
Jak je zřejmé z předchozích několika let zasedá-
ní zastupitelstev a informací v Okénku, dospěli jsme 
do doby, kdy byla zahájena stavba Domova pro senio-
ry, zatím s pracovním názvem „Pod kaplí“. 

Dílo realizuje po výběrovém řízení Beskydská sta-
vební ve smluvní, vysoutěžené hodnotě 64,2 mil. 
Kč a na nákladech se podílí dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ve výši 27,255 mil. Kč i do-

tace z KÚ Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 
mil. Kč.

Objekt bude kapacitně pro 30 klientů nad 65 let věku, 
se zdravotním omezením a v zásadě též s potřebou do-
hledu zdravotníka po dobu 24 hodin, což naše stávající 
dva domy s pečovatelskou službou nemají. 

V současné době máme z řad občanů potenciální zá-
jemce o umístění takto/ údaje z konce roku 2019/:

Stavíme krásný a moderní domov pro seniory

KVĚTEN 2020

Celkový počet seniorů nad 70 let v obci je 551 a číslo 
stále rychle narůstá. Velikost a koncepce našeho zaříze-
ní byla doporučena odborníky a klíčová je zde potřeba 
udržení domáckého komunitního prostředí přede-
vším pro lidi z naší obce. V počtu do třiceti klientů se to 
dá úspěšně realizovat.

Obec má zájem o umístění maximálního počtu na-
šich občanů v tomto objektu, ale určitě se nevyhneme 
ani klientele z okolí naší obce. Náš nový ústav by měl být 
plně zprovozněn na jaře 2022. Do této doby provedeme 
v obci výběrové řízení firmy, která bude objekt ve vlast-
nictví obce provozovat. Firmu bychom chtěli vybrat 

do konce letošního roku i s tím, že budou finální práce 
na interiéru budovy již s tímto vybraným provozovate-
lem konzultovány. 

Obecný nedostatek těchto zařízení v ČR, rychle 
stárnoucí populace a zvýšení věku dožití, bohužel 
i za nedobrého zdravotního stavu, způsobují obecně 
velký zájem o umístění seniorů a silný přetlak po-
ptávky nad nabídkou. Proto vedení obce považuje 
připravovaný objekt za velice potřebný, a to pro 
řadu příštích generací seniorů, kteří budou rychle 
i v naší obci přibývat.

  Ladislav Rosman, starosta obce

Evidovaný počet občanů Dětmarovic umístěných již v jiných domovech pro seniory, v LDN + sociální lůžka

 

 

Skupina obyvatel 75 – 79 let 80 – 85 let 86 a více let

Občané bydlící v domě s pečovatelskou službou 6 7 4
Občané žijící v rod. domě pobírající peč. službu 9 6 5
Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovat. službou 8 2 3
Občané Dětmarovic celkem 153 85 50

Druh zařízení Umístění občané Počet žádostí o umístění

Domov pro seniory 20 26
LDN + sociální lůžka 5 0

POHLED JIHOZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ



- 2 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Stručně některé postřehy z této doby

1. Největším problémem obce 
v současnosti je přerušení napláno-
vaných společenských akcí, spolko-
vé činnosti a kulturních akcí, které 
jsou v našem plánu na rok 2020. Pře-
rušení výuky našich žáků je rovněž 
problém a téma na samostatnou úva-
hu. Investice jsme ale nepřerušili 
a plán ve schválené dosud rekordní 
nákladové výši 60,4 mil. Kč vidí-

me letos jako reálný. Společenské 
a spolkové dění v obci však letos 
utrpí a rovněž náš záměr s účastí 
v soutěži Vesnice roku 2020 vezme 
za své.

2. Tradiční sounáležitost lidí 
v obci se dobře projevila i v této 
těžké době, kdy se zásadním způ-
sobem v počáteční době nedostá-
valy potřebné roušky a ohroženy 
pak byly zejména skupiny seniorů. 
V obci máme dva domy s pečova-
telskou službou. Svépomocí šikov-
ných švadlenek v obci, ale i našich 
úřednic se však povedlo v krátké 
době vyrobit první tisícovku rou-
šek, které jsme ihned distribuova-
li na konkrétní adresy lidí. Chtěl 
bych jim i takto srdečně poděko-
vat. Pomohli hasiči, kolektiv soci-
álních služeb – pečovatelky s paní 
vedoucí Hanuskovou a přes ví-
kend i naši úředníci, kteří obětavě 
roušky seniorům dováželi do by-
dliště. V krátké době měli všichni 
naši senioři 65+ v obci svoji roušku 
a vyrábějí se další. Všechny obě-
tavé lidi bych rád velmi pochválil 

a ocenil. Jen s jejich pomocí jsme 
pak mohli uskutečnit druhou etapu 
větší distribuce roušek pro seniory 
na začátku května. Pochválil bych 
i vzájemnou občanskou solidaritu, 
a tak například i možnost vyzved-
nutí látkových roušek například 
i v cukrárně paní Sznapkové.

3. Vedení našeho státu se ocit-
lo bez přípravy v jedinečně svízelné 
situaci a jsem toho názoru, že členo-
vé vlády dělají maximum, i když 
se jim některé věci úplně nedaří. 
Považuji za dost „dojemné“, jak se 
všude, hlavně z řad opozice vlády, 
rojí lidé, kteří „by to dělali lépe“. 
Stát ale vykazuje dobré výsledky 
ve srovnání i s „prémiovými“ země-
mi, kde mnohde i dost překvapivě 
zaváhali. Dnes máme v obci velmi 
slušné vybavení ochrannými po-
můckami nejen v základní funkční 
podobě, ale i speciální obleky, ští-
ty a masky s vyměnitelnými filtry. 
Snad ale to vybavení zůstane jen 
v pohotovosti a nebude je potřeba 
využít. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Všechno nejlepší našim maminkám a babičkám
Stalo se už tradicí, že obec k oslavě Dne matek pořá-

dá v Dělnickém domě kulturní představení se známými 
osobnostmi. Letos je to bohužel z důvodu koronaviru 
jinak a je mi to osobně líto.

Den matek je svátek k oslavě ženy jako matky a nosi-
telky nového života. Oslava ženy-matky je známá věc 
již z daleké historie lidstva, ale Svátek matek vznikl 
ve staré Anglii někdy na počátku 20. století jako Květ-
ná neděle. Uzákoněn byl v USA v roce 1912 a u nás se 
slavil od r. 1923.

Po roce 1948, jak víme, byl u nás nahrazen svátkem 
MDŽ. Teprve po roce 1989 byl Svátek matek u nás 
znovu zaveden – na úkor MDŽ, ale dnes vlastně oba 
svátky existují vedle sebe a navzájem si vůbec nepře-
kážejí…

Chtěl bych popřát při této příležitosti všem ma-

minkám, mladším i starším, babičkám, hodně zdra-
ví a spokojenosti v životě. Zároveň děkuji za obě-
tavost a práci v rodinném prostředí i v zaměstnání.

 Ladislav Rosman, starosta obce

Vystoupení Haliny Pawlowské „Manuál zralé ženy“, které se mělo konat ke Dni matek, 
muselo být zrušeno. Náhradní program se budeme snažit zajistit v podzimních měsících.

