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Aktuálně, nejen pro zastupitele obce
Vážení spoluobčané, na zastupitelstvu obce v měsíci
červnu bylo projednáváno mnoho zajímavých témat, ale
některá bych rád zvýraznil, neboť mají koncepční význam
pro další vývoj situace v obci.
Výkupy pozemků pod
místními komunikacemi v
obci
Problematika výkupů
souvisí hlavně s potřebou
údržby místních komunikací.
Pokud není komunikace v
majetku obce, potýká se
obec se značnými problémy s
obnovou povrchu a celkově
údržbou komunikace.
Existují majitelé pozemků
pod místními komunikacemi,
kteří jsou ochotni bránit i
„svým tělem“ opravě nebez-

pečně kostrbatého povrchu
veřejně přístupné důležité
komunikace, která je pak i
ohrožením zdraví pro účastníky provozu. Obec takové
komunikace má ze zákona
povinnost udržovat a zabraňování obci v této činnosti
bude posuzováno nyní zcela
jinak. Bude k dispozici
nabídka výkupní ceny za
zastupitelstvem schválených
podmínek a obec je pak v
daleko lepším právním posta-

vení i vůči případnému zarputilému odpůrci nových
asfaltových povrchů. Jsem
rád, že nové zastupitelstvo
obce problematiku nahlédlo
pozitivně a schválilo i výkupní
cenu pozemků „pod cestou“
na úrovni v našem regionu
obvyklé, tj. na 60,- Kč/m2.
Projekt třetí etapy
kanalizace v obci
Systém dotací z EU bude
ukončen v roce 2020. Chce-li
si obec zachovat možnost
uplatnění dotace v předmětné nejrozsáhlejší 3. etapě
odkanalizování aglomerace
obce, je nutné letos projekt

zahájit, neboť ze zkušenosti z
etap č. 1 a 2 je známo, že
projekty jsou velmi náročné
časově především proto, že
se musí s každým domem
smluvně podchytit připojení,
a to i v detailu provedení.
Zkušenosti uka-zují, že naši
lidé stále nové kanalizaci
nerozumějí a nechtějí se
připojovat, tedy nechtějí být
ani v projektech připojení.
Jejich postoj velmi zdržuje již
ve fázi územního řízení.
Projekty jsou tak do fáze
možnosti uplatnění na dotační titul zpracovávány
doslova několik let. V přípa(pokračování na st. 2)

Aktuálně, nejen pro zastupitele obce
(dokončení ze str.1)
dě, že se třetí etapou nezačneme včas, vystavíme obec
nebezpečí, že již tuto etapu
na dotaci ani nepřihlásíme.
Uvážíme-li, že nákladově
půjde asi o 100 mil. Kč,
musíme udělat vše pro to,
aby byl projekt pro přihlášení
hotov včas. Jsem toho
názoru, že ani se čtvrtou –
poslední, etapou projektu
nelze otálet, neboť ta je
zákonitě v největší časové
tísni a je otázka, zda se do
roku 2020 povede projekt
zpracovat a přihlásit. Proto ji

Z jednání
zastupitelstva
obce
Poslední zastupitelstvo
obce se sešlo ke svému
jednání dne 17. června
2015. Schválilo další
rozpočtová opatření a upravený schodkový rozpočet
obce k 17.6.2015, zavedení
dalšího spoje linky MHD ze
zastávky Orlová - Lutyně –
pošta do Dětmarovic.
Zabývalo se přípravami
na výstavbu obecní
kanalizace, námitkami a
připomínkami občanů ke
změně územního plánu č. 1.
Doplnilo program rozvoje
obce pro rok 2015 v oblasti
investic.
Projednalo zprávu policie
o stavu bezpečnosti za rok
2014, zprávu o stavu
požární ochrany v obci za
stejné období a závěrečný
účet Svazku měst a obcí
okresu Karviná.
Zastupitelstvo uložilo
obecnímu úřadu zajistit
uspořádání 12. obecní
slavnosti dne 4.6.2016.
Bylo informováno o
kontrolách vybraných akcí,
které prováděl kontrolní
výbor. Vydalo obecně
závaznou vyhlášku o
nakládání s odpady. Dále se
zabývalo pozemkovou
problematikou, majetkovými převody a dalšími
záležitostmi.

doporučuji rovněž bez
velkých odkladů, v roce 2016,
k dalšímu projektování
zastupitelstvu předložit, i
vzhledem k jejímu rozsahu a
vzhledem k nákladovosti
jejího provedení. Ačkoliv
nejsem vůbec přítelem
nadsazování útvarů pracovními silami, spíše tomu
bylo vždy naopak, jsem zde
názoru, že úspěšnost a
zrychlení dalšího počínání v
oblasti kanalizace v obci vyžaduje jednoznačně personální posílení oddělení
výstavby OÚ o jednoho
člověka na plný úvazek. I
tento moment byl zastupitelstvem obce kladně
nahlédnut. Jen připomínám,
že na kanalizace bylo možno
čerpat dotace od roku 2005,
což učinily téměř všechny
obce alespoň v „nějaké“
minimální míře. Z celkového
počtu obcí 6.200 v ČR jich 11
nemá realizováno zhola nic,
…a naše obec je stále, od r.
2010, mezi touto nedobrou
jedenáctkou, i proto, že se v
období 2010-2014 státní
dotaci nepovedlo získat ani
například s podporou pana
poslance Šincla. Na přiložené mapce jsou barevně
vyznačeny plochy dle jednotlivých etap v aglomeraci obce
a v Koukolné. Je to prakticky
kompletní rozšíření koncepce, kterou jsme v oblasti
1. a 2. etapy názorně
prezentovali občanům v
našem Okénku opakovaně již
ve výtiscích 12/2012 a
12/2013. K oběma etapám
byly organizovány i schůze
občanů, kde byly postupy
podrobně vysvětleny. Kdo
projekt sleduje, zná „filozofii“
tohoto řešení a dalšího jeho
vývoje. V dubnu t.r. jsme naši
projektovou připravenost
výstavby kanalizace prezentovali na KÚ MSK, kde byla
vyslovena spokojenost s
postupem projektů a rovněž
bylo konstatováno a potvrzeno, že jsme realizačně

závislí na státní dotaci, na
kterou stále čekáme.
Poznámka: Dle aktuálních informací budou
přijímány nové projekty
kanalizace na dotační výzvu
až v listopadu 2015 (informace SFŽP). To znamená,
mj. i skutečnost, že státní
peníze letos na stavbu
neobdržíme a stavbu v první
etapě nezahájíme.
Změna č. 1 územního
plánu obce
Zastupitelstvo v březnu
2015 schválilo postup pro
realizaci Změny č. 1 ÚP.
Cílem je především
urychlené objektivní posouzení možností vyhovění
námitkám občanů, kteří je
řádně a oprávněně podali.
V současné době je
připraven úvodní poklad pro
posouzení ploch k vynětí z
kategorie zastavitelných a
naopak jsou vyčleněny
pozemky se záměrem
zastavitelnosti. Rada obce na
své schůzi 25.5.2015 vybrala
pro smluvní vztah dosavadní

koordinátorku řízení k ÚP Ing.
Miklendovou jako osobu
oprávněnou pro řízení
Změny č. 1. Zastupitelstvo
obce dne 17.6.2015 schválilo
oprávněné požadavky
občanů do dalšího řízení v
rámci Změny č. 1.
Informace k záměru
přeložky komunikace I/67 –
obchvat
Občané byli v Okénku v
květnu 2015 podrobně
informováni o vývoji situace,
a do současnosti v této věci
není další pohyb. Klíčové je
nyní nové zadání „úsporné“
studie stavby ŘSD a zahrnutí
stavby do priorit liniových
staveb v rámci MSK. Starosta
obce Dětmarovice byl v únoru
2015 určen lídrem pro
sledování a další postup v
oblasti stavby předmětné
komunikace. Další schůzka
zainteresovaných se bude
konat v Dětmarovicích po
zadání nové studie vybrané
projekční firmě, s předpokladem v měsíci září 2015.
Ing. Ladislav Rosman

