2 a CH4
– metanu, například i ze
zemědělské výroby, už asi
všichni četli, i když těmto
výkladům náš bývalý prezident a současný americ-

ký moc nevěří. To je ale
jiná kapitola.
Problematiku jsem popsal jen omezeně, „z rychlíku“, abych: 1.) připomněl,
jaká to je dosud i technicky
složitá věc, 2.) že se nad
tím hodně trápí i představitelé municipality v našem
regionu měst a obcí, 3.) též
proto, abych obyvatelstvo
poněkud uklidnil, že limit
r. 2023 jako plánovaný

konec vyvážky komunálního odpadu na skládku se
z důvodu nepřipravenosti
posouvá i v rámci EU minimálně na r. 2030 a 4.)
abych zvýraznil potřebu
environmentální výchovy
u dětí i na naší ZŠ. Neboť
to budou brzy lidé, kteří si
budou s problémem lépe
radit než naše generace.
Na to se velmi spoléhá!

Ladislav Rosman

Ocenění dárců krve
Ve středu 13. března byli na zasedání Zastupitelstva
obce Dětmarovice ocenění naši dva občané – bezpříspěvkoví dárci krve.
Český červený kříž za 160 bezpříspěvkových odběrů
ocenil Zlatým křížem I. třídy pana Romana Divokého
a za 40 bezpříspěvkových odběrů a udělením Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského pana Vladimíra Slezáka.
Velmi si jich za tuto obětavost vážíme. Všem dárcům
patří poděkování za jejich hluboce lidský postoj. Ochota
dárců bezplatně darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé společnosti.

T. Čempelová, OÚ Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Připravovaná 3. výzva kotlíkových dotací

(poslední možnost výměny starých kotlů na pevná paliva)
Statutární město Karviná pořádá, za účasti pracovníků Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje,
dne 11. dubna od 16 hodin
ve velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity v Karviné seminář pro všechny
zájemce o kotlíkovou dotaci v rámci 3. výzvy.
Základní
parametry
a výše podpory v rámci 3.
výzvy kotlíkových dotací:
•
vyhlášení výzvy
od 10. dubna 2019,
•
příjem
žádostí
od 13. května 2019,
•
způsob podání žádosti – elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh,
•
ukončení příjmu
žádostí 30. září 2020 nebo
přijetím 10.000 žádostí,
•
časová způsobilost
výdajů od 15. července
2015,
•
zpětné financování (realizace z vlastních

zdrojů nebo z půjčky, až
následně vyplacení dotace)
Žádosti přijímá a dotace
přiděluje a administruje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontakt:
www.lokalni-topeniste.msk.cz; tel.:
595 622 655
POZOR! Již nebudou
podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa)!
Kotel na tuhá paliva lze
vyměnit pouze za:
- kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80 % ze
způsobilých výdajů, max.
100.000 Kč
nebo s automatickým
přikládáním – 80 % ze
způsobilých výdajů, max.
120.000 Kč
- tepelné čerpadlo – dotace 80 % ze způsobilých
výdajů, max. 120.000 Kč
- plynový kotel kondenzační – dotace 75 % ze
způsobilých výdajů, max.
95.000 Kč
Podpora je dále navýše-

na o příspěvek:
pro prioritní území –
7.500 Kč
o příspěvek kraje –
7.500 Kč
o příspěvek obce –
10.000 Kč
Jedná se o poslední dotační kolo. Upozorňujeme,
že počínaje rokem 2022
bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní
třídy! Pokud máte možnost
napojení na zemní plyn
(přivedená přípojka dosud
nerealizovaná), využijte
této možnosti.
Nově: zájemcům o dotaci budou obcí poskytovány
na pořízení nového kotle
bezúročné půjčky (dotace ze SFŽP), až do výše
100 % uznatelných nákladů, na základě smluvního vztahu. Nutností je ale
doručené rozhodnutí krajského úřadu o přidělení
dotace.
Půjčku lze kdykoliv
splatit celou, jinak první

splátku tvoří dotace krajského úřadu, zbytek částky
lze splácet postupně podle
podmínek smlouvy uzavřené s obcí.
Pro podání žádosti o tuto
dotaci na půjčky musí znát
obec počet zájemců o výměnu kotle s přibližným
odhadem nákladů.
Pokud splňujete výše
uvedená kritéria, uvažujete o výměně starého kotle
na tuhá paliva a měli byste
zájem o uvedenou půjčku,
vyplňte a doručte na Obecní úřad Dětmarovice do 30.
4. 2019 tento vyplněný dotazník:
T. Čempelová,

OÚ Dětmarovice

------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------Dotazník k výzvě č. 3 kotlíkových dotací
Jméno a příjmení žadatele (vlastníka nemovitosti)……………………………………………
Adresa objektu, kde se bude měnit kotel………………………………………………………
Adresa žadatele, není-li stejná…………………………………………………………………
e-mail, telefon………………………………………………………………………………….
Rok výroby starého kotle na tuhá paliva (alespoň přibližně)………………………………….
Typ nového zdroje:

plynový kondenzační kotel

biomasu ruční plnění

tepelné čerpadlo

kotel na

kotel na biomasu automatický

Odhadovaná částka vč. montáže (konzultujte s odborníkem)…………………………………
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Pomoz si sám… a bude ti pomoženo nejlépe
Jak
jsem
zmiňoval
v Okénku již dříve, obec je
více než půl roku připravena na stavbu Domova pro
seniory. Na stavbu máme
stavební povolení a na účtu
slušnou částku do zahájení
stavby. Prospěšnost stavby je
chválena na Krajském úřadě
MSK, chválí ji Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR
a chválí nás v té souvislosti
i sám předseda vlády.
V kraji jsou pořadníky
na umístění klientů v šestimístných číslech a u nás
v obci je již zapsáno 39 potenciálních klientů. V ČR
bude v roce 2030 33 % seniorů nad 65 let, v roce 2050
bude ve státě přes milion
občanů nad 85 let… Neúprosná statistika, o které se
sice ví, ale, dle mého soudu,
čeká se na zázrak. Jak jinak si vysvětlit, že se zatím
o kardinálním problému již
dost dlouho mluví, ale přípravu řešení v ČR není vidět. Jasně, někde jsem četl,
že seniorský věk se zakrátko bude prý počítat až od 75
let věku (což i mne potěšilo), nicméně nevím zatím,
jak takový člověk, který
například dřel celý život
na slévárně, bude plynule
pokračovat ve své práci například do sedmdesáti.
V obci chceme realizací stavby zajistit slušné
dožití „s opaterou“ i pro
lidi, kteří nemají to štěstí
počítat s nepřetržitou péčí
v domácím prostředí.
Člověk by myslel, že stát
na stavbu objektu něco přispěje, když je tak „bohulibá“, jak se praví. Zatím to
tak ale moc nevypadá, což
vyplývá například i z dopisu

pana předsedy vlády. Dopis
je v tomto vydání Okénka
otisknut. Vyhlášení dotace
ve druhém pololetí sice dle
dopisu asi bude, ale máme
informaci, že jen s alokací
200 mil. Kč. Na kolik žadatelů se asi dostane, když

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

jen Havířov dnes potřebuje
na stavbu 300 milionů Kč?
Nám by stačilo tak 20…
A tak vidím, že bude
platit to přísloví v titulku
v naší obci i pro tuto situaci. Uvidíme, v letošním
roce ušetříme, kde se dá,
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a na podzim zastupitelstvo
rozhodne, jak dále.
Pozn.: Dopis předsedy
vlády (viz níže) doporučuji
k přečtení. Zájemcům mohu
ukázat i odpověď ministryně práce a sociálních věcí.

Ladislav Rosman

www.detmarovice.cz

Průzkum spokojenosti uživatelů pečovatelské služby
Na základě zjištění spokojenosti s poskytováním
pečovatelské služby v obci Dětmarovice, proběhlo
v měsíci únoru 2019 anonymní dotazování uživatelů prostřednictvím dotazníku, který byl uživatelům
doručen. Celkem bylo rozdáno 58 dotazníků. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 uživatelů pečovatelské služby. Žádný dotazník nebyl pro neúplnost
vyřazen. Uživatelům byl dán prostor pro připomínky a náměty ke zlepšení kvality pečovatelské služby
obce Dětmarovice.
Jste spokojen(a) s prováděním pečovatelských úkonů,
s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí atd.?
Jsem velmi spokojen(a) 21
Jsem převážně spokojen(a) 3
Jsem převážně nespokojena(a) 0
Jsem velmi nespokojen(a) 0
Ze získaných výsledků vyplývá, že uživatelé pečovatelské služby jsou s poskytovanými službami spíše spokojeni. I přes tyto výsledky se budeme snažit službu nadále zkvalitňovat.
Lenka Hanusková

Obec Dětmarovice ve spolupráci s psím
útulkem Mirpal vás srdečně zve na

Jsem velmi spokojen(a)
Jsem převážně spokojen(a)
Jsem převážně nespokojena(a)
Jsem velmi nespokojen(a)

ANKETNÍ
OTÁZKA
Jste dostatečně informováni o všech úkonech,
které pečovatelská služba nabízí?
Víte, co je to individuální plán péče?
Víte, kdo je vaší „klíčovou pracovnici“, s níž
byste průběh péče měli hodnotit?
Je s vámi individuální plán projednáván a
upravován podle vašich představ?
Víte, jak postupovat, kdybyste chtěli služby
rozšířit o jiné úkony?
Jste spokojeni s provozní dobou (PO–PÁ: 7.30–
14.30), ve které je poskytována pečovatelská
služba?
Je přístup pracovnic pečovatelské služby
profesionální?
Stalo se někdy, že by vám pečovatelky podle
vašeho názoru neoprávněně odmítli v něčem
vyhovět?
Jsou vaše požadavky, případně stížnosti,
vyřizovány včas?
Doporučil/a byste naši pečovatelskou službu
svým známým, přátelům?

ANO

NE

NEVÍM

25

0

0

21

1

1

24

0

1

23

0

0

22

1

1

24

1

0

24

1

1

1

24

0

24

1

0

25

1

0

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
který se koná v sobotu

4.5.2019 od 9 - 14 hodin
v psím útulku v Dětmarovicích
Na co se můžete těšit?

na prezentaci
chodu psího útulku (ukázky
ubytování pejsků, výběhů a zázemí útulku)
na venčení pejsků (procházka s pejskem)
bazárek – opuštěným pejskům můžete pomoci a
darovat psí žrádlo, ale také věcné dárky
(misky, vodítka…)
Nejen pro děti je připravena jízda na koníčkovi 
Na všechny zúčastněné čeká sladká odměna 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
Dobrou náladu nezapomeňte vzít sebou 