 Lenka Hanusková, referent kultury
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Vážení spoluobčané,
1. května jsme tradičně v 9.00 zahráli v místním obecním 

rozhlase na počest Svátku práce a na počest Osvobození 
naší obce Rudou armádou od fašistického Německa.

Svátek práce je mezinárodně uznávaný svátek, jehož 
historie sahá do roku 1886 v tehdejších Spojených státech 
amerických a váže se k masakru po stávce dělníků v Chi-
cagu.

Letošní 8. květen znamená zároveň i 75 let od ukon-
čení 2. světové války a tuto dobu je potřeba si stále při-
pomínat. Fakt je, že někteří lidé u nás dost zapomínají 
a případně i znevažují hrdiny a oběti tehdejší doby. Naše 
obec byla osvobozena 1. května a celý svět pak slaví den 
vítězství 8. května. Jen v Ostravské operaci padlo více než 
20 tisíc sovětských vojáků a jeden tisíc vojáků českých. 
Dnes si již málokdo vybavuje obrovské nadšení lidí z kon-
ce války a též obrovskou, upřímnou vděčnost věnovanou 
osvoboditelům. Myslím, že nejen v naší obci velká větši-
na obyvatelstva nerozumí dnešnímu postoji některých 
pražských politiků revidujících historii. 

V letošním roce se u nás v obci neuskutečnil tradiční pi-
etní akt u památníku obětem druhé světové války. To nám 
však nebrání v tom, abychom se zastavili, zamysleli se 
nad vývojem světa a vzdali hold nejen našim občanům se 
jmény na desce památníku, ale všem lidem, kteří zemřeli 
nebo se obětovali pro vítězství nad německým fašismem. 
Důležité je, abychom našim dětem tuto hroznou dobu 
pravdivě vysvětlovali i v souvislostech s dnešním vývo-
jem světa a s vazbou na budoucnost naší země.

Vážení spoluobčané, letošní rok, za chvíli v první téměř 
už polovině, nelze bohužel hodnotit pozitivně. Korona-
virus dusí celý svět a v naší obci tak například nelze 
uskutečnit mnoho pěkných akcí, které byly v plánu. 
Zemědělce navíc dusí dlouhotrvající sucho, které se 
jistě projeví na úrodě. Nezvykle intenzivní mrazy poni-
čily zejména příští úrodu ovoce. V tomto roce bohužel 

též zemře i více lidí, než je každoročně běžné. To vše je 
určitě špatné. Je třeba si ale uvědomit, že to stále zdaleka 
není rovnocenné například s válečným stavem, který již 
z dnešních generací pamatuje jen malá část obyvatelstva. 
Ani má generace už válku nezažila. To svízelné letošní ob-
dobí určitě překonáme a věřím, že si leckteré souvislosti 
i lidé uvědomí lépe než předtím. Naše společnost je silná 
a vyjdeme z toho nakonec v ještě lepší kondici.

Obec Dětmarovice je sice letos v oblasti společenského či-
nění a života silně utlumena, ale v oblasti investic a rozvo-
je neočekáváme žádné významné propady jednak v šíři 
problematiky, ale ani v množství investovaných pro-
středků. Období bude využito pro výrazný posun v oblasti 
kvality života a jeho komfortu pro naše občany. Posílíme ur-
čitě dále základnu pro úspěšný další rozvoj obce. Věnujeme 
tomu maximum úsilí a důkladná příprava se vždy vyplácí.

Proto hlavu vzhůru, vážení spoluobčané, zlo prvního po-
loletí určitě překonáme, přeji vám pěkné a hlavně zdravé 
prožití jak zbytku letošních májových dnů, tak i dalšího, 
již letního období.

 Ladislav Rosman, starosta obce

Výročí slavných májových dnů

Letos se také pietní akt k uctění obětí 2. světové války konal v krizové podobě. U památníku umučených 
v koncentračních táborech za 2. sv. války v parku u Dělnického domu položil v tichu kytici starosta obce Ladislav 

Rosman, předseda MO ČSSD Josef Tomčík, za KDU ČSL Lumír Jendryščík a předseda MO KSČM Jaroslav Šelong.
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Otázky pro zastupitelku Miluši Krůlovou  

Přes třicet let jste byla 
účetní na obecním úřadě. 
Chybí vám tato práce? 
Jak na ni vzpomínáte?

Práce ve funkci účetní 
byla náročná, ale přesto se 
dá říct, že byla mým ko-
níčkem. Nedá se srovnávat 
situace v hospodaření obce 
s finančními prostředky 
v minulosti a dnes. Roz-
počet obce byl podstatně 
menší a nestačil pokrývat 
všechny potřeby v požado-
vaném množství. Bylo tře-
ba rozvážně plánovat a se-
stavovat rozpočet tak, aby 
byly zajištěny všechny zá-
kladní potřeby obce a zů-
staly i prostředky na rozvoj 
v oblasti investic. Celkem 
jsem odpracovala ve funk-
ci účetní 34 roků. Nejprve 
to bylo na MNV a od roku 
1990 na obecním úřadě. 
Dlouholetá práce na eko-
nomickém úseku mi dnes 
nechybí. Užívám si už 7 
let důchodu. S odstupem 
času oceňuji a vzpomínám 
na pracovní kolektiv spo-
lupracovníků, kdy spolu-
práce při řešení pracovních 
úkolů nebyla nikdy pro-
blém. Scházíme se občas, 
dnes převážně důchodci, 
abychom zavzpomínali 
na léta prožitá na úřadě.

Nyní jste od května 
2019 novou členkou za-
stupitelstva obce. Jak jste 

tuto informaci o jmeno-
vání přijala a jak se cítíte 
v této nové pozici zastupi-
telky, resp. i předsedkyně 
finančního výboru? 

V minulosti jsem se pravi-
delně zúčastňovala a sledo-
vala zasedání zastupitelstva 
obce jako řadový zaměst-
nanec a později ve funkci 
předsedkyně sociální ko-
mise. Po jmenování zastu-
pitelkou na uvolněné místo 
jsem byla zvolena předsed-
kyní finančního výboru. 
Vzhledem k mému přecho-
zímu pracovnímu zařazení 
na OÚ je mi tato funkce 
velice blízká. Finanční vý-
bor pracuje v devítičlen-
ném složení a většinu členů 
znám z dřívějšího působení 
ve výboru. Všichni pracují 
aktivně na úkolech daných 
plánem práce.

Jaký spatřujete vý-
znam zastupitelstva obce 
v obecní politice?

Pravomoci zastupitelstva 
jsou dány Zákonem o ob-
cích. Je to kolektivní orgán, 
který přijímá svá rozhod-
nutí nadpoloviční většinou. 
Stane se, že jsou přijata 
usnesení, kdy někteří za-
stupitelé nejsou spokojeni 
s výsledky hlasování. Pro 
platnost hlasování je však 
důležitý výsledek, kdy vět-
šina zastupitelů odsouhlasí 
návrh usnesení.

Co vám jako seniorovi 
v Dětmarovicích chybí, 
a naopak co zde vítáte?

Výborně funguje v obci 
pečovatelská služba 
ve dvou domech s pečo-
vatelskou službou a také 
v terénu. Senioři oceňují fi-
nanční příspěvky na rekrea-
ci. Přesto, že je v rozpočtu 
každoročně vyčleněno 300 
tisíc korun na tento účel, 
nedostává se na všechny zá-
jemce. Obec rovněž podpo-
ruje finančním příspěvkem 
studium seniorů na univer-
zitě třetího věku. 