UPOZORNĚNÍ
Výzva k údržbě pozemků
Obecní úřad Dětmarovice provádí průběžné kontroly,
zaměřené na stav pozemků na území obce a na jejich údržbu.
V rámci kontrolní činnosti zjišťuje, zda vlastníci pozemků
nezapomínají na své zákonné povinnosti a zda se o své
pozemky řádně starají. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a)
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), je základní povinnosti
fyzických a právnických osob zajišťovat a omezovat výskyt a
šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního
prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen metodika), stanoví seč na travnatých plochách (jedná
se také o ornou půdu uvedenou do klidu) minimálně 2x ročně.
Povinnosti vlastníka nebo nájemce, udržovat pozemky v
řádném stavu, rovněž vyplývají z ustanovení § 58 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že jste dosud neprovedli
sečení pozemků, které jsou ve vašem vlastnictví nebo jste
jejich nájemci či správci, v y z ý v á m e V á s, abyste tak učinili
v co nejkratším možném termínu a tím zabránili, jednak
stížnostem z řad občanů obce a jednak se vyvarovali postihům
za nedodržování zákonných norem. Obecní úřad Dětmarovice
provede opakovanou kontrolu pozemků na území obce
Dětmarovice, a v případě zjištění porušení výše uvedených
právních předpisů, bude postupovat v souladu se zákonem.
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Zkapacitnění koryta vodního toku Mlýnka
Částí území obce protéká vodní tok Mlýnka, jehož koryto je
postupem času v důsledku usazování nánosů zúženo, rovněž
dochází ke snížení kapacity koryta. Správce tohoto vodního
toku, kterým je Povodí Odry, státní podnik, vypracoval
projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby
„Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km
2,765 -5,177“ a následně byla podána žádost o vydání
územního rozhodnutí pro tuto stavbu.
Účelem stavby je protiV km 0,385 (za silničním
povodňová ochrana zástavby
můstkem u objektu Sokolovna)
Obce Dětmarovice. Návrhy
bude provedena zemní hráz
opatření jsou koncipovány tak,
napříč korytem ze zhutněné
aby bylo zamezeno rozlivům
zeminy, s korunou šířky 1 m, se
vody při průtoku Q20 (průtok
zavázáním do stávajících
dvacetileté vody) do souvisle
břehů. Tato hráz rozdělí
zastavěných oblastí a aby byly
předmětný tok na dvě části. Za
odstraněny největší odtokové
touto hrází je tok spádován na
závady.
opačnou stranu.
Stavba je rozdělena na 3
s t a v e b n í o b j e k t y. P r v n í
stavební objekt zahrnuje úsek
ř. km 2,765 – 3,850 (úsek od
propustu pod železniční tratí
směrem k rodinnému domku
čp. 924). V rámci tohoto
stavebního objektu bude snížen stávající spádový stupeň,
dále bude provedená prohrábka dna do sklonu přibližně
0,28% a bude přeprofilováno
koryto toku, přičemž nový profil
bude lichoběžníkového tvaru
se šířkou ve dně 1,4 m a sklony
svahů 1:1 až 1:1,5. Kyneta
(prohloubená část ve dně
koryta) bude miskovitého
tvaru, v rovných úsecích bude
soustředěna do středu koryta,
v obloucích ke konkávnímu
břehu (vnější břeh zákruty
koryta toku). Svahy budou
ohumusovány a osety. Paty
svahů v konkávních obloucích
budou opevněny kamenným
záhozem. Místa křížení toku s
inženýrskými sítěmi budou
opevněna kamennou dlažbou
do betonu, a to dno i svahy.
Druhý stavební objekt
představuje pročištění a
prohrábku dna bezejmenného
přítoku v km 0,000 – 0,385. Od
zaústění vodního toku Svodnice do Dětmarovické Mlýnky
bude provedena prohrábka
jeho dna ve sklonu 0,29% a
zkapacitnění koryta. Koryto bude upraveno do lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 1
m a sklony svahů 1:1. Svahy
budou ohumusovány a zatravněny. Dále bude na délce 180
m provedeno navýšení levého
břehu o přibližně 0,2 m formou
zemního valu s šířkou koruny 1
m.

Třetí stavební objekt představuje zkapacitnění koryta
Dětmarovické Mlýnky v km
5,001-5,177 (přibližně v úseku
od domu čp. 516 po dům čp.
1234). V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje
zrušení zatrubněného úseku a
jeho nahrazení otevřeným
korytem lichoběžníkového
tvaru se šířkou ve dně 1 m.
Část stávajícího zatrubnění
bude odstraněna a v místě, kde
bude nové koryto odkloněno od
původní trasy, bude zatrubnění
zaslepeno. V místě, kde je na
trase stávajícího zatrubnění
křížení s místní komunikací,
bude vybudován nový rámový
propustek světlosti 1,5 x 1,0 m.
Úprava koryta do lichoběžníkového tvaru bude pokračovat i výše proti proudu nad
původním zatrubněním. V
místě stávajícího propustu DN
1000 bude vybudován nový
rámový propustek o světlosti
1,5 x 1,0 m. Na suchém příkopu, který je zaústěn do koryta
Mlýnky, bude zřízena příčná
zemní hráz proti zpětnému
vzdutí z Mlýnky. Příkop je za
touto hrází spádován směrem
od Mlýnky.
V rámci projednávání
tohoto stavebního objektu byli
osloveni vlastníci pozemků,
kteří budou stavbou dotčeni.
Vzhledem k nesouhlasu
většiny vlastníků pozemků
není možno tento třetí objekt
realizovat. Pozemky i nadále
budou zaplavovány při průtoku
Q20 a Q100, část pozemků je
umístěna v aktivní zóně
záplavového území, což bude
představovat pro vlastníky
pozemků určité omezení dle
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách,

§ 67 odst. 1 (např. zákaz
zřizování oplocení, živých plotů
a jiných podobných překážek,
zákaz umísťovat, povolovat a
provádět stavby mimo staveb
uvedených v § 67 odst. 1
vodního zákona). Stavby v
záplavovém území při průtoku
Q100 (průtok stoleté vody)
musí splňovat ustanovení
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na
stavby.

Po vydání územního
rozhodnutí bude zpracována
dokumentace pro stavební
povolení a provádění stavby.
Stavební povolení by mělo být
vydáno přibližně do konce
letošního roku. V případě, že se
nevyskytnou problémy s
vlastníky pozemků a budou
vydána všechna potřebná
povolení, mohlo by zahájení
stavebních prací proběhnout
na jaře roku 2016.

Smutný příběh jedné lípy
Před několika desítkami let zasadili naši předkové mladé
lípy v místech, která se dnes nacházejí u silnice, jež vede k
nádraží. V současnosti tři lípy stojí na hraně svahu, který
svými kořeny zpevňují a chrání před erozí.
Tvoří přirozený začátek
klidové zóny, která vede ke
škole, a navazují na krásný
školní areál. Donedávna to byly
tři monumentální lípy, které
obec ošetřovala. Byl proveden
výchovný řez jejich korun a
kosterní větve zajištěny
bezpečnostní vazbou, aby bylo
zabráněno rozlomení stromů.
Na jaře byla radost pozorovat,
když se stromy postupně
probouzely a začínaly
vypouštět první šťavnaté lístky.
Koruny obsypané a rozvoněné
bílými kvítky byly jasným
znamením blížících se
prázdnin. Loni v září začala
prostřední lípa usychat.
Chřadla tak rychlým
způsobem, že to nedokázali
pochopit ani odborníci na
s t r o m y, d e n d r o l o g o v é z
Agentury ochrany přírody a
krajiny. Čekali jsme, jak
dopadne jaro. Strom však už
nenašel sílu k životu. Na
koncích větví vyrazilo jen
několik drobných lístků. Lípa,
která tady rostla několik
generací, umírá. PROČ? S
dalším arboristou jsme začali
pečlivě hledat příčinu. To, co
jsme zjistili, nám vzalo dech - v
kořenových nábězích bylo
umně vyvrtáno několik děr a v
jejich okolí byly stopy po
neznámé tekutině. Strom byl
jednoznačně otráven. Bohužel
další navrtanou díru jsme našli
u paty kmene další lípy. Už i
ona jeví známky prosychání. A
tak jsme tam stáli smutní nad
Člověkem a jeho zlobou a
nenávistí. Co mohlo vadit? Listí
nebo stín nebo samotná
existence stromů? Stromy v
přírodě mají nezastupitelnou
funkci - zpevňují kořeny půdu
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proti erozi (a to je významné
nejen na březích toků a
hrázích), zadržují vodu v
krajině, produkují kyslík a
ovlivňují příznivě místní
mikroklima. Působí podstatně
jako větrolamy, snižují prašnost
(a tím obsah škodlivých látek v
ovzduší, což je podstatné
zejména v našem regionu), v
neposlední řadě také
významně pozitivně ovlivňují
hladinu hluku. Dávají stín
poutníkům a slouží jako
nenahraditelné útočiště pro
ptáky. Jejich estetická a
krajinotvorná funkce je zcela
nepopiratelná. Od nepaměti se
stromy sadily ke kapličkám,
kostelům, křížům, na místa,
která byla poznamenána
nešťastnou nebo naopak
šťastnou událostí. A lípa je
konkrétně v naší zemi
národním stromem, její listy ve
tvaru srdce jsou symbolem
mateřství a lásky. Neubližujme
jim proto, ale zkusme si jich
vážit. Věřte, že stromy nás za to
mnohokrát odmění.