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Knihy, které vám (možná) změní život
Nevíte, jak dál? Zkuste se inspirovat při čtení.
Možná máte období, kdy se vám nedaří ve vztahu ani
v práci. Nezoufejte! Někdy stačí, když do své mysli
pustíte jiný pohled na svět – třeba čtením jedinečných
příběhů s chytrým poselstvím.
Zatímco některé knížky odložíte po pár stránkách
a za dva dny už ani nevíte, o čem byly, jiné na vás tak
silně zapůsobí a vtáhnou do děje, že doslova nemáte
nejmenší šanci se od nich odtrhnout. A nakonec vám
třeba i otevřou oči při řešení svých problémů.
Muž, který chtěl být šťastný – Laurent Gounelle
Jste na výletě na ostrově Bali a pár dní před odjezdem navštívíte jednoho starého léčitele. Ne že byste
k tomu měli nějaký zvláštní důvod, nejste nemocní, jen
se doslechnete o jeho velkém věhlasu a napadne vás, že
byste se s ním mohli setkat. Starý léčitel vás prohlédne. Jeho diagnóza zní jasně. Těšíte se dobrému zdraví,
avšak váš život není... šťastný. Ten moudrý stařec jako
by vás znal lépe než vy sami. Neobvyklým náhledem
na váš dosavadní život vás vtáhne do vůbec nejpoutavějšího dobrodružství, jaké si člověk může představit
– dobrodružství objevování sebe sama. Zážitky, které
vám zprostředkuje, radikálně změní váš život a stanou
se klíčem k životu, o kterém jste vždy snili. Tato kniha
nám ukazuje, jak se osvobodit od věcí, které nám brání
v tom, abychom byli skutečně šťastní.
Kdo bude plakat, až tady nebudeš?
– Robin S. Sharma
Žijete plným a smysluplým životem? Využíváte zcela svých možností, svého vnitřního potenciálu? Máte
jasno v tom, co byste chtěli v životě dokázat? Umíte
odpouštět? Žijete tak, abyste mohli umřít šťastní? Co
po sobě zanecháte, až se odeberete na věčnost? A komu
budete chybět – kdo bude plakat, až tady nebudete? Sto
životních lekcí od Mnicha, který prodal své ferrari.
Alchymista – Paulo Coelho
Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského
pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu
o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň
výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím
pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba
dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou
(jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu
ve zlato) přetvořit samu svou osobnost.
Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz
Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti,
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

nabízejí nový přístup k vlastnímu nitru, abychom dokázali proměnit svůj život v prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Ruiz shrnuje základní toltéckou
moudrost a vyjadřuje jasně a čistě, co pro muže a ženy
znamená žít jako mírumilovní válečníci v moderním
světě. V toltécké tradici vede naguál člověka k osobní
svobodě.
Reudiger Schache – Tajemství přitažlivosti srdce
Téměř každý z nás v sobě nosí své touhy a otázky,
které se sobě navzájem podobají. Toužíme po smysluplném a naplněném životě. Snažíme se porozumět
dění kolem sebe, hledáme pravdivé odpovědi na skutečnosti, které před nás staví život. Chceme milovat
a být milováni. Mnohdy se však zdá, že právě získat
lásku se nám daří tím obtížněji, čím víc o ni usilujeme.
Láska se řídí zákony vesmíru. Srdce je jako magnet,
který jednotlivé lidi a situace přitahuje nebo naopak
odpuzuje. Tato kniha odhaluje existenci tajemné síly
vyzařování a přitažlivosti, která v nás všech působí
a určuje náš život. Veškeré znalosti objasňuje v deseti
tajemstvích, která dokumentuje na skutečných příbězích. Každé tajemství v sobě skrývá prastaré poznání.
Kdo se jím řídí, sám určuje, co se stane, a s tímto novým vědomím přitahuje ty, po nichž touží.
Tajemství – Rhonda Byrne
Autorka žije v Austrálii, kde pracuje jako televizní
producentka. Ve své knize popisuje, jak dosáhnout spokojeného života v oblasti peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí. Učí člověka pochopit sílu myšlenky a odhalit vlastní skryté schopnosti.
Tajemství za tajemstvím – Brenda Barnaby
… je víc než „jen“ kniha, je to odhalení tajemství,
jedinečná příležitost změnit náš život. Jsou v něm odhaleny všechny klíče k poselství uvedenému v knize
Rhondy Byrne „Tajemství“ (The Secret), díky nimž
může každý čtenář nastoupit svou vlastní cestu osobního růstu a dosáhnout větších úspěchů a blahobytu
prostřednictvím přiměřené znalosti svých mentálních
schopností. Autorka jde nejen za toto „Tajemství“, ale
dělí se s námi rovněž o veškeré své vědomosti o základních zákonech mentalismu. Velkým přínosem tohoto díla je shrnutí doporučení a metod osobního růstu
zpracované současnými předními odborníky v oblasti
pozitivního myšlení, které zde jednoduše a systematicky prezentuje. Držíte v rukou nepochybně hodnotný
text, který může změnit váš život, máte-li odvahu se
do něj ponořit a splnit svá největší přání.

(Pokračování na str. 9)
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Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu
2019 vyhlásil prezident ČR svým
rozhodnutím ze dne 17. ledna 2019.
Volby do Evropského parlamentu
se konají ve dvou dnech, a to v pátek 24. května 2019 od 14.00. do 22.00
hod. a v sobotu 25. května 2019
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V obci Dětmarovice proběhne volba ve 4 volebních okrscích (dále jen
„VO“), a to:
VO č. 1 – Dělnický dům Dětmarovice
– Střed
VO č. 2 – Mateřská škola Dětmarovice
– Koukolná
VO č. 3 - Restaurace Rumcajs v Dětmarovicích – Na Zálesí
VO č. 4 - Restaurace Libuše v Dětmarovicích – Na Olmovci
Do Evropského parlamentu na území České republiky má právo volit
(voličem je):
- každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb (25. 5. 2019) dosáhl
věku nejméně 18 let,
- dále občan jiného členského státu
EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu
na území ČR a je u Obecního úřadu
Dětmarovice v místě svého pobytu
zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.

Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu
je zápis voliče do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu!!
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič – občan ČR po příchodu
do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky
- platným občanským průkazem,
nebo
- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
- cestovním průkazem
„Potvrzení o občanském průkazu“
vydávané v důsledku ztráty, odcizení atd. v žádném případě nenahrazuje občanský průkaz voliče!!
Volič – občan jiného členského státu
EU – po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství,
pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
- průkazem o povolení k trvalému
pobytu,
- platným cestovním pasem,
- občanským průkazem (ID card),
- potvrzením o přechodném pobytu
spolu s OP
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno!!! Je tedy nezbytné,

aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Po záznamu do výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem Obecního
úřadu Dětmarovice.
Po obdržení úřední obálky, popř.
i hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebral
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek s kandidátem, pro kterého se rozhodl hlasovat. Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány nejpozději tři dny přede
dnem voleb, tj. 21. května 2019.

Jana Timko

Knihy, které vám (možná) změní život


(Pokračování ze str. 8)
Najděte si svého marťana – Marek Herman
Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy
z oblasti sebepoznání, mezilidských vztahů a výchovy
malých dětí. Dozvíte se informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Text v knize je silný a místy až
naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem Marek
Herman popisuje svět malých dětí.
V Čechách vychází každý rok 18 000 titulů. To už je
pořádná dávka emocí, neuvěřitelných osudů i praktických rad! 
Alžbeta Jendryščíková, knihovnice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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DŮVODY, PROČ ČÍST
Stačí vzít do rukou knihu a vaše tělo a mysl okamžitě zaplaví pocit radosti a uvolnění. A probudí
fantazii!
•
Čtení zlepšuje paměť
•
Podopruje citlivost a empatii
•
Snižuje stres
•
Zkvalitňuje spánek
•
Rozšiřuje slovní zásobu a rozvíjí abstraktní
myšlení
•
Zvyšuje soustředění
•
Pozitivně ovlivňuje vztahy

www.detmarovice.cz

Tři králové koledovali již podevatenácté
V prvních čtrnácti dnech nového
roku 2019 jste mohli potkat ve své
obci skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých
osmnácti ročnících nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli v tělesné,
duševní nebo sociální nouzi z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání,
rozpadu rodiny, přírodních katastrof
apod.
Letos Charita Bohumín, která v naší
oblasti sbírku zajišťuje, vypravila celkem 90 koledujících skupinek.
Dárci v Dětmarovicích přispěli
do devíti zapečetěných pokladniček
částkou 34 848 Kč. Celková darovaná, historicky nejvyšší, částka v koledovacích oblastech Charity Bohumín
(Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Orlová, Rychvald)
byla 477 367 Kč. Koledníci a dárci se
nenechali odradit ani nepřízní počasí
a společně podpořili nově vznikající
obecní tradici.
Prostředky budou použity podle

předem schválených záměrů na zakoupení části vnitřního vybavení
v nově budované odlehčovací službě.
Dále prostředky z letošní sbírky využijeme na podporu provozu Denního
centra pro osoby bez přístřeší.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých možností přispěli do kasiček
Tří králů. Naši koledníci se setkali se
vstřícností nejen v domácnostech, ale
i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít s prázdnou. 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.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2019
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. S úctou
 Zdeňka Kniezková Brňáková,

ředitelka Charity Bohumín

Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života
Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu přichází od druhého
pololetí s novou verzí pro starší žáky, která se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou.
V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program o významu vody pro
člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se hra
dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí zhruba 2 200
žáků pátých až sedmých tříd základních škol. V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu
Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích
programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje
společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si kolonizátoři Planety Oxidan uvědomují, že rozvoj společnosti
není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

formou hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou pro zachování vodních zdrojů na planetě,
vstřebávají základní informace o chemických a fyzikálních vlastnostech vody, je nadále aktuální. To ukazuje
probíhající společenská diskuze o dostatku vodních zdrojů
v naší zemi a měnící se společenské, mediální i politické
postoje k této problematice. Téma si zaslouží, abychom ho
posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky posledních tříd
základních škol a studenty víceletých gymnázií...

(Pokračování na str. 13)  
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Sokolský ples 2019 - letos už popadesáté!
Je to neuvěřitelné, ale letos už to bylo
popadesáté, kdy jsme roztančili parket
na plese TJ Sokol Dětmarovice. Stalo
se tak v sobotu 16. února, kdy k poslechu a tanci hrála skupina Orchestra
Party.
Pro účastníky tohoto výročního plesu
jsme si připravili tradiční program – vystoupila taneční skupina KMIT z Orlové. Zároveň si ale každý mohl odnést
domů, jako vzpomínku na padesátý sokolský ples, svou karikaturu, kterou mu
namaloval objednaný kreslíř pan Pavel
Dlabal. Také jsme založili novou tradici
putovní ceny spojenou s volným vstupem pro výherce na příští ples.
Chtěla bych touto cestou jako každoročně poděkovat všem sponzorům, kterými letos byli: Solná jeskyně Dětmarovice, Kadeřnictví Michaela Mazurková,
Čalounictví Pavlína Fukalová, Elektro
Roman Volák, Potraviny smíšené zboží Dětmarovice, Penzion a restaurace
LUTENA Dolní Lutyně, Zámečnictví M&M Dětmarovice, Restaurace
Na Rozcestí Čeladná, Stamotex s.r.o.
Marcel Oršulík, Hostinec U Bartečka,
Podlahy Morava, Ploty Morava, Truhlářství Ivo Kiša, Pneuservis Zdeněk Pospiech, pan Martin Pasz, Autodoprava
Ladislav Zimný, CANIS, Kadeřnictví
Taťána Zajícová Orlová, Parfumérie
D Orlová, Obecní úřad Dětmarovice,
oddíly TJ Sokol Dětmarovice, rodina
Témova, rodina Trněná, Roman Šeliga,
Marek Svrčina a další jednotliví členové Sokola Dětmarovice.
Zároveň chci využít této možnosti a poděkovat všem, kdo se podíleli
na organizaci, plynulém průběhu celého plesu a přípravě i úklidu sokolovny.
Díky Romanovi a Vlastíkovi, Karličce