Rovněž chválím služby 
senior-taxi, které slouží se-
niorům již několik roků. 
Osobně jsem tuto službu 
využila v době, kdy jsem 
měla zlomeninu kotníku. 
Zúčastňuji se také každo-
ročně pořádaných zájezdů 
po zajímavostech a pa-
mětihodnostech v kraji. Vý-
čet všech služeb a aktivit 
pro seniory ze strany obce 
je myslím dostačující. 

Jaký je váš názor 
na stavbu domova pro se-
niory?

Už od počátku příprav 
stavby domova pro seniory 
jsem se zúčastňovala jed-
nání, a to nejen z hlediska 
zajištění financování, ale 
i samotné přípravy stavby 
s projektantem. Jsem ráda, 
že po několikaleté přípravě 

se letos konečně započa-
lo se stavbou. Chtěla bych 
tímto poděkovat zastupi-
telům obce, kteří po něko-
likaletém bouřlivé diskusi 
nakonec tuto stavbu schvá-
lili. Největším problémem 
bylo financování této stav-
by. Dnes je možné říci, že se 
obci podařilo z celkových 
nákladů 65 mil. Kč získat 
státní dotaci ve výši 27 mil. 
Kč, což považuji za velký 
úspěch. V naší obci žije ne-
málo občanů ve věku, kdy 
toto zařízení mohou využít, 
a určitě si ho zaslouží. 

 
Jste členkou nějakého 

spolku v obci?
Jsem členkou Českého 

zahrádkářského svazu. Ka-
ždoročně se zúčastňuji zá-
jezdů na Floru Olomouc, 
pořádaných ČZS. Svými 
výpěstky ze zahrady při-
spívám rovněž na výstavu 
Medové dny. Chtěla bych 
tímto také poděkovat obci 
za výstavbu nové klubovny, 
která slouží k plné spokoje-
nosti všem členům organi-
zace ke společným akcím. 

Kde a jak nejraději re-
laxujete? 

V minulých letech byl pro 
mě nejlepší odměnou pobyt 
u moře. Dnes, už vzhle-
dem k věku, trávím většinu 
volného času na zahradě 
a u bazénu. 

V zastupitelstvu pracuje první volební období od roku 2019 za PRO. 
od 2015 do 2019 – předseda sociální komise
od 2019 doposud – předseda finančního výboru
věk: 70 let
vzdělání: středoškolské, Střední ekonomická škola Brno
bydliště: Dětmarovice 
stav: vdova
zaměstnání: důchodkyně (před odchodem do důchodu účetní na OÚ Dětmarovice)

Představujeme vám členku zastupitelstva obce za PRO a předsedkyni finančního výboru a členku sociální komise paní 
Miluši Krůlovou, která působí v zastupitelstvu obce od května roku 2019. 
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Jak trávíte svůj volný 
čas v penzi? Jaké jsou 
vaše záliby?

Mojí největší zálibou je 
práce na zahradě. Vypěstova-
nou zeleninu a ovoce využí-

vám nejen já, ale i ostatní čle-
nové rodiny. Volný čas věnuji 
i svým pěti vnoučatům. Ráda 
čtu denní tisk a časopisy. 

Závěrem bych ještě po-

děkovala obecnímu úřadu, 
všem jeho pracovníkům 
a spolupracovníkům za pří-
stup řešení epidemie CO-
VID-19, např. distribucí 
roušek pro rizikovou sku-

pinu spoluobčanů-senio-
rů. Obec znovu prokázala 
schopnost rychle reagovat 
a projevit solidaritu v krizo-
vých situacích: kdysi při po-
vodních, letos u koronaviru.

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
ODEMYKÁNÍ/ZAMYKÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR 

ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚTMAROVICE
Dovolujeme si oslovit zájemce, v rámci poptávkového řízení, ve věci zajišťování služby 

pro Správu železnic, státní organizaci Oblastní ředitelství Ostrava, a to konkrétně 
ODEMYKÁNÍ/ZAMYKÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR v objektu železniční stanice Dětmarovice:

Po-Ne odemčení v 6.00 uzamčení v 16.00 hodin, včetně státních svátků 
Předpokládaný termín zahájení je 1. 7. 2020, ukončení 30. 6. 2021. 

Máte-li o tento typ služby zájem, jste právnická osoba nebo osoba s živnostenským oprávněním, 
zašlete Vaši cenovou nabídku v Kč/měsíc bez DPH, vč. kopie živnostenského oprávnění 

v termínu do 22. 6. 2020
na e-mailovou adresu OROVAspravaPS@szdc.cz 

Zadavatel vybere nejnižší nabídku.
Smluvní vztah bude upraven smlouvou. 

S dotazy je možné se obrátit na telefonní číslo: 972 766 205, p. Tomášová

CHRAŇTE SI
OČI
NOS
USTA
RUCE

 VYTVOŘÍTE 
  TÍM BARIÉRU 
  PROTI INFEKCI

HNED, JAK JE 
TO MOŽNÉ

UMYJTE SI
RUCE

koronavirus.mzcr.cz

DODRŽUJTE
BEZPEČNOU
VZDÁLENOST 
SNÍŽÍTE RIZIKO 
KAPÉNKOVÉHO 
PŘENOSU NÁKAZY

2 m
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S čistým štítem
Přišlo to jako blesk z čistého nebe. 

V průběhu vyučování diktuji dě-
tem nařízení Vlády ČR. Škola se až 
do odvolání z důvodu šíření nákazy 
koronaviru zavírá… Nikdo nebyl 
na něco takového připraven. Ani uči-
telé, ani rodiče, ani děti. Každý se 
s novou situací musí popasovat, ka-
ždý po svém. Tady je jeden příběh. 
Možná jeden z mnoha v rámci naší 
vlasti, ale o to hřejivější, že se ode-
hrává u nás, v Dětmarovicích. A ti-
tulek „S čistým štítem“ je více než 
symbolický.

Když nám paní učitelka v úterý řek-
la, že kvůli koronaviru zavírají školu, 
přemýšlel jsem, co asi budu dělat. 
Napadlo mě si vypůjčit 3D tiskárnu 
domů s tím, že bych opravil její chy-
by. Následně mě napadlo, že bych 
tiskl třídě paní učitelky Brožkové 
a naší třídě výrobky na jarmark. Prv-
ní týden tomu tak bylo. Jednoho rána 
mě táta vzbudil s tím, že hledají dob-
rovolníky s možností 3D tisku pro 
tisk ochranných masek. Tyto masky 
navrhl výrobce tiskáren a můj velký 
vzor Josef Průša pro policii, záchra-

náře a všechny, kteří bojují s koro-
navirem v první linii. Nabídku jsem 
přijal. Kontaktoval jsem pana Honzu 
Jeřábka z projektu „Lideprolidi“ (htt-
ps://lideprolidi.cz/) a domluvili jsme 
se, jak postupovat.