www.detmarovice.cz

Školní rok 2014/2015
Koncert ZUŠ s vyhodnocením nejlepších
Základní umělecká škola Rychvald, pobočka Dětmarovice
závěrečným koncertem nejlepších žáků, který se konal
tradičně v obřadní síni Obecního úřadu Dětmarovice ve čtvrtek
22. května, ukončila letošní školní rok. Pod výborným vedením
ochotných a schopných učitelů děti předvedly, co za předchozí
rok zvládly a jak pokročily.
U některých žáčků jsou výsledky méně patrné, ale u některých
jsou velmi značné. Vždy je poznat píle dětí a důslednost rodiče,
ale určitě nesmí scházet správná motivace učitele, aby dítě
vztah k hudbě nacházelo a rozvíjelo.
Děkujeme vedení i učitelům ZUŠ za jejich přístup nejen k výuce
žáků, ale i ke spolupráci s obcí. Určitě si už bez nich
nedokážeme představit žádnou kulturní akci v obci, ať je to
adventní koncert, rozsvěcování stromečku či Noc kostelů.
Přejeme mnoho krásných úspěchů na poli školním, hudebním i
osobním a krásně prožité léto.
Nejlepší žáci ZUŠ Rychvald, pobočky Dětmarovice, Míra Antonín (1. ročník – kytara), Marková Nela (2. ročník – klavír),
Chrobáková Vendula (2. ročník – klavír), Ostrówková Veronika (3. ročník – zpěv a klavír), Trnková Sabina (3. ročník – zpěv),
Dobrovolná Tereza (3. ročník – sborový zpěv), Targosz Jiří (5. ročník – zpěv), Mžyková Viktorie (5. ročník – zpěv a flétna), Juroško
Pavel (5. ročník – kytara), Večeřová Monika (6. ročník – zpěv) Šustíková Kateřina (6. ročník – klavír), Cieslarová Pavla (6. ročník –
klavír), Krůlová Lucie (7. ročník – flétna a zpěv), Botur Filip (2. roč./II. cyklus – kytara), Branny Michael (4. roč./II. cyklus – klavír).

Přijetí nejlepších žáků ZŠ
Nejlepší žáci II. stupně místní základní školy za školní rok 2014/2015 byli tradičně přijati starostou obce v posledním
červnovém týdnu.
Byli to:
6. třída – Baierová
Kateřina, Kolková Michaela,
Littnerová Barbora, Vaculík
Jiří
7. třída – Cieslarová
Pavla, Chmiel Vojtěch,
Kúdelová Petra
8. třída – Boturová
Barbora, Macurová Veronika,
Sztwiertniová Anežka,
Šustíková Kateřina
9. třída – Branny Vítek,
Bušová Kateřina, Górecki
Richard, Kryska Dominik
Žáci přišli v doprovodu
zástupkyně ředitele školy
Mgr. Jany Brožkové. Oceněni
byli žáci opět za výborné
studijní výsledky a za
mimoškolní činnost a
reprezentaci školy a obce.
Starosta obce předal žákům
plavenky do Aquaparku v
Bohumíně a pamětní list.
Věříme, že prázdniny budou
ve znamení krásných a
horkých dnů a dárek jim
přijde vhod. Při malém
občerstvení pak společně
besedovali o škole, obci,
svých zájmech, ale hlavně o
blížících se prázdninách.
-4-
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Rozloučení s „deváťáky“
Proběhlo na obecním úřadě v pondělí 22. června. Třídní
učitelka Mgr. Jiřina Bažanová a ředitel školy Mgr. Robert
Lindert doprovodili žáky deváté třídy, aby tímto
slavnostním způsobem ukončili základní školní docházku.

Po podpisu do pamětní
kroniky obce jako památku na
tento den žáci obdrželi z

rukou starosty pamětní list,
psací soupravu a mapu cyklotrasy Racibórz - Chotěbuz,
která vede částečně i přes
naši obec. O prázdninách
budou mít už bývalí žáci
určitě spoustu příležitostí, kdy
mohou na kole nebo i pěšky
poznávat krásy nejbližšího
okolí naší obce. V září jim
přejeme úspěšný start na
nových školách.
Školní docházku letos
ukončili tito žáci:
Branny Vítek, Fierla
Ondřej, Górecki Richard,
Hargaš Matěj, Jelen Richard,
Kijonka René, Kryska
Dominik, Mazurek Jan, Molnár Dominik, Nádvorník Filip,
Nawrat Matěj, Bušová
Kateřina, Giecková Nikola,
Grabcová Adéla, Greco
Mirella, Kánová Anna,
Kosová Lucie, Krůlová Lucie,
Salavová Aneta, Smržová
Leona, Večeřová Monika a
Venclová Kristýna.

Závěr školního roku
Společné závěrečné slavnostní shromáždění na nádvoří
školy, letos opět o chvilku dříve v pátek 26. června, alespoň
trošku prodloužilo tolik vytoužené prázdniny a školní rok
definitivně ukončilo. Většině dětí určitě přineslo vysvědčení
radost a těm, kterým se moc nepovedlo, nic nebrání tomu, aby
v příštím roce zabrali, vše napravili a třeba se stali oceněnými
žáky.
Určitě budou mít kolem sebe opět dost šikovných učitelů
jako doposud, kteří se jim rádi a ochotně věnují nejen v rámci
svých pracovních povinností.
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali paní učitelce
Mgr. Jarmile Rácové za její obětavou pedagogickou práci i
mimoškolní aktivity. Věnovala našim dětem kus svého života,

učila je nejen číst a psát, ale hrála s nimi na flétny, zpívala,
naučila i ty nejmenší hrát šachy a hlavně je všechny nesmírně
milovala. Společná vystoupení dětí v rámci obecních oslav Dne
osvobození, Dne vzniku ČR nebo adventního koncertu byly
vždy pestrou přehlídkou snahy dětí ukázat, co dovedou.
Děkujeme za její přínos k výchově dětí i za podporu
kulturního života v naší obci. Přejeme do dalších let hlavně
pevné zdraví a co nejpříjemněji prožitý zasloužený odpočinek.
Všechny nás čeká doba dovolených, krásných zážitků,
setkání a prázdninových dobrodružství.
Užijte si je každý podle svých představ a tužeb, načerpejte
sil a v září se vraťte odpočatí k pilné práci.
OÚ Dětmarovice
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Žáci s vyznamenáním
1. A třída
Balog Lukáš, Barteček
Miroslav, Běhalová Tereza,
Hartlová Mariana, Kocurová
Elen, Koláčková Markéta,
Kolibačová Tereza, Korduliaková Adéla, Kubicová Tereza, Littner Jakub, Rosa Jan,
Sehnal Filip, Slavik Jakub,
Sliwka Tomáš, Stecová
Claudia Sophia, Stronček
Daniel, Targoszová Martina,
Turoň David, Turoňová
Dominika
1. B třída
Březinová Viktorie, Byrtus
Jakub, Ciastoň Jan, Červený
David, Febrová Eliška, Gališ
Michal, Gašperák Daniel,
Hanusková Nela, Horvath
David, Jílková Viktorie,
Kavka David, Mazurková
Stela, Rusková Markéta,
Siudová Dominika, Sztwier-

tniová Ema, Totek Robin,
Turková Adéla, Weisserová
Nikol, Wowrová Kristýna
2. třída
Babinský Jakub, Gasiorková
Vendula, Gašperák Daniel,
Kaňa Jakub, Klaputová Ester,
Korman Ondřej, Krkošková
Simona, Król Miroslav,
Lukáčová Barbora, Marková
Nela, Míra Antonín, Sečkař
Michael, Sečkařová Karolína,
Sehnal Filip, Sliwka Tomáš,
Svrčinová Adéla, Štefánik
Matyáš, Šťastný Simon,
Ulmanová Barbora, Vija
Vojtěch
3. třída
Baierová Michaela, Burová
Tereza, Duda Marek, Gabčo
Filip, Grossová Tereza, Hartl
Miloslav, Hvojník Petr,
Chrobáková Vendula, Jílková
Ema, Klodová Barbora, Konkolová Nela, Krůlová Mag-