a Simče, Honzovi a jeho pomocnicím
z pekla, paní kuchařce Broně, Peťovi
a Hance, Liborovi, Lucce a Kristýně,
Danovi a Elišce, Janě Bochenkové
a Janě Kubátkové a samozřejmě Ivetě
a Robertovi Trněným. Díky přátelé, bez

vás by to nešlo.
A co si přát dál? Aby to vás i nás bavilo minimálně tak jako dosud, aby při
nás sponzoři stáli a abyste zase příští
rok přišli a bavili se s námi.

Za TJ Sokol Dětmarovice I. N.

Sponzoři Koukolňáckého plesu
Poděkování sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly „Tradičního 28. Koukolňáckého plesu“, který
se konal v sobotu 9. února v Motorestu, a tím ke zpestření a zpříjemnění
plesové atmosféry.

Jsou to tyto firmy: Obec Dětmarovice, INVETO, Solná jeskyně, AROMKA, Podlahy Morava, MAZUREK
s.r.o., CANIS, Cukrářství – Šárka
Chrobáková, Velkoobchod MIX –
Jar. Prymus, ČALOUCTVÍ – Pavlína

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

- 11 -

Fukalová, Restaurace HASTRMANKA, ale i občané: Martin Popiolek,
Božena Hanzlová, Bohumila Nogová.
Ještě jednou všem děkujeme a věříme,
že i v příštím roce náš 29. ples Koukolňanů podpoříte. Klub občanů Koukolná
www.detmarovice.cz

Velikonoce v koši
Reklamy, které nacházíme ve svých poštovních
schránkách, mnozí lidé hází
rovnou do koše. Někdy by
se to ale nemuselo vyplatit: přece jen, co kdyby při
tom člověk omylem vyhodil
i nějaký opravdový dopis?
Řeknete – průšvih.
Za několik dnů budou opět
Velikonoce. Taky se hlásí
reklamou, na kterou však
už příliš nedbáme. V každodenním chvatu míjíme
kuřátka a králíčky, pomlázky i kraslice. Snad se člověk
jen potěší, že bude více volna. Už to nebude dokonce
ani ta křečovitá posedlost
předvánoční doby. Vždyť
Velikonoce jsou „pouze“
svátky jara, dny odpočinku,
návštěv či kratší dovolené.
Nelze však popřít, že

Velikonoce ve skutečnosti
odjakživa znamenaly a znamenají především prožitek duchovní. Náš pohled
na tyto svátky může být
zamlžený a rozmazaný právě proto, že je nám původní
náplň těchto křesťanských
svátků již nejasná. Nic nám
neříká slovo „zmrtvýchvstání“, věčný život. Jako by
naše oči zestárly a zeslábly.
Tím, že neustále pozorujeme pouze svět jevů, oslabila
se zraková schopnost pro
věci nadzemské a duchovní.
Dnes už si nemusíme
stěžovat na tvrdé, bojovné
nepřátelství proti církvi, ale
spíše na tichý a plíživý odpad od víry. Sotva lze najít
člověka, který by aktivně
brojil proti duchovním hodnotám. Spíše je to dlouho-

dobý nezájem a náboženská pasivita, díky níž jsme
dosáhli bodu, který se dá
označit jako neschopnost
pro Boha. Nabídka nastávajících svátků, jako přizvání
k objevení svého duchovna, by brzy mohla skončit
v pomyslném „koši“. Ale
i kdyby náhodou v nás něco

Přehled velikonočních bohoslužeb
žehnání „kočiček“ a mše svatá s pašijemi

14. 4.

9.30 h.

Květná neděle

16.00 h.

pobožnost křížové cesty a po ní příležitost ke sv.
zpovědi

18.00 h.

mše svatá na připomínku Poslední večeře (letos
společně v kostele v Doubravě)

9.00 – 10.00 h.

kostel otevřen k modlitbě u „Getsemanské zahrady“

10.00 h.

Křížová cesta

17.00 h.

Velkopáteční obřady

8.30 h.

společná modlitba ranních chval u „Božího hrobu“

9.00 – 17.00 h.

kostel otevřen k modlitbě u „Božího hrobu“

18. 4.
Zelený čtvrtek
19. 4.
Velký pátek

20. 4.
Bílá sobota

19.30 h.

společná modlitba nešpor

20.00 h.

velikonoční vigilie a žehnání velikonočních pokrmů

10.00 h.

slavnostní mše svatá a žehnání velikonočních pokrmů

21. 4.
Velikonoční
neděle

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

– hodnoty, krásné vztahy –
už odumřely, usnuly, podřimovaly; velikonoční svátky
nám je pomohou ožít.
Prosím,
nedopusťme,
aby Velikonoce skončily
„v koši“! připravil farář

P. Dr. Marcel Puvák,
 rkf.detmarovice@doo.cz,

tel.: 731 402 008
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Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života