Původně jsem měl jen jednu tis-
kárnu, se kterou jsem byl schopný 
vytisknout tak cca 3–5 štítů denně, 
avšak potom jsem kontaktoval paní 
Brožkovou. Ta byla z nápadu úplně 
nadšená, a tak jsem dostal i druhou 
tiskárnu. Pan Jeřábek je velmi nápo-
mocný, poskytl mi filament a nabídl 

mi pomoc i s tiskárnou. Nesmím opo-
menout paní Ráčkovou, která je také 
velmi milá a dováží štíty na kom-
pletaci. Pak je poskytuje dál, např. 
do orlovské nemocnice. Nyní jsem 
schopen vytisknout 9–11 štítů za den 
podle toho, jak tiskárny spolupracují. 
Tento týden už mám hotových 47 ští-
tů. Některé jsem odvezl do ordinace 
paní MUDr. Biolkové a panu zubaři 
MUDr. Ruckému. Jsem rád, že ale-
spoň nějakým způsobem mohu po-
moct a přiložit ruku k dílu.

Naše škola je pyšná na Adama 
Babinského, žáka 9. třídy, který se 
do tohoto projektu zapojil bez vel-
kého přemýšlení. Prokázal tím, že 
je člověkem se srdcem na pravém 
místě, kterých je dnes potřeba víc 
než kdy jindy a který už teď prošel 
zkouškou dnešních dnů s čistým ští-
tem. 

 Adam Babinský, Jana Brožková

Posíláme poděkování Adamovi 
Babinskému – žáku 9. třídy ZŠ Dět-
marovice, za darování ochranných 
štítů, které sám vyrobil pro dětské 
středisko v Orlové.

 MUDr. Biolková a sestřička

poděkování



- 7 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Poděkování za historické zemědělské stroje

Jaro je tady – několik rad k pálení odpadu při jarním úklidu 

Spoluobčan pan Josef Kijonka bezplatně dlouhodobě 
zapůjčil Obci Dětmarovice historické zemědělské stroje 
z pozůstalosti svého otce, místního sedláka pana Štěpána 
Kijonky. Jedná se o mlátičku, pluhy, brány, senovazy, secí 

stroj apod. 
Po dokončení úprav na Bendově statku by se tyto stroje 

měly stát součástí expozice o životě našich předků na ves-
nici.  OÚ Dětmarovice

Jaro je tu a s ním začal 
úklid zahrádek a jejich pří-
prava po zimním odpočin-
ku na sadbu a setí. S jarním 
úklidem zahrad souvisí 
i pálení suchého listí, větví 
ze stromů aj., ale také ploš-
né vypalování suché trávy. 

Vypalování suché trávy 
a porostů je zakázáno! Ve-
getace je totiž suchá a hrozí 
zvýšené nebezpečí vzniku 
požáru s jeho následným 
rychlým šířením do okolní-
ho prostředí.

Pokud pálení dřevního od-
padu, listí apod. nezakazuje 
místní obecní vyhláška, měli 
by lidé věnovat velkou po-
zornost zakládání ohňů při 
úklidových pracích na svých 
pozemcích. Pálení je možno 

provádět pouze na ohništi, 
které je bezpečně ohraniče-
no např. kameny, aby oheň 
byl pod kontrolou. Dále je 
vhodné mít v blízkosti ohni-
ště připraveny prostředky 
k hašení případného požáru, 
např. hasicí přístroj, konev 
s vodou nebo nádobu s pís-
kem a lopatku, aby se dal 
případný požár již v zárodku 
uhasit. Zapomínat se nesmí 
ani na dohled nad ohništěm 
po celou dobu pálení a ná-
sledný dozor po uhašení. 
V případě větrného počasí je 
vhodné pálení rovnou odložit 
na jiný den. Vítr může ohniš-
tě snadno rozfoukat do okolí.

Po celý rok pak platí v le-
sích zákaz kouření, rozdělá-
vání otevřeného ohně mimo 

vyhrazená místa. Rozdělá-
vání nebo udržování ote-
vřeného ohně je zakázáno 
také do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa.

Zákon o požární ochraně 
vysloveně stanovuje zákaz 
vypalování porostů jak pro 
běžného občana, tak i pro 
právnické a podnikající 
fyzické osoby. Občanovi 
může být za tento přestupek 
uložena pokuta až do výše 
25 000 Kč. Právnické 
a podnikající fyzické osoby 
může být uložena pokuta až 
1 000 000 Kč. 

V případě pálení hořla-
vých látek na volném pro-
stranství jsou právnické 
osoby a podnikající fyzické 
osoby povinny tuto skuteč-

nost předem nahlásit Hasič-
skému záchrannému sboru 
kraje prostřednictvím elek-
tronického formuláře v apli-
kaci „Evidence pálení“ 
umístěného na webových 
stránkách https://paleni.iz-
scr.cz/. Nahlášení spalování 
hořlavých látek je doporu-
čeno i fyzickým osobám.

Nahlášením pálení nedo-
chází k jeho schválení, je 
pouze evidováno operačním 
a informačním střediskem 
hasičského záchranného 
sboru kraje. Evidence slouží 
výhradně pro možnost ově-
ření místa pálení s možným 
nahlášením požáru. 
 nprap. Kristýna Kutilová, 
 koordinátor preventivně 

 výchovné činnosti
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ZUŠ Rychvald „v nouzovém stavu“ informuje
Koncert v karanténě?
Současná karanténní opat-

ření se pochopitelně dotkla 
i života ZUŠ. S prvním za-
vřením škol jsme museli 
odvolat všechny koncerty 
a akce, které jsou podstatnou 
součástí naší práce a vnímá-
me je i jako určité poslání. 

V době prvních opatření 
ministra zdravotnictví zbý-
valo jen několik dní do kon-
certu rodičů s dětmi a zrušení 
letošního ročníku s nabitým 
programem nás mrzelo dvoj-
násob. Stejně tak obvyklé 
třídní předehrávky, koncerty 
ke Dni matek, Rychvaldská 
část celostátního happenin-
gu ZUŠ Open, Rychvaldské 
kulturní jaro, všechny akce 
pořádané v Dětmarovicích 
i Dolní Lutyni, připravova-
né interaktivní dopoledne 
pro žáky ZŠ a MŠ a zejména 
dubnové absolventské kon-
certy chyběly nejen nám, 
ale i všem (ne)zúčastněným, 
kteří se na tyto akce těšili.

ZUŠ online
Krátce po vyhlášení nou-

zového stavu jsme se postup-
ně přeorientovali na online 
výuku ve všech oborech. Vý-
hodou, kterou naši žáci nově 
získali, je školní účet na do-
méně zusrychvald.cz, kde 
mohou využívat celou škálu 
nástrojů v rámci naší EDU li-
cence na platformě MS Offi-
ce 365, mají zde bezpečný 
prostor pro sdílení a ukládání 
velkého množství dat. 

Přechod do online režimu 
nebyl zcela jednoduchý, vy-
učující si ale velmi rychle 
našli potřebné zdroje, nástro-
je a metody výuky, kterými 
nahradili prezenční formu, 
i přesto, že poskytování zpět-
né vazby nebo zachování ná-

zornosti je nyní pro nás velice 
náročné. Samozřejmost této 
změny komplikovala zejmé-
na skutečnost, že převážná 
část výuky v ZUŠ je zamě-
řena na dovednosti žáků, ale 
také například věk některých 
žáků – vyučujeme děti od pěti 
let, které mnohdy neovládají 
potřebné technologie. Proto 
bych velmi rád ocenil a podě-
koval všem rodičům za jejich 
trpělivost a spolupráci. Uvě-
domujeme si, že vaše životní 
situace se ze dne na den stala 

v mnohých případech vel-
mi nelehkou, a jsme rádi, že 
společně můžeme překlenout 
toto období při zachování jis-
té kontinuity.