Dny Země 2015 v ZŠ Dětmarovice
Letos se konala v době oslav Dne Země škola v přírodě. Proto
jsme se domluvili, že si každá třída se svou třídní učitelkou vytvoří
program související s ochranou přírody a uskuteční jej do poloviny
května. Vznikly pěkné programy, které přispěly k tomu, aby žáci
nezapomínali, že dobrý vztah k přírodě je pro nás všechny životně
důležitý.
1. třídy: Exkurze na Landek, pozorování pozůstatků po těžbě,
obnovy krajiny, pozůstatků pravěkých mamutů, ale i landecké
Venuše, kreslení mamutů a závěrečný testík.
2. třída: Škola v přírodě – Kulíškova naučná stezka, pozorování
živočichů a rostlin v CHKO Beskydy, soutěže družstev ve
znalostech.
3. třída: Vycházka do okolí, pozorování zajímavostí, živočichů
a rostlin, soutěž družstev.
4. třída: Škola v přírodě, pozorování živočichů a rostlin v CHKO
Beskydy, soutěže družstev ve znalostech (např. třídění odpadu),
po návratu exkurze do muzea v Opavě – výukový program
Ohrožení savci Slezska, prohlídka expozice zvířat, závěrečný test.
5. třída: Škola v přírodě, pozorování krajiny, živočichů a rostlin
v CHKO Beskydy, experimenty s kamínky, výstavka z přírodnin,
exkurze v arboretu Semetín, tvorba básní, plakátů, soutěže
družstev ve znalostech.
6. třída: Vycházka do okolí - poznávání lučních rostlin, keřů a
stromů, vypracování prezentace v powerpointu na téma Rostliny v
našem okolí. Navštívení výstavy zahrádkářů Japonská zahrada,
účast na soutěži v aranžování květin. Vybraní žáci z několika
dalších tříd si to zkusili také.
7. třída: Exkurze na haldu Ema v Ostravě, pozorování
rekultivace skládky, výukový program na téma odpadové
hospodářství. Po návratu tvorba plakátů, prezentace fotek na
školním webu.
8. a 9. třída: Turistický kurz v Horní Bečvě, pozorování fauny a
flóry CHKO Beskydy, ekologie, testy všímavosti.
Třídy, které byly ve škole v přírodě, splnily cíle přímo v
chráněné krajinné oblasti Beskyd ještě v dubnu.
Každoročně soutěž podporuje náš obecní úřad, referát
životního prostředí, který se stará o pěkné ceny pro vítězná
družstva z každé třídy. Moc si toho ceníme.
Všechny třídy uskutečnily pěkný program, některé měly více
nápadů a vytvořily něco navíc. Dvě třídy (4. a 7.), zvítězily v
celoškolní soutěži o nejaktivnější třídu. Získaly diplom a sladkou
odměnu od ČSOP Dětmarovice.
Všem děkujeme a vítězům gratulujeme.
Koordinátorka EVVO Mgr. Elena Kijonková

daléna, Marcalíková Anna,
Marek Alexandr, Maroščík
Petr, Mazurková Eliška,
Moldřík Adrian, Mynářová
Tereza, Nogová Eva, Slavík
Marek, Suchanek Daniel,
Tomond Tomáš, Váchová
Anna, Volák René, Žahourková Marie
4. třída
Botur Marek, Buš Jan,
Dobrovolná Tereza, Feber
Lubomír, Kijonka Adam,
Kiselová Denisa, Kleinová
Adriana, Kuśová Natálie,
Lacko Martin, Medulová
Jana, Ostrówková Veronika,
Perutka Patrik, Pryczek
Adam, Sáňková Dominika,
Sepešiová Viktorie, Tobola
Vojtěch, Vija David, Žák
Sebastian
5. třída
Cieslarová Kateřina, Fierla
Vojtěch, Grossová Michaela,
Hrubčín Ondřej, Mžyková
Viktorie, Novotná Barbora,
Papalová Natalie, Przybyla
Adam, Šnapková Nela,
Štefániková Tereza, Targosz
Jiří, Wnetrzak Adam, Žahourek Daniel

6. třída
Baierová Kateřina, Bartečková Markéta, Bílek Petr,
Bílková Nikola, Byrtus Jan,
Dudová Radka, Kolková
Michaela, Littnerová Barbora,
Mazurková Lucie, Monczková Barbora, Oškerová
Kristýna, Perutková Petra,
Plevová Sandra, Rusek
Benedikt, Vaculík Jiří
7. třída
Cieslarová Pavla, Chmiel
Dominik, Chmiel Vojtěch,
Kúdelová Petra, Staníčková
Karolína, Suchanková Veronika, Štefániková Karolína,
Telegová Veronika
8. třída
Boturová Barbora, Gilarová
Veronika, Kiselová Klaudie,
Kubešová Klára, Macurová
Veronika, Sztwiertniová
Anežka, Šeligová Simona,
Šustíková Kateřina, Trnená
Lucie, Trnená Kristýna
9. třída
Branny Vítek, Bušová Kateřina,
Giecková Nikola, Górecki
Richard, Krůlová Lucie, Kryska
Dominik, Venclová Kristýna

Výlet pro oceněné žáky
I v letošním roce škola odměnila některé žáky, kteří si to svými
výsledky zasloužili, jednodenním výletem. V dopoledních
hodinách jsme navštívili pohádkový hrad Bouzov, který se všem
velmi líbil. Poté jsme odjeli do ZOO na Svatém Kopečku u
Olomouce. Počasí nám přálo až do chvíle, kdy se obloha zatáhla.
Před promočením nás zachránil vláček, do něhož jsme těsně před
lijákem, který se náhle spustil, nastoupili. Největší legrace byla,
když vláček v dešti nemohl vyjet do prudkého kopce a my jsme
proto museli vystoupit a do kopce ho vytlačit. Zbytek deště jsme
přečkali ve společnosti žiraf a pak už jsme se opět ve slunečném
počasí vydali na prohlídku baziliky na Svatém Kopečku. K večeru
jsme se všichni šťastně vrátili domů a rodičům sdělili své dojmy.
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na vstupné. Žáky výlet
motivuje k dobrým výsledkům a škola doufá, že v této tradici bude
moci pokračovat i v příštích letech.
Mgr. Marie Kawuloková
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Škola v přírodě

Výměnný pobyt se žáky z Francie

V měsíci dubnu se žáci naší ZŠ zúčastnili Školy v přírodě
(ŠvP) v horské chatě Karolinka v Karolince. Tato ŠvP byla plně
hrazena Ministerstvem životního prostředí, tudíž se jí mohli
zúčastnit všichni žáci 2., 4. a 5. třídy. V nádherné přírodě CHKO
Beskydy strávili 10 krásných slunečných dnů.
Žáci během pobytu pozorovali rostliny a živočichy v jejich
přirozeném prostředí, vyráběli z přírodnin, soutěžili v
družstvech, plnili úkoly nejen sportovní, vědomostní, ale
především se zabývali ekologickou tématikou. Svou odvahu
prokázali při „noční“ stezce odvahy a fyzickou zdatnost při
kratších túrách po okolí.
Žáci navštívili Lašské muzeum ve Velkých Karlovicích, plnili
úkoly Kulíškovy naučné stezky, žáci 5. třídy navíc navštívili
Vsetín a Arboretum Semetín.
Všechny děti se zúčastnily exkurze ve sklárně v Karolince a
besedy se záchranáři Horské služby.
S počasím, přírodou, ubytováním, stravou, vstřícností
personálu i připraveným celodenním programem byli všichni
spokojeni.
Mgr. Hana Klusová

Celkem dvacet sedm žáků se zúčastnilo výměnného
pobytu ve Francii ve spolupráci se školami ZŠ Borovského v
Karviné a Gymnáziem Orlová. Z naší školy odjelo 7 žáků z II.
stupně, aby mohli využít znalosti anglického jazyka. Ve dnech
20.5. - 27.5.2015 žáci všech tří škol dorazili do francouzského
městečka Bourg-en-Bresse, aby poznali život ve Francii. Byli
jsme slavnostně přivítáni na základní škole Saint-Pierre, kde si
francouzští žáci, kteří již v březnu navštívili Českou republiku,
vyhledali své české korespondenty, s nimiž mohli strávit
nezapomenutelný týden. Bohatý program, který byl pro ně
připraven, umožnil našim žákům poznat nová zajímavá místa,
která se kulturně velice liší. Zúčastnili se různých akcí jako
například návštěvy Lyonu, kde jsme nahlédli do historie města
a projeli se lodí po Rýnu a Seině. Také jsme se podívali do
švýcarské Ženevy, kde jsme navštívili budovu OSN s
průvodcem a Ženevské jezero. Městečko Bourg-en-Bresse je
velmi malebné a nachází se v něm klášter, který byl Francouzi
zvolen památkou roku 2015. I zde jsme nahlédli a paní
průvodkyně nám povyprávěla celou historii města i samotného
kláštera. V den našeho odjezdu, i přes to, že se konal po druhé
hodině ranní, se přišli všichni rozloučit k autobusu. Loučení
bylo plné smíchu, ale i objímání a slz. Žáci si spolu užili spoustu
zábavy a nových nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Leona Veřtat