(Pokračování ze str. 10)
...Proto jsme se rozhodli připravit pro školy v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou
pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol
a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob
výuky je všechno jiné než pouhé memorování suchých dat.
Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím
procesu, který navenek jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety Oxidan. Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje nevídaný
blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž
začne probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů
a v důsledku celé planety. Začíná závod o co nejrychlejší
a nejefektivnější využívání zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se ale objevovat první problémy se znečištěním – především vody. To má přímý dopad
na množství a dostupnost použitelné vody. Právě to nutí

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

oba týmy, aby hledaly každý zvlášť řešení této zapeklité
situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou roli ale
hrají také peníze, bohatství, dezinformace a manipulace veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů,“ nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze spolku EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských základních školách dvě vzdělávací hry, které se
budou koncentrovat na vodní tematiku.
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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!
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Dětmarovičtí lyžníci lyžovali v Mezivodí
Tak jako každý rok i letos se vydali žáci 7. ročníku ZŠ
a MŠ Dětmarovice „zdolávat kopec“ v rámci lyžařského
výcviku v Mezivodí. I když celou zimu sněhu moc nebylo,
nezalekli jsme se, plni odhodlání a za vydatného sněžení
jsme vyrazili 27. ledna z areálu školy.
Podotýkáme, že počasí bylo perfektně načasované.
Po hodince cesty naše posádka, čítající 28 dětí a pedagogický dozor, konečně dosáhla vytouženého cíle – penzionu Ledovec v Mezivodí. Čekala nás tam pohádková zima.
Ubytováni jsme v něm byli již poosmé za sebou, jeho velkou výhodou je to, že stojí vedle lyžařské sjezdovky.
Během celého týdne udělali dětmarovičtí lyžníci mnoho pokroků. Musíme konstatovat, že z početné skupinky
lyžníků jich sedm nemělo tušení, jak se mají čertovská
prkénka ovládat. Díky jejich píli, statečnosti a odvaze pochopili „vocogou“ a během dvou dnů věděli, jak „vyfičet
a sfičet kopec“. Ti zkušenější si své lyžařské dovednosti
upevnili. Velkým plusem byl také fakt, že za celou dobu
se nikomu nic nestalo. Večery vždy patřily hrám a různým
společenským aktivitám. Po celou dobu pobytu se o děti
starala pětice dospělých: Markéta Branná (vedoucí kurzu,
instruktor), Dominik Kryska (instruktor), Veronika Mesteková (vychovatel), Pavel Figura (vychovatel) a Petr Balon (zdravotník).
Tímto bych chtěla poděkovat jednak kolegům za per-

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

fektní průběh celé akce, dále samotné Obci Dětmarovice,
která financovala dětem celý pobyt a snížila tak náklady
rodičům, a v neposlední řadě i samotným dětem, které
byly opravdu super!
Markéta Branná
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Mistrovství České republiky v krasobruslení
Juniorské MČR se letos konalo
v Náchodě. Už od čtvrtku se sjížděli nejlepší junioři a juniorky v Náchodě. V podvečer se všichni sešli
v krásném městském divadle, kde
proběhlo slavnostní zahájení a losování. Celé zahájení bylo velice pestré
svým doprovodným programem.
Z Krasobruslařského klubu Orlová se nominovalo pět závodníků:
Markéta Sobotíková, Petra Kúdelová, Magdaléna Paseková, Sabina
Večeřová a Ondřej Marmorovič. Pro
náš orlovský klub je velký úspěch,
že se mezi nejlepší v republice nominovalo hned pět závodníků v juniorské kategorii.
Holky předvedly hezké jízdy
a jejich umístění nás potěšilo. Petra Kúdelová 16. místo, Magdaléna
Paseková 18. místo, Markéta Sobotíková 19. místo a Sabina Večeřová
22. místo.

Účastníci MČR se svou trenérkou.
Také Ondřej Marmorovič bojoval,
jenže mu vůbec nevyšla volná jízda.
Umístil se v obrovské konkurenci
na 7. místě.

Všem gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci klubu i Města Orlová.

Monika Kramná

Obec Dětmarovice pořádá dne 11. 4. 2019
výlet pro naše seniory 60+ do výrobny „MARLENKA“

Odjezd autobusu je v 9 hodin od zastávek ČSAD v Dětmarovicích. Návrat zpět v cca 13 hodin
Autobusová doprava zdarma, vstupné 130 Kč/osobu, úhrada u přihlášení. V uvedené ceně je prohlídka,
ochutnávka výrobků MARLENKA včetně kávy a možný nákup výrobků MARLENKA za zvýhodněné ceny.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě Dětmarovice, kancelář č. 313, tel. 596 540 143.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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V posledním závodě Českého poháru juniorští
krasobruslaři závodili v Břeclavi
Posledním závodem Českého
poháru pro kategorii junioři byl
závod v Břeclavi, kterého se naši
krasobruslaři zúčastnili s velkou
bojovností získat ještě pár cenných bodíků a umístit se mezi 24
nejlepších juniorek v republice.
Všechny holky Markéta Sobotíková, Magdaléna Paseková, Petra Kúdelová a Sabina Večeřová
předvedly výborné výkony. Pouze
Markéta Sobotíková se potýkala
se zraněním, ale i přesto závod dokončila.
Celkové výsledky:
Juniorky: Petra Kúdelová 6. místo, Magdaléna Paseková 8. místo,
Sabina Večeřová 9. místo, Markéta
Sobotíková 12. místo.
Také junior Ondřej Marmorovič zajel hezký krátký program,
ve volné jízdě bylo pár chyb, ale
do MČR se to doladí. Ondra se
umístil na 2. místě. Tím se po uzavření žebříčku nominoval na Mistrovství České republiky v krasobruslení do Náchoda. V kategorii
juniorů se Ondřej Marmorovič
umístil v žebříčku na 5. místě.
Umístění juniorek v žebříčku
ČP: Markéta Sobotíková 6. místo,
Petra Kúdelová 10. místo, Magdaléna Paseková 20. místo, Sabina
Večeřová nominovaná jako náhradník z 25. místa. Účast potvrzena.
Všem pěti závodníkům gratulujeme za své výkony. Z malého
města Orlová se jich tolik nominovalo a budou reprezentovat v Náchodě klub a město Orlová mezi
těmi nejlepšími z ČR.
Jen nás mrzí, že pro zranění vynechaly sezónu Michelle Messina
a Martina Zemková, které určitě
patří mezi 24 nejlepších v republice. Oběma holkám přejeme, ať se
bez úrazů připraví na další sezónu
a své výkony předvedou na příšDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Magdaléna, Petra, Ondra, Sabina a Markéta – účastníci MČR.
tím MČR.
V Břeclavi se také zúčastnila závodu v žačkách Lucie Motyková,
která přešla poprvé v letošní sezóně do nejvyšší soutěže ČP a co závod se zlepšuje a zvyká si na úplně
nová pravidla. Lucka se v kategorii žačky umístila na 30. místě.
V nejmladších žačkách jsme