Talentové zkoušky
Výjimečnost současných 

opatření nás také „donuti-
la“ k dlouho chystanému 
kroku a zřídili jsme přihla-
šování pomocí elektronické 
přihlášky. Novou závaznou 
přihlášku najdete na webo-
vých stránkách školy www.
zusrychvald.cz. 

Samotné talentové zkouš-
ky pak proběhnou v kme-
nové škole v Rychvaldě 25. 
5. (14–17 h.) 26. 5. (15–18 
h.) a 8. 6. 2020 (15–18 h.), 
kde samozřejmě rádi uvítá-
me i zájemce z Dolní Lutyně 
a Dětmarovic. O aktuálních 
termínech talentových zkou-
šek přímo ve školách v Dol-
ní Lutyni a Dětmarovicích 
budeme informovat rovněž 
na webových stránkách školy.

 Radim Plšek, 
 ředitel ZUŠ Rychvald

inzerce
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Dar ke 150. výročí vysvěcení kostela sv. Maří Magdalény
Pozorní obyvatelé naší 

obce si okolo Velikonoc 
zajisté všimli nezvyklé-
ho pohybu na kostelních 
věžích. To dva pracovní-
ci firmy Jiří Kroupa za-
čali zlatit nejdříve hroty 
věžiček kostela, pak báň 
a prstenec na sanktuso-
vé věži a nakonec velkou 
báň na hlavní věži. Vše 
je pozlaceno 23,45kará-
tovým plátkovým zla-
tem. Tento dar ke 150. 
výročí vysvěcení kostela 
darovali manželé Josef 
a Wieslawa Machackovi 
z Vídně. Patří jim za to 
velký dík.

Tím ale přípravy na vý-
znamné jubileum nekončí. 
Díky vstřícnosti pana sta-
rosty obce Ladislava Ros-
mana, který podporuje 
zájmové, kulturní a spo-
lečenské skupiny obyva-
tel, farnost nevyjímaje, 
a šikovnosti zaměstnan-
ců místního hospodářství 
pana Punčocháře, Hanus-
ka a Gruščíka, je krásně 
opraven vstupní portál 
ke kostelu. Všem upřímné 
díky.

Jsou opraveny a natřeny 
vstupní dveře do kostela, 
sanktusová věžička má 
noční vnitřní nasvícení. 
Malý zvon „sanktusník“, 
používaný při mši svaté 

u obřadu pozdvihování 
svaté hostie a kalicha, 
v ní znovu zní. Podle zjiš-
tění diecézního kampano-
loga je tento čtyřicetiki-
logramový zvon původní 
z roku 1870 a jako jediný 
nebyl v době světových 
válek „zrekvírován“ a od-
vezen.

V kostele byla pod obět-
ní stůl umístěna relikvie 
sv. Maří Magdalény, pa-
tronky kostela, farnosti 
a celé obce. A samozřej-
mě se dokončují práce 
na opravě varhan, které 
by měly poprvé zaznít 4. 
10. t. r. 

Pozorní obyvatelé naší 
obce si ale asi také ur-
čitě všimli, že „zmizel“ 
misijní kříž, který stál 
u vchodu kostela. Tento 
byl v naprosto havarij-
ním stavu a hrozil zříce-

ním. Nyní je v dílně re-
staurátora, kde se znovu 
dává do důstojné podoby. 
Už první práce přinesly 
krásný objev. Kříž, kte-
rý měl být podle nápisu 
z roku 1949, je původně 
z doby okolo 1860–1870, 
na jeho podstavci byla 
totiž objevena plastika 
Panny Marie. Celá opra-
va kříže bude stát cca 
130 tisíc Kč. Zatím se 
nám podařilo sehnat díky 
příspěvkům podnikatelů 
a obce 83 000 Kč. Mu-
síme finance shánět dál. 
Proto pokud byste také 
vy chtěli přispět koste-
lu k jeho 150. jubileu, 
budeme moc rádi, po-
kud pošlete jakoukoliv 
finanční částku na účet 
farnosti č. 1721390349 / 
0800. Samozřejmě, po-
kud budete požadovat, 

včetně potvrzení o daru. 
Všem, kdo takto učiní, 
už teď velký dík. Pokud 
se vše zdaří, měl by být 
tento kříž znovu požeh-
nán o slavnosti sv. Maří 
Magdalény 19. 7. t. r. při 
mši svaté v 9.30. Všichni 
jste mnou již teď srdečně 
zváni.

Jsme rádi, že se nám 
daří společné dílo, pro-
tože kostel patřil vždy 
všem lidem v obci, nejen 
věřícím. Je to Boží dům, 
který dává útěchu v do-
bách dobrých i zlých, je 
to památka a dominanta 
obce. Je dílem hluboké 
víry a umu našich předků, 
važme si toho a předejme 
ho i my našim potomkům 
zachovalý, krásný a živý. 
 P. Mgr. Martin Pastrňák, 
 O.Cr., administrátor 
 farnosti 
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Úplná obnova WC na sociálním zařízení Motorestu, obecní část

Zastávka u nádraží

Zpevnění břehu potoka Výšina

Investice obce
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Výstavba domova pro seniory
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Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena 
Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava se rozhod-
ly 11. května se za přísných hy-
gienických pravidel znovu ote-
vřít zákaznická centra v Ostravě 
– Mariánských Horách, Karviné, 
Novém Jičíně, Opavě a Frýdku
-Místku pro veřejnost. Obchodní 
místa v Havířově, Třinci, Českém 
Těšíně, Bohumíně, Orlové, Vítko-
vě a Velkých Losinách zůstávají 
prozatím do odvolání pro osobní 
kontakt s veřejností uzavřena.

Vodárenská společnost nicméně 
nadále preferuje pro vyřizování 
požadavků odběratelů nástroje 
nevyžadující fyzický kontakt se 
zaměstnanci SmVaK Ostrava.

„Rozhodli jsme se znovu otevřít 
naše zákaznická centra pro veřej-
nost při dodržování přísných hy-
gienických a epidemiologických 
pravidel, která minimalizují riziko 
nákazy novým typem koronaviru. 
Návštěva je možná pouze po před-
chozí rezervaci termínu prostřed-
nictvím online nástroje na našich 
internetových stránkách. To pla-
tí také pro oddělení vyjadřování, 
které bude pro veřejnost otevřeno 
ve stejnou dobu jako zákaznická 
centra. Přísně vyžadováno je do-
držování ochrany dýchacích cest 
zákazníků rouškami nebo šátky, 
respektování dvoumetrových ro-
zestupů nebo zákaz kumulace více 
osob v zákaznickém centru,“ říká 
generální ředitel SmVaK Ostrava 
Anatol Pšenička.

Provozní doba zákaznických 
center SmVaK Ostrava pro veřej-
nost:

Pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 
17.00

Středa 9.00 – 12.00,13.00 – 17.00 

Návštěvy zákaznického cent-
ra SmVaK Ostrava nebo oddělení 
vyjadřování jsou umožněny pouze 
přes rezervační systém, který zá-
kazníci najdou na internetové strán-
ce www.smvak.cz v sekci Zákazní-
ci. Bez předchozí rezervace termínu 
nebude návštěva umožněna. 