Turisticko- sportovní kurz žáků ZŠ
Jako každoročně se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili Turistickosportovního kurzu v příznivém a čistém prostředí beskydských
hor. Naše cesta započala v pondělí 11.5.2015, kdy se celá
výprava přesunula na Horní Bečvu do hotelu Mesit. Přesto, že
rtuť teploměru nedosahovala letních teplot, sluníčko nám
svítilo na cestu a příjemně hřálo.
Každý den jsme absolvovali výšlapy do okolních hor.
Nejnáročnějším výšlapem byl výstup na vrchol Soláň. I když se
zdálo, že někteří účastníci snad vrcholu nedosáhnou, nakonec
to zvládli úplně všichni. Také jsme navštívili „Valašské muzeum
v přírodě“, kde se žáci mohli podívat, jak se žilo v dřívějších
dobách, kdy nebyla elektřina, wi-fi, mobily ani počítače.
Dále jsme navštívili náměstí v Rožnově pod Radhoštěm a
došplhali jsme i na vrchol Vysoká. Žáci také soutěžili ve
sportovních disciplínách na sportovním dni, kde byli sladce
odměněni.
Každý večer se žáci mohli osvěžit v krytém bazénu a
zrelaxovat své svaly po náročném dni. Ani jsme se nenadáli a
pět dní nám rychle uteklo a my jsme se vraceli domů plní
nevšedních zážitků.
Mgr. Leona Veřtat
-7-

www.detmarovice.cz

Sběr papíru a víček
Ve školním roce 2014/15 bylo nasbíráno více než 22.000
kg tříděného papíru a přes 190 kg víček z PET lahví.
První 3 místa ve sběru papíru obsadily tyto třídy:
1. místo 5. třída 3.988 kg, 2. místo 3. třída 3.758 kg, 3. místo
2. třída 2.347 kg.
Ve sběru víček se umístily
třídy takto:
1. místo 6. třída 32,6 kg
2. místo 5. třída 31,2 kg.
Odměny získává 1. třída z
prvního a 1. třída z druhého
stupně ZŠ. Od ZO ČSOP
získaly tyto třídy diplomy a
sladké odměny. Nejlepší
sběrači papíru dostali
hodnotné knižní odměny od
Svazu ochránců přírody
(ČSOP). Nasbírali opravdu
hodně: Šipka Tomáš 1.445
kg, Šeligová Simona 561 kg,
Marcalíková Anna 555 kg,

Šťastný Šimon 551 kg,
Krzystek Jakub 507,5 kg.
Peníze, které škola obdrží od
společnosti ASA za papír,
jsou využívány na odměny
pro zapojené žáky a na třídní
akce, dále na potřeby pro
výtvarné, pracovní činnosti
apod. Děkujeme všem, kteří
papír správně třídili, dovezli a
ukládali do kontejnerů podle
označení, nezalepovali jej do
beden izolepou, nenechávali
ve sběru jiné příměsi (obaly
na vejce, plasty a jiné
odpadky), neukládali jej na

zem a nepřeplňovali kontejnery. V opačném případě
nám práci s papírem někteří
komplikují a musíme to pak
pracně dávat do pořádku.
Připomínám, že se papír třídí
na 2 druhy:
a) směs časopisů, novin,
brožur, knih, obalových papírů, kopírkových apod.,
které nejsou znečištěné tuky,
barvami apod.
b) vlnitá lepenka
Gratulujeme vítězům.
Další sběrové dny budou
vyhlášeny opět na podzim.
Aby byly neméně tak
úspěšné, už nyní všichni
sbírejme.
Naše škola se opět
umístila v soutěži škol na-

šeho kraje ve sběru tříděného
papíru na výborném 6. místě
z celkového počtu 217
zúčastněných škol. Příští rok
bychom chtěli zabodovat
ještě lépe, proto připomínáme všem, kteří mohou
pomoci, aby již nyní sbírali a
neodevzdali papír do
kontejnerů nebo sběrného
dvora, ale v říjnu letošního
roku a březnu 2016 u naší
základní školy. Pokud se
umístíme alespoň do 4. až 5.
místa, mají žáci možnost od
firmy ASA získat pěkné
odměny. Předem všem
děkujeme,
Koordinátorka EVVO
Mgr. Elena Kijonková

Obrázek vpravo - odměny žákům za sběr papíru od ČSOP. Foto nejlepších sběračů papíru za školní rok 2014/15. Každý nasbíral s
pomocí rodičů přes 500 kg papíru. Jsou to žáci uvedení v článku o sběru papíru. Zleva doprava: J. Krzystek (6. tř.), A. Marcalíková (3. tř.),
Š. Šťastný (2. tř.), S. Šeligová (8. tř.). Nejlepší z nich - Tomáš Šipka - nasbíral přes 1.400 kg. Ten však na fotografii není.

Prázdniny nám už klepou na dveře!
Blíží se opět vytoužené léto a naši žáci už odpočítávají
poslední dny v tomto školním roce.
Společně nyní hodnotíme
výsledky naší práce a těšíme
se na zasloužený odpočinek,
výlety za poznáním, a hlavně
na krásné léto plné dobrodružství a zajímavých
zážitků. Všichni si určitě
odpočinek zasloužíme, vždyť
celý školní rok jsme společně
věnovali práci ve škole.
Kromě učení, jsme prožili i
mnoho zajímavých chvil v
zájmových kroužcích a
soutěžích. Šachový kroužek
patřil mezi tradičně nejoblíbe-

nější. Naše škola se stala
velice dobrou základnou a
líhní nových šachových
talentů. Prvňáčkové opět
nezklamali a účastnili se
spolu se svými staršími
kamarády všech soutěží.
Nejlepších výsledků dosahovali šachisté III., V. a VI. třídy. Ti
se stali opět mistry okresu a v
kraji obsadili pěkné čtvrté
místo. Tradičního šachového
turnaje, který pořádá škola pod
patronací p. starosty, se
zúčastnilo celkem 46 hráčů.

Výsledkem byla spokojenost
hráčů a skvělé šachové partie.
Bojovalo se o každý bod, hráči
hráli jako opravdoví mistři a
mnohdy překvapili zajímavou
hrou. Pochvalu si jistě zaslouží
všichni bez rozdílu věku. Díky
naší obci můžeme nadále růst
a dosahovat velmi dobrých
výsledků.
Kromě šachistů působí na
naší škole mnoho jiných
sportovců, hudebníků,
tanečníků, ale také úspěšní
řešitelé vědomostních soutěží.
Jak tyto žáky ocenit? Podpořit
jejich aktivitu a ocenit
výsledky? Snad se vše povedlo
soutěží O Robiky.
Školní

penízky děti sbíraly za svoji
aktivitu celý školní rok. Na
konci školního roku děti měly
možnost směnit Robiky za
zboží, které si vybraly v
ROBIMARKETU. Akce se
opravdu vydařila, děti s
nadšením vybíraly odměny a
užívaly si nákupu. S
překvapením jsme zjistili, že o
soutěž projevili zájem i starší
žáci. Ve sbírání Robiků totiž
nezůstali za svými mladšími
kamarády vůbec pozadu.
Odměnou nám byla radost
všech zúčastněných a častá
otázka, jestli ve hře příští rok
budeme pokračovat… Nyní
nás čekají prázdniny, přejeme
všem krásné a pohodové léto.
Užívejte volna a těšte se na
další zajímavé dny v novém
školním roce.
Za kolektiv ZŠ Dětmarovice
J. Rácová
Poslední den školního roku
na nádvoří školy
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AKCE SRPŠ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jako každý rok, i nyní působilo na naší základní škole
místní Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ). Obětaví
rodiče současných i bývalých žáků školy přichystali a zařídili
mnoho tradičních akcí pro děti i dospělé. Ve školním roce
2014/2015 to byly tyto:

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
Tradiční podzimní akce pro
dospěláky, kterou si většina z
nás nenechala ujít. Tato akce
se vydařila a v příštím roce, se
těšíme na další, bude určitě
ještě lepší.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ačkoli došlo k jedné zásadní
změně, že celá událost
probíhá během vyučování, (za

příjemný večer spolu se svými
kamarády. Akce se zúčastnili i
třídní učitelé a všichni rádi
přivítali hosta pana učitele
Kucherka. Součástí plesu bylo
i slavnostní pasování - vyřazování deváťáků ředitelem
školy.
SLET ČARODĚJNIC
I letos se slétli na
sokolském hřišti ježibabky a
ježidědci I. stupně z celého

ukončila dešťová přeháňka,
ale i tak byla velká účast. K
oblíbeným atrakcím letos
patřilo tradičně kolo štěstí a
nově paintballová střelnice.
Doufáme, že Vám i Vašim
dětem se akce líbily, byli jste
spokojeni s jejich průběhem a
užili jste si je na maximum.
Velké díky patří našim věrným
sponzorům: Obecnímu úřadu
Dětmarovice, Mgr. Simoně
Kiselové, p. Haně Volákové, p.
Františku Hartlovi, Dětmarovické lékárně, firmě Kvados
Ostrava, p. Davidu Totkovi, p.
Davidu Mazurkovi, Stolařství
Papala, České spořitelně,
Revírní bratrské pokladně a p.
Šárce Chrobákové za úžasné
dorty, které nám vždy na akce
peče jako jednu z hlavních
cen.
I letos, bohužel, se
musíme rozloučit s milými z
našich řad. Ráda bych za celé
SRPŠ poděkovala dlouholetým členům: Liboru
Kiselovi za úspěšné předsedování SRPŠ, Markétě
Branné za neskutečný elán v
plánování všech akcí, Ester

což děkujeme panu řediteli)
jedná se o jednu z nejo*blíbenějších akcí, konanou
pro I., letos i II. stupeň ZŠ.
Žáci předvedli svá malá
vystoupení Mikuláši, čertu a
andělovi a dostali sladkou
odměnu.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Povedená akce pořádaná pro
žáky I. stupně a jejich mladší
kamarády, konaná v sále
Dělnického domu. Děti zde
předvedly svá nacvičená
vystoupení, a poté na ně čekal
zábavný program, letos v
produkci děvčat (mimochodem také bývalých žákyň
naší školy) – Nikoly, Magdy a
Kláry. Nechyběla zde ani tolik
oblíbená tombola s cenami od
našich sponzorů.
PLES PRO ŽÁKY II.
STUPNĚ
Již počtvrté se tato „nově“
zavedená akce konala v
prostorách sokolovny. Dívky i
chlapci přišli na tuto akci ve
společenském oděvu a strávili

Kryskové za báječné a
obětavé vyřizování finančních
záležitostí a Andrei Venclové
za všechnu obětavou pomoc a
práci na všech akcích. Všem
čtyřem pak za ochotu věnovat
se něčemu navíc pro děti a
perfektní docházku na akce.
Pevně doufám, že zůstanou
nadále našimi přáteli. Nemalé
díky patří rodičům za pomoc a
velký dík patří také všem
členům výboru za ochotu a
pomoc při pořádání akcí pro
naše děti.
Na závěr, jako loni, se
obracíme na vás, rodiče dětí
naší školy, s možností přidat
se do SRPŠ a pomoci tak při
přípravě a realizaci všech
akcí. Velmi si vážíme každého
z Vás, který přidá ruku k dílu.
Ostatně, je to všechno pro
naše děti a pro ty chceme
jenom to nejlepší. Doufáme,
že příští rok uvidíme nové
tváře v našem týmu a že se
nám podaří opět zajistit skvělé
akce nejen pro děti, ale i pro
Vás jako letos.
Jaroslava Zuziaková
člen výboru SRPŠ

širého okolí, aby si užili
příjemné odpoledne se svými
kamarády a zasoutěžili si o
dobroty na stanovištích s
nejrůznějšími úkoly. Největší
skupina ježibubáků byla
odměněna dortem.
AKCE ROBIKOMAT
Tato akce, kdy děti za
získání odměn - ROBÍKŮ, byly
motivovány k zapojení se do
školních aktivit, byla v režii
paní učitelky Rácové. Zde
SRPŠ přispělo jen málem,
tedy přispěním ve formě
odměn pro děti.
RADOVÁNKY
Poslední akce, myslím i
nejoblíbenější akce SRPŠ, má
dlouhou historii. Na sokolském
hřišti vystoupily se svým
programem všechny věkové
kategorie – od těch nejmenších ze školky až po
nejstarší deváťáky. Následně
byli pro děti připravené
soutěže se sladkou odměnou.
Letos bohužel soutěže
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Postupy obce v sociální oblasti
Jednou z klíčových oblastí práce zastupitelstva v tomto
volebním období je oblast sociální. Chceme se zaměřit na
oblast seniorů, lidi se zdravotním hendikepem a na oblast dětí,
ale i například na podmínky pro kvalitu životního prostředí,
apod. Rád bych uvedl, že některé postupy jsme již realizovali a
další máme v záměru předložit zastupitelstvu ke schválení. Na
uvedeném úseku spolupracuje sociální komise a rovněž
komise pro životní prostředí. Jednotlivé nově zavedené služby
a postupy lze zhruba komentovat následujícím způsobem:
Zavedení plné funkčnosti služby Senior taxi můžeme s
odstupem času hodnotit jako velmi úspěšné, měsíčně je
evidováno přes dvěstě jízd především do zdravotnických
zařízení v okolních městech. Nově jsme loni v závěru roku
zavedli výpomoc lidem nad 63 let v případě potřeby pomoci s
odpadem, jeho odvozem, apod. Od dubna tohoto roku jsme
rozšířili možnosti výpomoci seniorům a nemocným na základě
objednání dle zpracování rejstříku zavedených služeb v
cenách spíše symbolických. Jedná se především o tzv. terénní
sociální služby seniorům a potřebným lidem tam, kde rodinní
příslušníci nemohou celodenně osobu ošetřovat a tato osoba
chce zůstat ve svém rodinném domku. Otevřeně řečeno, byl
jsem přesvědčen o velkém zájmu občanů o tuto dobrou
zavedenou službu a trochu jsem se obával, abychom situaci
zvládli. Kupodivu je zatím zájem malý a dle informací mají lidé
například obavy z přítomnosti cizích osob v rodinném domku,
apod. Snad se časem jakási pomyslná, ale zbytečná bariéra
odstraní. Určitá pohodlnost a setrvačnost myšlení se zřejmě
projevuje i v oblasti neochoty využití například nabízených
organizovaných zájezdů pro seniory. Nabízely se zájezdy s
minimem námahy pro účastníky, spíše „papučové“ provedení
se vším zaopatřením… Ani zde není zřejmé žádné nadšení v
případě nabídky potenciálním zájemcům. Zřejmě se i zde
projevuje individualismus, který je již delší dobu u nás „v kurzu“.
To konečně signalizují například i nižší účasti jubilantů na
organizovaných akcích se společenským programem v
příjemném prostředí a v podstatě v beznákladovém stylu pro
pozvané.

K nově zavedeným službám patří i možnost bezplatné
konzultace našich občanů se zkušeným právníkem v oblasti
důlních škod a sporů s OKD. Ani zde však není evidován velký
nápor zájemců.
Konečně bych rád připomněl, že zastupitelstvo obce
schválilo podpory realizace nových ekologických kotlů do
rodinných domků bez plynofikace. Zde lidé většinou namítají,
že částka 15 tis. Kč není významná a tudíž je nezajímavá.
Osobně jsem jiného názoru, neboť kotel stojí cca 45 tis. Kč a
jeho instalace cca 15 tis. Kč. Pak přece tvoří předmětná
podpora podíl celých 25 % celkových nákladů, což nemůže být
pro rodinný rozpočet zanedbatelné.
Již z dřívějších období je zde funkční finanční podpora
ozdravných pobytů dětí základní a mateřské školy. Tuto
podporu chceme dále propracovat.
Na konec jsem si nechal problematiku domu pro seniory. V
úvaze je výstavba komfortního zařízení s celodenní službou v
obci tak, aby naši občané nemuseli vyhledávat služby zařízení
typu LDN a VESNA. Způsob financování jednak stavby objektu
a pak jeho provozování jsme již zmapovali. V zásadě přispívají
na pobyt tři účastníci: ubytovaný senior, obec a stát (státní
podpora). Za těchto okolností se problém financování vůbec
nejeví jako kritický. Podstatné ale je, aby vedení tohoto
zařízení bylo poctivé a s prioritní snahou pomoci starým a
potřebným lidem. Vzorem je asi orlovské zařízení POHODA,
se kterým jsme měli možnost se podrobně seznámit. Lidé jsou
tam opravdu v pohodě, zaopatření po 24 hodin velmi dobrým
kolektivem sociálních pracovnic. Pokud lidé v naší obci budou
podobný objekt chtít, můžeme jej v tomto volebním období
zrealizovat, což je konečně v záměrech rozvoje obce. Je však
nejvyšší čas pro rozhodnutí zda stavět nebo ne. K tomu,
abychom názory lidí posoudili, máme v tomto výtisku Okénka
anketu s jednoduchými otázkami. Prosíme o vyjádření.
Ing. Ladislav Rosman