měli zastoupení Nikolou Swaczynovou, která se zlepšuje a poprvé
ve své jízdě v Břeclavi předvedla
dvojitého flipa. Nikolka se umístila na 21. místě.
Všem závodníkům gratulujeme a přejeme mnoho sportovních
úspěchů.

Monika Kramná

Velká cena
Náchoda
Závodu Českého poháru v krasobruslení se zúčastnili Dorota Hanusková, Nikola Swaczynová a Marek
Měřva.
V kategorii nováčci:
Dorota Hanusková 18. místo.
Nováčci chlapci:
Marek Měřva 4. místo.
Nejmladší žačky:
Nikola Swaczynová 28. místo.

Monika Kramná
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Hromadné očkování psů – 23. 5. 2019
Na základě zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, bude veterinárním lékařem
provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 na těchto místech v obci:
Obecní úřad				
8.30 – 9.00 h.
Nadjezd				
9.30 – 9.45 h.
Restaurace OLMOVEC		
10.15 – 10.30 h.
Restaurace RUMCAJS na Zálesí
11.15 – 11.45 h.
Motorest Koukolná		
13.30 – 14.00 h.
Bývalá restaurace na GLEMBOVCI
14.10 – 14.30 h.
- Při očkování nutno předložit očkovací průkaz psa.
- Poplatek 150 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
- Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby.
Pokud byl pes v letošním roce již očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hromadném
očkování nebo nejpozději do 30. 6. 2019 Janě Timko na Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto 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

Velký koncert pro velká srdce:
Skvělý zážitek, výborní interpreti a dobrý pocit
Nad stádem koní, Dobré
ráno, milá nebo Padam, padam. Poznáváte tyto písně?
A dokážete si vybavit jejich autory? Nad prvním se
snad ani nemusíme dlouze
zamýšlet. Jistě jste poznali
skupinu BUTY. Druhý se
proslavil právě díky písni
Dobré ráno, milá, kterou
nazpíval s Ewou Farnou
a není jím nikdo jiný než
David Stypka & Bandjeez.
A v posledním názvu jistě
poznáte Edith Piaf, kterou
nejen návštěvníci ostravského divadla mohou znát
v podání úžasné herečky
Národního divadla Moravskoslezského Hany Fialové.
Všichni jsou skvělými
hudebníky a všichni se
sejdou 27. dubna na jednom pódiu, a to v GONGU v Dolních Vítkovicích.
Tam se totiž uskuteční benefiční koncert s názvem
„VELKÝ KONCERT PRO
VELKÁ SRDCE“, který

pořádá Mobilní hospic Ondrášek ke svému 15. výročí.
„To, že to bude velký zážitek, napovídá nejen název
a vystupující. Ondrášek
totiž pro návštěvníky chystá překvapení, do kterého
se zapojili všichni zaměstnanci od zdravotních sester
po vedení,“ láká ředitelka
Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská
a pokračuje: „Koncert je
zároveň poděkování všem
zaměstnancům a podporovatelům, kteří nám celých
15 let pomáhali.“ Výtěžek
z koncertu poputuje na péči
o nevyléčitelně nemocné
dospělé a děti, kteří si přejí strávit závěr života doma
mezi svými blízkými.
Chcete se i vy přijít pobavit a pomoct tak těm,
kteří to potřebují? Navštivte stránky www.velkykoncert.cz a zakupte
si vstupenku. Za nákup
můžete získat také potvrzení o daru nebo darovací

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

smlouvu. Stačí poslat doklad o zaplacení na projekty@mhondrasek.cz a my
vám ji rádi vystavíme.
Tak nezapomeňte: Velký
koncert pro velká srdce,
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27. dubna v 16.30, Multifunkční aula GONG, Dolní
Vítkovice.

Těšíme se na Vás!

Jana Pastrňáková,
fundraiser MH Ondrášek

www.detmarovice.cz

Obecní úřad Dětmarovice srdečně zve občany na Talk Show

11. 5. 2019 / 19.00 hodin

Které se koná u příležitosti oslav Dne matek v sobotu 11 .5. 2019
od 19.00 v Dělnickém domě v Dětmarovicích. Předprodej vstupenek
od 1. 4. 2019 na Obecním úřadě v Dětmarovicích. Cena 100 Kč.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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TJ Sokol Dětmarovice pořádá

v sobotu 6. 4. 2019
již 36. ročník pochodu

Pochod je na: 6 km - trasa vhodná i pro kočárky,
menší děti nebo seniory
12 km - trasa pro pokročilejší turisty,
pro kočárky nevhodná
25 km - trasa pro zdatné turisty,
změna 2. poloviny trasy, vede po cyklotrase a hrázi řeky Olše
Start pochodu je průběžný od 7.00 do 9.00 hodin od sokolovny.