Při návštěvě zákaznických cen-
ter SmVaK Ostrava je nezbytné 
dodržovat tato pravidla:

- Vstup je umožněn pouze 
osobám se zakrytými dýchacími 
cestami (rouška, šátek nebo jiná 
ochrana úst a nosu),

- Do kanceláře zákaznického 
centra je možné vstupovat pouze 
jednotlivě a na vyzvání zaměstnan-
kyň SmVaK Ostrava,

- Při pohybu v čekacích pro-

storech zákaznického centra je 
nezbytné dodržovat rozestupy mi-
nimálně dva metry, jak určuje pří-
slušné značení.

„Zákaznická centra jsou vybave-
na jednorázovými psacími potřeba-
mi pro zákazníky, kteří je mohou 
v případě potřeby využít, stejně 
jako přípravky pro dezinfekci ru-
kou a jednorázové rukavice. Nadále 
upřednostňujeme v zájmu ochrany 
zákazníků i zaměstnanců vyřizování 
záležitostí neosobní formou – emai-
lem na adresách smvak@smvak.cz 
nebo zakaznickesluzby@smvak.cz, 
prostřednictvím bezplatné zákaz-
nické linky 800 292 400 a využitím 
bezhotovostní platby. Zvažte proto, 

prosím, zda je vaše návštěva zákaz-
nického centra nezbytná,“ říká eko-
nomická ředitelka SmVaK Ostrava 
Halina Studničková.

Jak mohou lidé komunikovat se 
společností SmVaK Ostrava a vy-
řizovat své požadavky bez nut-
nosti osobního kontaktu:

- Bezplatná zákaznická lin-
ka 800 292 400 je v provozu v pra-
covní dny od 7.30 do 20.00. Linka 
byla technicky a personálně posíle-
na, aby byly bez problémů plněny 
požadavky zákazníků. Bezplatná 
poruchová linka 800 292 300 zůstá-
vá v provozu non stop.

Speciální emailová schránka 
zakaznickesluzby@smvak.cz, kam 
se mohou lidé obracet se svými po-
žadavky. Dále zůstává v provozu 
také emailová schránka smvak@
smvak.cz. 

- Služby vodárenské společ-
nosti lze dále objednávat přes apli-
kaci nabidkasluzeb.smvak.cz. 

- Důležité formuláře a do-
kumenty jsou pro zákazníky při-
praveny ke stažení na interneto-
vých stránkách www.smvak.cz, 
sekce Zákazníci, podsložka Doku-
menty ke stažení.

- Oddělení vyjadřování – 
Lidé mohou nahlásit požadavek 
prostřednictvím internetových strá-
nek vyjadrovani.smvak.cz nebo 
přes bezplatnou zákaznickou linku 
800 292 400. Rovněž žádosti o vy-
jádření k existenci sítí, k možnos-
tem napojení na vodovodní nebo 
kanalizační řad nebo odsouhlasení 
projektové dokumentace mohou 
lidé podat elektronicky přes inter-
netové stránky www.smvak.cz bez 
fyzického kontaktu a návštěvy zá-
kaznického centra.

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.
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Noc kostelů je nakonec povolena
Noc kostelů nabídla široké ve-

řejnosti v České republice poprvé 
v roce 2009 možnost navštívit koste-
ly a modlitebny a poznat nejen jejich 
kulturní hodnotu, ale také se seznámit 
s křesťanstvím prostřednictvím hud-
by, výtvarného umění, divadelního 
představení, rozhovoru či setkání.

V roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů (Lange Nacht der Kirchen) 
ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník 
v jednom z vídeňských kostelů večer 
během úklidu kostel otevřený a zjistil, 
že otevřené dveře ve večerní atmo-
sféře jsou pozváním pro kolemjdou-
cí vstoupit. Během čtyř let se akce 
spontánně rozšířila do celého Rakous-
ka a každoročně se do Lange Nacht 
der Kirchen zapojuje na 700 kostelů 
a modliteben. V roce 2009 Noc kos-
telů „překročila hranice“ a poprvé se 
konala v České republice. V roce 2010 
se již otevřely kostely a modlitebny 
v celé České republice, v roce 2011 
poprvé také na Slovensku a od roku 
2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) 
koná v Estonsku. V roce 2016 proběh-
la první Noc kostelů ve Švýcarsku.

Do prvního ročníku Noci kostelů 
v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů v br-
něnské a 9 kostelů v plzeňské diecé-
zi. I přes nepřízeň počasí bylo v Brně 
a okolí zaznamenáno 90 000 návštěv-
nických vstupů a dalších 10 000 v Plz-
ni. V nadcházejícím roce se koordina-
ce ujali zástupci z ostatních regionů 
a do Noci kostelů se zapojily kostely 

a modlitebny z celé České republiky. 
V České republice se do Noci kostelů 
každoročně zapojuje na 1 500 kostelů 
a modliteben, které kromě otevřených 

dveří nabízejí více než 7 000 dopro-
vodných programů. Zájem bývá pravi-
delně velký a každoročně se pohybuje 
kolem 500 000 návštěvnických vstupů.

Farnost Dětmarovice se poprvé za-

pojila do této krásné akce v roce 2014 
a každý rok přilákal zajímavý program 
více než 350 návštěvníků. Všichni 
jsme se těšili, že v letošním roce, kdy 
slavíme 150. výročí vysvěcení kostela 
sv. Maří Magdalény, bude program ob-
zvlášť zajímavý a bohatý. Jenže díky 
mimořádné situaci s koronavirovou ná-
kazou se situace vyvinula zcela jinak. 
Nejdříve to vypadalo, že se akce vůbec 
nebude moci uskutečnit, ale nakonec je 
Noc kostelů povolena, jen jsme muse-
li, bohužel, program okleštit.

Letos vás proto přivítáme od 18.00 
do 20.00 v otevřené kapli sv. Izidora 
(Nebrojově kapli), kterou si můžete 
prohlédnout nebo spočinout v tichém 
rozjímání.

Kostel sv. Maří Magdalény bude 
otevřen od 18.00 do 23.00 hodin 
a můžete si zde prohlédnout výstav-
ku zakládajících listin, historických 
dokumentů a dobových fotografií 
ke 150. výročí vysvěcení kostela.

Doufáme, že i přes nutná omezení 
se s vámi opět přivítáme a společně 
strávíme příjemný večer. 
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Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén! 
Vyhnete se sousedským sporům 

Zahradní bazén je možné na-
pouštět zdlouhavě z veřejné vo-
dovodní sítě s rizikem řady nepří-
jemností, nebo zvolit pohodlnější 
a výhodnější cestu v podobě do-
vozu vody do bazénu cisternou 
Severomoravských vodovodů 
a kanalizací Ostrava. Proces bude 
výrazně rychlejší a nedotkne se 
negativně okolních odběratelů. 
Zájem o tuto službu každoroč-
ně výrazně stoupá – loni se té-
měř zdvojnásobil. Opatrnost je 
na místě také v případě napouš-
tění bazénu ze studny. Je vhodné 
si nechat provést laboratorní roz-
bor, zda je voda k danému použití 
vhodná a nepředstavuje zdravotní 
riziko. 

Vodárenská společnost zjednodu-
šila a zpřehlednila cenovou politiku 
služby – kromě bezplatné zákaznic-
ké linky je možné využít jednodu-
chý poptávkový formulář na inter-
netových stránkách www.smvak.cz 
v sekci Nabídka služeb. 