SENIOR TAXI - PŘEHLED JÍZD

SENIOR TAXI - informace
Jelikož je služba Senior taxi
poskytována v pracovní dny
00
00
v době od 7 do 15 hodin,
žádáme občany o podání
telefonických objednávek
jen v pracovní dny
00
30
v době od 7 do 14 hod.
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ANKETA
Zkvalitnění péče o seniory v obci Dětmarovice
Vážení spoluobčané,
péče o bližního je reálnou životní situací, pečujícím se může stát každý z nás. Přesto na to nemusíme být připraveni.
Nezůstávejme však v této situaci sami. Obec Dětmarovice prostřednictvím zřízené sociální komise se aktivně zajímá o
možnosti pomoci zajištěním dostatečných sociálních služeb pro celou škálu sociálních skupin. V procesu plánování těchto
služeb chceme získat Vaše nápady, náměty nebo připomínky, které bychom chtěli začlenit do našeho programu.
V současné době se sociální komise zaměřila na péči o seniory. V naší obci již fungují dva domy s pečovatelskou službou
(DPS), které jsou plně využívány. Populace však stárne (k 31. 12. 2014 žilo v obci 735 občanů starších 65 let) a reálně
hrozí, že tato zařízení nebudou dostačující. Obec proto uvažuje o navýšení kapacity ubytování seniorů výstavbou nového
komplexu, tentokrát však domu pro seniory. Je třeba ale upozornit, že se jedná o zcela jiný typ ubytovacího zařízení:
u
Dům s pečovatelskou službou (stávající DPS) je tvořen nájemnými byty pro osoby, kterým je poskytována
pečovatelská služba pouze v pracovní dny od 730 do 1430 hodin. Pečovatelky poskytují pomoc s úklidem,
nákupy, stravováním, osobní hygienou apod. Obyvatel DPS musí být mobilní, v případě ztráty mobility je
nutný přesun do domu pro seniory.
Výše nájemného dle velikosti bytu včetně záloh na energie (bez poskytované pečovatelské služby) se
pohybuje kolem 3,3 3,5 tisíc Kč měsíčně. Obědy se dováží a hradí si je nájemník.
u
Dům pro seniory umožňuje pobyt osobám od 65 let věku a osobám mladším se zhoršeným zdravotním
stavem nebo mobilitou. Toto zařízení může obyvatel využívat do konce života. Pečovatelská i zdravotní
péče je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Předpokládaná výše platby za pobyt: ubytování cca 150,-Kč/den, celodenní strava 150,-Kč/den.
Poskytování péče v tomto zařízení je hrazeno z příspěvku na péči (nárok na příspěvek na péči mají lidé
závislí na pomoci jiné osoby).
Obracíme se na Vás, občany Dětmarovic, s prosbou o vyplnění níže uvedené anketního lístku, ve kterém vyjádříte svůj
názor na uvedený záměr obce. Výsledky ankety budou jedním z faktorů, který ovlivní rozhodnutí zastupitelstva v této
problematice.
Vyplněný lístek odevzdejte do 5. srpna 2015 kdykoli do poštovní schránky na obecním úřadě nebo do samoobsluhy
Jednota ve středu obce.
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.
Sociální komise Rady obce Dětmarovice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zde odstřihněte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANKETNÍ LÍSTEK
(odpověď zakroužkujte, prosím)

Věk účastníka ankety:
Myslíte si, že v obci Dětmarovice je dostatečně zajištěno ubytování pro seniory?

ANO

NE

ANO
ANO

NE
NE

ANO
ANO

NE
NE

Myslíte si, že by mělo být vybudováno nové, níže zmíněné zařízení?
Dům s pečovatelskou službou
Dům pro seniory
Myslíte si, že byste v budoucnosti využil/a prostory níže zmíněných zařízení?
Dům s pečovatelskou službou
Dům pro seniory
Připomínky:
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Dětmarovičtí zahrádkáři
nám opět připravili pěkný zážitek

Ohlédnutí
za krásnou výstavou

Na období žhavého hokejového víkendu, kdy snad celé
Česko mělo snahu být buď v Ostravě nebo v Praze na utkáních
mistrovství světa nebo alespoň fandit u televizní obrazovky,
nám Dětmarovice připravily místo klidu a krásy. Byla to pěkně
připravená výstava „Japonské zahrady a aranžování květin“. A
opravdu každá z obou částí zasluhuje vysoké ohodnocení.
Bonsaje byly zastoupeny místními zahrádkáři a exponáty pana
Valdemara Cankova z Třince. Miniaturní stromečky jsou samy
o sobě zdrojem neočekávané podívané. Když však návštěvnici
vidí zdrobnělou kvetoucí jabloň nebo višeň obsypanou plody a
malé citrony, pak je to něco zcela mimořádného. Velice mile
nás překvapila i další část exposice - aranžování květin. Pokud
jsme počítali dobře, tak návštěvník mohl zhlédnout 27
exponátů, což je samo o sobě mimořádný počet! Zcela zásadní
však je, že všechny (ne nemýlíte se - všechny) tyto ikebany z
živých i suchých květin, připravili žáci ze ZŠ z Dětmarovic,
Dolní Lutyně a školní družiny! Tedy doslovně školáci od druhé
do osmé třídy!
Jistě ti, kteří si našli čas na návštěvu výstavy, nám potvrdí,
že se opravdu bylo na co dívat! Když jsme byli postaveni před
úlohou vybrat jeden (opakuji pouze jeden) vítězný exponát, tak
jsme byli skutečně na rozpacích. Podle našeho názoru by
všechny děti, které se zde prezentovaly, zasluhovaly alespoň
symbolické ocenění!
Doplňme, že celá expozice byla vkusně provázaná velice
estetickým aranžováním. A aby návštěvník byl zcela spokojen,
mohl si zakoupit sazenice okrasných rostlin, posedět a
pobesedovat u kávy a velice chutných zákusků, které děvčata
(ve věku spíše důchodovém) připravila. Za každým zdařilým
dílem jsou vždy konkrétní lidé, kteří je ve svém volném čase
zhotoví. My jsme se při naší návštěvě setkali s přítelkyněmi
Grabcovou, Dadokovou, Burzykovou, Menšíkovou a
Hanselovou. Pochopitelně je nutné ještě poděkovat všem, kteří
se podíleli na
instalaci, průběhu a likvidaci výstavy. Jak
zahrádkářům, tak i členům Klubu občanů Koukolná. A
samozřejmě nestárnoucímu předsedovi zahrádkářské
organizace, založené hodně před 50 lety, příteli Staňovi!
Nemůžeme proto neuvést, že dětmarovičtí zahrádkáři mohou
být svou prací skutečně vzorem nejedné organizací v našem
okrese.
Nechceme se tajit tím, že v Dětmarovicích u zahrádkářů
nejsme poprvé. Letos plánují celkem pět zajímavých akcí! A
vždy se dovídáme, že je významně podporuje Obecní úřad! A
našinec má tedy skutečně velice pěkný dojem, že v této obci
jsou opravdu pracovití lidé, kteří si takto vytvářejí krásné a
zdravé sousedské vztahy! Tedy ať se vám v Dětmarovicích tak
daří dál!
Ludmila a Václav Kafkovi z Orlové