Startovné: dospělí 40 Kč, mládež 20 Kč, děti zdarma.
Pro malé pochodníky občerstvení zdarma, pro všechny účastnický diplom.
Pochodu se každý účastní na vlastní nebezpečí.
Přijďte na jarní procházku! Srdečně zve výbor TJ Sokol

Zveme občany na pietní vzpomínku

Dne osvobození

pořádanou v úterý 7. května 2019
v 15.00 hodin u pomníku obětem 2. světové války
v parku u Dělnického domu.
V krátkém programu vystoupí žáci místní základní školy.
Srdečně zve Obecní úřad Dětmarovice

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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jubilea
Leden 2019
81 let
Emil Messerschmidt
Vilibald Novák
Květuše Kropjoková
82 let
Vladislava Gorecká
83 let
Jarmila Kyjonková
Věroslav Adamiš
85 let
Danuše Bednárová
86 let
Jiřina Dvořáková
87 let
Růžena Gavelčíková
97 let
Helena Zembolová
Anežka Mencnerová
Únor 2019
81 let
Blažej Križan
Jozef Moravec
Vlasta Absolonová
82 let
Wolfgang Keller
83 let
Věra Kalivodová
Anna Szubrytová
Zdeněk Izaiáš
86 let
Elena Ulmanová
88 let
Lidia Štefková
Leonka Mazurková
Anežka Galiová
89 let
Stanislav Šipka
90 let
Vanda Macurová
Emílie Švajčáková
Olga Hanusková
Libuše Mlečková
Všem oslavencům blahopřejeme!

BLAHOPŘÁNÍ
VŠEM ŽENÁM

Květiny, lásku každičký den,
přejeme Vám ke Dni všech žen.
Děkujeme Vám a přejeme
především hodně zdraví
u příležitosti MDŽ
ZO KSČM Dětmarovice
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

noví občánci
5. 1. 2019 jsme přivítali nové občánky:
Adriana Čempela,
Štěpána Glíže,
Lukáše Wolfa,
Filipa Řehůřka,
Filipa Salvu,
Beatu Bockovou,
Julii Staniczkovou.

Adrian Čempel

Beata Bocková

Filip Řehůřek

Filip Salva

Julie Staniczková

Lukáš Wolf

Štěpán Glíž

společenská kronika
Vzpomínka

Dne 16. února 2019
jsme vzpomněli třetí
smutné výročí úmrtí
našeho manžela,
tatínka dědečka a pradědečka
pana Drahoslava Švedy
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera
a syn s rodinami.
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Dne 2. 4. 2019
vzpomene nedožité
75. narozeniny
pana Josefa Matyse.
Vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Vzpomínáme na zemřelé
Liduši Svrčinovou,
Ing. Josefa Smitala,
Zdeňka Hanáka,
Rudolfa Strončka,
Drahomíru Katolickou.

www.detmarovice.cz

KOMINICTVÍ

TARIFY
SINGLE

Jenda Benda
736 01 Havířov

tel: 775 51 61 91
IČO: 01780468

BEZ
ÚVAZKU

e-mail:

AKTIVACE
ZA 1 KČ

bendakominik@seznam.cz

- čištění komínů
- revize komínů
- vložkování komínů
- kominické práce
- zednické práce
- technické práce

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 /

602 324 243 /

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

KANCELAR@VEJNET.CZ
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MO ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ DĚTMAROVICE
VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM A KLUBEM
OBČANŮ KOUKOLNÁ POŘÁDAJÍ

V SOBOTU 13. 4. 2019 A V NEDĚLI 14. 4. 2019
OD 9.00 DO 17.00 HODIN
V SÁLE MOTORESTU V KOUKOLNÉ A OKOLÍ

DĚTMAROVICKÝ
VELIKONOČNÍ JARMARK

VÝSTAVKA S VELIKONOČNÍ TEMATIKOU
PRODEJ REGIONÁLNÍCH UZENIN, PEKAŘSKÝCH A
CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, SÝRŮ, PERNÍČKŮ, DROBNÉ
KERAMIKY, DŘEVĚNÉHO ZBOŽÍ, VELIKONOČNÍCH
DEKORACÍ, KRASLIC, POMLÁZEK, OVOCNÝCH
STROMKŮ, SEMEN, HNOJIV APOD.

V NEDĚLI OD 14.30 DO 15.30
PROGRAM PRO DĚTI
„KOUZELNÉ VELIKONOCE A VÍTÁNÍ JARA
S VÍLOU A VODNÍKEM“
UDĚLEJTE SI JARNÍ PROCHÁZKU A PŘIJĎTE,
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

VÝZVA
Pokud máte chuť ukázat, co dovedete sami vytvořit, a máte i vy zajímavé velikonoční
dekorace, o které byste se chtěli podělit s ostatními, neváhejte a přineste je ukázat! Výstavní
exponáty se přijímají v pátek 12. 4. od 9.00 do 15.00 v sále motorestu v Koukolné.
Vyzvednout se je můžete buď ihned po skončení výstavy v neděli 14. 4. po 17. hodině
nebo v pondělí 15. 4. 2019 od 8.00 do 10.00 hodin.
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