Na rozdíl od některých jiných tu-
zemských vodárenských společností 
se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet 
službu i v letošním roce pozname-
naném v naší zemi od března epide-
mií nového typu koronaviru. Služba 
bude poskytnuta při přísném dodr-
žení všech hygienických a bezpeč-
nostních pravidel, aby bylo zdravot-
ní riziko minimalizováno. Ať již jde 
o vybavení osobních ochranných 
pomůcek v podobě rukavic, roušek 
a odpovídajícího oblečení nebo bez-
kontaktní způsob platby.

Česká republika je evropským 
premiantem z hlediska počtu bazé-
nů na počet obyvatel. Teplejší po-
časí v uplynulých letech navíc ved-
lo k tomu, že lidé touží relaxovat 
u svých bazénů o několik týdnů dří-
ve, než to bylo obvyklé v minulosti. 
Proto jich u domů v našich městech 
a vesnicích s rozšiřující se zástav-
bou stále přibývá. To platí i pro mo-
ravskoslezský region.

Jak správně postupovat při napou-

štění zahradních bazénů? Které zá-
sady dodržovat, aby se lidé vyhnuli 
zklamání v podobě zakalené vody 
nebo předešli problémům ve vodo-
vodní síti, čímž mohou rozzlobit 
obyvatele celé lokality, kde byd-
lí? Je efektivní napouštět bazén ze 
sítě nebo je lepší svěřit celý proces 
do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momen-
tě, kdy se rozhodne větší množství 
odběratelů v lokalitě napouštět pro-
střednictvím přípojky bazén ve stej-
ný čas a lidé ho chtějí mít navíc na-
puštěný co nejrychleji. Při náhlém 
zvýšení odběru může dojít ke změ-
nám hydraulických poměrů vyvo-
laným vysokou rychlostí proudění 
vody v potrubí. To má za následek 
uvolňování usazenin a zákal vody, 
který se může dostat do poměrně ši-
rokého okolí. Nárazové odběry mo-
hou také způsobit pokles tlaku vody. 

To se negativně projeví u ostatních 
odběratelů, kteří můžou být omeze-
ni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vo-
dovodů společnosti SmVaK Ostrava 
Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze přede-
jít dodržováním několika základních 
pravidel. Bazén je vhodné napouštět 
pozvolna, klidně několik dnů a ide-
álně mimo odběrové špičky. Nejlépe 
přes noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a efek-
tivnější řešení. Když si lidé nechají 
dovézt vodu do bazénu cisternou, 
vyhnou se nepříjemnostem, které 
mohou potenciálně nastat. Budou 
mít navíc jistotu, že nebudou ome-
zovat své sousedy, a předejdou tím 
případným sousedským sporům. 
V loňském roce jsme ke spokojenos-
ti našich odběratelů napustili více 
než tři sta deset bazénů, přičemž po-

čet zájemců o tuto službu každoroč-
ně roste,“ vysvětluje Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu 
obyvatelé Opavska, kteří si necha-
li loni napustit 100 bazénů, naopak 
nejmenší zájem o tuto službu pro-
jevili lidé na Novojičínsku s 36 na-
puštěnými bazény. Majitelé bazénů 
na Frýdecko-Místecku a Karvinsku 
si shodně nechali navézt vodu do té-
měř 90 bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplně-
ní svého bazénu a autocisterny se 
mohou obrátit na zákaznickou linku 
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde 
jim budou poskytnuty detailní in-
formace o možnosti dodávky a ceně 
dle parametrů bazénu. Linka je bez-
platná a je v provozu v pracovní dny 
od půl osmé ráno do osmi hodin ve-
čer.

Cena za napuštění se odvíjí 
od vzdálenosti od nejbližšího pro-
vozu SmVaK Ostrava, které službu 
poskytuje, a objemu bazénu. V pří-
padě, že je možné bazén navézt jed-
nou cisternou, činí cena do vzdále-
nosti deseti kilometrů 1165 korun 
bez DPH.

Opatrnost je na místě také v přípa-
dě, že si lidé napouštějí bazén ze své 
studny. Je žádoucí si nejdříve nechat 
ve specializované laboratoři prově-
řit, zda je voda ke koupání vhod-
ná. Obrátit se je možné například 
na laboratoře společnosti Vodotech 
(www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických 
ukazatelů, jako jsou hodnota pH 
nebo tvrdost vody, doporučujeme 
sledovat i bakteriální znečištění, 
které by mohlo být příčinou ne-
příjemných kožních či zažívacích 
problémů. V případě vyšší tvrdosti 
vody také dochází k reakci s pro-
středky k dezinfekci vody a mohou 
se vysrážet některé kovy. To má 
za následek nejen tvorbu vodního 
kamene a povlaků na stěnách bazé-
nů, ale třeba i nevzhlednou barvu 
vody,“ říká vedoucí laboratoří spo-
lečnosti Vodotech Pavla Veselá.
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NOVÝ TERMÍN  
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ – 2. 6. 2020 

 

 

Na základě zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých 
souvisejících zákonů, bude veterinárním lékařem provedeno povinné 
očkování psů proti vzteklině, které se uskuteční  

v úterý 2. 6. 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.  

Poplatek 150 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování. 
 

PŘI OČKOVÁNÍ MĚJTE ZAKRYTÉ HORNÍ CESTY DÝCHACÍ  
A DODRŽUJTE ROZESTUPY MINIMÁLNĚ DVA METRY  

 
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. 2020 p. Janě Timko na Obecní úřad 
v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu bude považováno za porušení čl. II 
ods. 2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice a majiteli může být 
uložena pořádková pokuta. 
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~Pro děti jsou tu rodiče, pro rodiče je tu poradna SPOLU~
Informujeme vás o provozu PO-

RADNY SPOLU pro rodiče a děti 
ve věku do 15 let, která v loňském 
roce pracovala s více než 40 rodinami.

V poradně se specializujeme 
na práci s rodinami, které se ocitly 
v situaci, kterou neumí nebo nemo-
hou samy zvládnout a hledají odbor-
nou pomoc. Jedná se o případy, kdy 
je rodina v rozvodu/rozchodu, kdy 
v rodině vázne komunikace, kdy 
se mohou objevit špatné výsledky 
a problematická docházka do ško-
ly, kde vznikají konfliktní situace 
a přichází potřeba je zvládat nebo je 
nutné nastavování a dodržování pra-
videl v rodině apod. Nabízíme mož-
nost mít si s kým popovídat o tom, 
co se u vás děje, možnost se zorien-
tovat a probrat situaci s nezávislým 

pracovníkem.
V rámci činnosti poradny je mož-

né sjednat pro rodiče mediaci, kte-
rá může napomoci při řešení vlek-
lých sporů rodičů. Je možné využít 
asistované kontakty s dětmi, kdy 

pracovník asistuje při setkání dítě-
te s rodičem, se kterým dítě nežije 
ve společné domácnosti. Poradna 
SPOLU zprostředkovává individu-
ální doučování pro děti, zajišťuje 

tréninky rodičovských kompetencí 
a organizuje workshopy podporující 
rozvoj výchovných dovedností.

Ke každému klientovi přistupuje-
me individuálně a nabízíme diskrét-
ní jednání. Při práci s rodinami se 
zaměřujeme na partnerský a osobní 
postoj k situaci klienta a vstřícný 
přístup zaměřený na řešení.

Kontaktovat nás můžete v pracov-
ních dnech od 8.00 do 15.00 hodin 
na telefonu 735 12 18 13 nebo nás 
navštívit na adrese Mírová 1434/27, 
Karviná – Nové Město v budově 
Akademického ústavu Karviná. 
Taky nám můžete napsat a sjednat si 
schůzku poradna@rodicespolu.cz.

Služby poradny jsou poskytovány 
bezplatně. 

 Ingrid Piskořová

Snížení DPH mění od 1. května výši vodného a stočného
Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava zohledňu-
jí snížení sazby daně z přidané 
hodnoty o pět procentních bodů, 
které vstupuje v platnost 1. květ-
na 2020. Novela zákona o DPH 
přeřazuje úpravu a rozvod vody 
prostřednictvím sítí a také odvá-
dění a čištění odpadní vody včet-
ně ostatních služeb souvisejících 
s těmito činnostmi z první snížené 
sazby daně do druhé, tedy z 15 % 
na 10 %. Vodné a stočné bude nově 
činit 85,37 korun za metr krychlo-
vý včetně 10 % DPH, tedy o téměř 
čtyři koruny méně než doposud.

Nová cena za odběr pitné vody 
(vodné) pro zákazníky na Frýdec-
ko-Místecku, Karvinsku, Novojičín-
sku a Opavsku bude činit 45,21 ko-
run za metr krychlový včetně 10 % 
DPH, cena za odvádění a čištění 
odpadních vod (stočné) bude nově 
40,16 korun včetně DPH. U vodné-
ho představuje snížení oproti sou-
časné výši 2,06 koruny, u stočného 
1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles 
o 3,89 koruny včetně 10 % DPH.

Souhrnně činí nové vodné a stoč-
né 85,37 korun, včetně 10 % DPH.

„Reflektujeme změnu legislativ-
ního prostředí od prvního května 

a v dané souvislosti upravujeme vý-
slednou úroveň solidární ceny vod-
ného a stočného pro region, kde pů-
sobíme. Logicky se také mění sazby 
pro oblasti, kde provozujeme vodá-
renskou infrastrukturu, která není 
v našem majetku, na základě smluv-
ních vztahů. Naše politika udržuje 
dlouhodobě výši vodného a stočné-
ho několik korun pod celorepubli-
kovým průměrem. Cílem je nadále 
poskytovat našim zákazníkům vy-
soce kvalitní služby v požadovaném 
rozsahu za přiměřené ceny,“ říká ge-
nerální ředitel společnosti SmVaK 
Ostrava Anatol Pšenička.

VZHLEDEM K CELKOVÉ SITUACI COVID-19
SE 16. OBECNÍ SLAVNOST 

V DĚTMAROVICÍCH 
NEBUDE KONAT.
Lenka Hanusková, referent kultury
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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
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DDŮŮMM  DDĚĚTTÍÍ  AA  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  OORRLLOOVVÁÁ  
OOBBEECCNNÍÍ  ÚÚŘŘAADD  DDĚĚTTMMAARROOVVIICCEE    

PPOOŘŘÁÁDDÁÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTUURRNNUUSS    77..  77..  ––  1100..  77..  22002200 
CCEENNAA    990000,,--  KKčč  

TTÁÁBBOORR  UURRČČEENN  PPRROO  DDĚĚTTII  VVEE  VVĚĚKKUU  77  ––  1133  LLEETT  
  

Děti čeká pestrý program. Sportovní  aktivity, výlet na Skalku a rozhlednu Tetřev, návštěva  
Světa techniky, hry a soutěže, krytý bazén Orlová a další vzhledem k zájmu dětí a počasí. 

Cena zahrnuje : 
• Obědy, pitný režim 
• Vstupné, jízdné 
• Celodenní výlet 
• odměny   

 
TÁBOR BUDE PROBÍHAT V OBCI DĚTMAROVICE. PŘIHLÁŠKY JIŽ NA SEKRETARIÁTU ZŠ DĚTMAROVICE. 
PŘIHLÁŠKY NUTNO ODEVZDAT DO 31. 5. 2020 NA SEKRETARIÁTU ZŠ DĚTMAROVICE, KDE 

OBDRŽÍTE DALŠÍ POKYNY K TÁBORU. BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE: Lenka Vargová, 732 704 033. 

DDŮŮMM  DDĚĚTTÍÍ  AA  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  OORRLLOOVVÁÁ  
OOBBEECCNNÍÍ  ÚÚŘŘAADD  DDĚĚTTMMAARROOVVIICCEE    

PPOOŘŘÁÁDDÁÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTUURRNNUUSS    1133..  77..  ––  1177..  77..  22002200 
CCEENNAA    11110000,,--  KKčč  

TTÁÁBBOORR  UURRČČEENN  PPRROO  DDĚĚTTII  VVEE  VVĚĚKKUU  77  ––  1133  LLEETT  
  

Děti čeká pestrý program. Pořádání olympijských her, různých sportovních soutěží  
s hasiči a myslivci, výletů (Beskydy, Park B. Němcové, Aquapark Bohumín, Mauglího stezka), 

různé tvoření, hledání pokladů. Program se bude přizpůsobovat zájmu dětí a počasí. 
Cena zahrnuje : 
• Obědy, pitný režim 
• Vstupné, jízdné 
• Celodenní výlet 
• odměny   

TÁBOR BUDE PROBÍHAT V OBCI DĚTMAROVICE. PŘIHLÁŠKY JIŽ NA SEKRETARIÁTU ZŠ DĚTMAROVICE. 
PŘIHLÁŠKY NUTNO ODEVZDAT DO 31. 5. 2020 NA SEKRETARIÁTU ZŠ DĚTMAROVICE, KDE 

OBDRŽÍTE DALŠÍ POKYNY K TÁBORU. BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE: Markéta Branná, 596 550 164. 
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společenská kronika

Vzpomínáme na zemřelé
      

Anežku Mencnerovou,

Helenu Ruskovou,

Pavlínu Korpesiovou.

 

Oslavili životní jubileum
Březen 2020

80 let
Vladimír Pospíšil

Rudolf Wójcik
Vanda Sýkorová
Erna Kappelari
Jiřina Madejová

81 let
Liduše Czopiková
Anděla Konkolská

82 let
Štefan Marchevka

83 let
Tomáš Stáňa

Jozef Perďoch 
Růžena Ročková

85 let
Vladimír Šeliga

Božena Stošková
86 let

Josef Zajonc
93 let

Mária Rzuhovská
Duben 2020

80 let
Miloslav Staníček

Alexander Kacsmár
Milan Mikula

81 let
Jiří Bortlík

82 let
Jiří Kokot

Dominik Bednár
Alena Židková

85 let
Věra Ivánková

Jindřiška Bauerová
86 let

Věra Vlčková
87 let

Antonie Szwedová
88 let

Anna Šimanská
91 let

Miroslava Kijonková
92 let

Valerie Kijonková
Věra Křemenová

93 let
Marie Jendryščíková

96 let
Miroslav Kněžík 

Všem oslavencům blahopřejeme!

Ze zápisu nových občánků 
do pamětní knihy obce 

Dětmarovice dne 14. 3. 2020

noví občánci

Magdaléna ZbytovskáTereza Křenková

Vlastimil Vácha
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