MO ČZS v Dětmarovicích pořádal ve dnech 15.-17.5.2015 v
motorestu Koukolná výstavu na téma „Japonské zahrady a
aranžování květin“.
Téma výstavy navrhla členka zahrádkářů paní Menšíková.
Výstava měla upoutat nejen dospělé, ale především děti, a
ukázat, že pro zpestření domova stačí několik větví jehličnanů
a květiny. Ale ne jenom to. V dnešní době všichni spěchají, tráví
mnoho času u počítače, u televize, se svými chytrými mobily a
tak nějak zapomínají na živou přírodu.
Paní Menšíková zapůjčila a svezla na výstavu bonsaje,
květiny, větve různých jehličnanů a doplňky jako vázička,
košíky, svítilny a další věci převážně s japonskou tématikou.
Na výstavě nechyběly rozkvetlé orchideje, jedna krásnější
než druhá. Pak upravený stůl s výpěstky zahrádkářů jako mini
bonsaje, které vkusně doplňovaly venku i doma pěstované
květiny, ozdobné předměty a ukázka oblečení japonských žen.
Na dalším stole byla celá řada krásných bonsají zapůjčených z
Třince. Takové se často nevidí. Výstava měla i svou prodejní
část. Mohli jste si koupit například kaktusy, sazenice javoru,
tučnice, různé druhy netřesků a jiné.
Žáci školy zpestřili další prostor. Sami upravili do misek a
váziček větve jehličnanů a květiny v japonském stylu ikebana.
Návštěvníci je mohli hodnotit a číslo té, která se jim nejvíce líbila
napsat na rub vstupenky, kterou pak odevzdali pořadatelům.
Tvůrci těch nejhezčích byli odměněni. Já bych ocenila všechny.
Každá byla jiná, ale všechny krásné.
Uprostřed sálu byla instalována ukázka japonské zahrady.
Do písku byly aranžované bonsaje doplněné nádobami.
O občerstvení se jako vždy postaraly členky svazu
zahrádkářů paní Boženka s paní Cilkou a celou dobu výstavy
pomáhal pan Popek.
Výstava byla velmi zdařilá a zaujala pozornost nejen
dospělých, kteří ji navštívili ve velkém počtu, ale co je
důležitější, podařilo se vzbudit pozornost a aktivní účast
školních dětí. Kdyby byla paní Věrka Staňová mezi námi, jistě
by měla radost, že její započaté dílo pokračuje a má zdatnou
nástupkyni.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli.
Kdyby zvýšila zájem o přírodu byť jen části návštěvníků, stálo to
za námahu.
Věra Gavlasová, členka svazu zahrádkářů
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Nejen o psíku mývalovitém, aneb ze života myslivců v obci
Jak už jsem psal dříve, naši myslivci jsou významnou
zájmovou organizací v obci. Předseda spolku Josef Grobelný
je uznávaný organizátor, který se velmi obětavě věnuje řízení
této organizace již 14 let. Kromě oblasti odborné, týkající se
zachování naší přírody, přispívá tato organizace v obci i v
oblasti společenské. A to aktivní účastí na obecních akcích, ale
i organizací svých vlastních mysliveckých akcí například v
objektu Hájenky. I proto obec myslivce podporuje a v letošním
roce vložila nemalé prostředky do zvelebení objektu Hájenky.
Oblast mysliveckého života je po celý rok nesmírně
zajímavá a zájmově je to všestranně náročný koníček. Mám tu
zkušenost, že s věkem si teprve člověk lépe uvědomuje krásu
proměn přírody během střídajících se ročních období a více si
váží toho, co lidská civilizace za dobu svého počínání ještě
nestačila z přírody zlikvidovat. Setkání se srnčí zvěří v zimě u
krmelce, důvěřivé pohledy tmavých očí srn vzdálených pár
kroků od vás, přímo do vašich očí, ty si člověk dlouho pamatuje.
A ten obří nástup zeleně po jarním oteplení, po dlouhém
zimním, málo pro zvěř krycím období, to je zážitek. Rostliny,
které v zimě jakoby při chůzi v lese v zimě ani nebyly, vytvoří za
tři týdny vysoký, neproniknutelný koberec, který je pro zvěř jistě
Psík mývalovitý

vegetací silami obce, zdaleka jsme však skládky neodstranili,
protože to vyžaduje daleko větší organizované úsilí, jehož
uskutečnění nebudeme ale dlouho odkládat. Jsem přesvědčen
o tom, že dnešní generace dětí s perfektními znalostmi o
odpadech a jeho třídění si nezaslouží, abychom jí v obci
ponechávali pomníky tohoto druhu.
Myslivci o čistotu lesa a našeho životního prostředí rovněž
tradičně usilují, čehož je dokumentem přiložená fotografie z
myslivecké brigády dne 27.4.2015 – sběru především
plastového a skleněného odpadu na pozemcích u potoka
Petrůvka, které jsou součástí naší honitby Rovina. Co se týče
druhu odpadu, převládaly plastové obaly, které byly na místě
stlačeny a v celkovém úctyhodném množství šestnácti pytlů
odvezeny do sběrného dvora, tam, kam patří. Psík mývalovitý
uvedený v nadpise s tématem odpadů samozřejmě nesouvisí.
Zmiňuji se o něm v závěru proto, že mnozí lidé nevědí, co to je
za tvora a jaké místo má vlastně v naší přírodě. Myslivci jsou
názoru, že do naší přírody nepatří, podobně jako ten odpad.
Stačí nám tady naše původní chytré lišky Bystroušky, kterých
bylo loni uloveno 22 a letos do pololetí již 8. Psík mývalovitý,
původně mývalovec kuní, je invazním druhem psovitých šelem
původně z Dálného východu, někde až z oblastí Japonska.
Jako druh byl zavlečen do zemí bývalého Sovětského svazu,
odkud se úspěšně rozšířil i k nám. První mývalovec kuní byl
zřejmě dle záznamu v Dětmarovicích uloven až v roce 2007 a
dnešní myslivci o něm u nás sice vědí, ale ulovit jej je velmi
těžké. Občas se to těm zkušeným ale povede. Je to pozdně
noční tvor robustní postavy, i když poněkud menší než je
dospělá liška, vypadá jako malý mýval, vcelku roztomilého
vzezření. Žije v norách, ve kterých přespává. Neumí štěkat. Je
to velmi úspěšný plenič hnízd a pelechů naší drobné zvěře a
spolu se sekačkami a dalšími sklízecími stroji na našich polích
navozuje v naší honitbě již dříve uváděné nízké stavy drobné
zvěře. V tabulce lovné zvěře normálně není, proto je nyní k
dispozici organizované povolení lovu tohoto tvora, který
vlastně do naší původní přírody ani nepatří.
Ing. Ladislav Rosman

Myslivci ve školní družině

očekávanou úlevou. I proto, že v květnu a červnu se rodí
nejvíce mláďat a úkryt je vždy i otázkou přežití. I to posezení na
posedu s pozorováním proměn přírody je samo o sobě velmi
zajímavé, třeba po dobu několika hodin, o samotě, bez
výstřelu… Člověk pak leze dolů po strmém žebříku a vůbec
nežehrá na sv. Huberta, že tam zase seděl „naplano“, naopak.
Je vděčný za to, že se mohl zúčastnit děje, který je zajímavější
než televize.
Vysoký porost v lese tvoří nejen úkryt pro zvěř, ale bohužel
je úkrytem i pro odpady různého druhu, jehož původcem je
člověk (takzvaně moudrý). V přírodě lehce odhodí tu plastovou
láhev, tam pivní flašku, například ve Farském lese najdete
aspoň tři vydatné skládky z minulosti, jejichž likvidace obec
čeká. Zběžný úklid lesa jsme provedli letos na jaře před

Myslivecká brigáda na jaře - sběru odpadu

Spolupráce Školní družiny Základní školy a Mateřské školy
Dětmarovice s mysliveckým sdružením proběhla ve středu
27.5.2015 v prostorách altánku základní školy formou
každoroční besedy. Ta byla nejen poučná, ale hlavně děti
ohromně nadchla, za což děkujeme zástupcům z řad myslivců,
hlavně panu Josefu Grobelnému. Moc se těšíme na další
spolupráci.
Ludmila Černá, vychovatelka ŠD
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PSÍM ÚTULKU V DĚTMAROVICÍCH
Den otevřených dveří v psím útulku Dětmarovice
konaný v sobotu 23.5.2015 je zdárně za námi. Jednalo se v
pořadí již o čtvrtou takovou akci pořádanou obcí
Dětmarovice a psím útulkem v Dětmarovicích. I přes
vrtochy sobotního počasí byla účast hojná.
Lidé se přicházeli
seznámit s tamními pejsky,
prohlédnout si prostředí
útulku, zeptat se na věci,
které je zajímaly.
Akce
probíhala opět před areálem
firmy Mirpal, kde je psí útulek
umístěn. Pro děti byla
zajištěna zábava a hry, které
nakonec hráli i dospělí a
zaměstnanci útulku. Velikou
atrakcí nejen pro děti byly
jízdy na koních. Téměř
všichni pejsci z útulku byli
vyvenčeni. Kromě
dobrovolníků a „stálých“
návštěvníků přišli do útulku i
takoví, kteří byli venčit
poprvé. Pevně doufáme, že
tato půlhodinová procházka s
pejskem nebyla posledním
setkáním se zvířetem.
Všichni vypadali hodně
spokojeně, což nás moc těší.
Kromě ukázky a venčení

pejsků z útulku návštěvníci
mohli zhlédnout i ukázku z
výcviku poslušnosti psů,
kterou nám předvedli psovodi
a psi z ČKS ZKO 088
Dětmarovice.
Našlo se i mnoho dobrých
lidí, kteří nejenom pejsky
vzali na procházku, ale také
jim darovali granule,
konzervy, nějaké pamlsky a
samozřejmě i finanční dary.
Akce byla úspěšná,
minimálně dva pejsci našli
nový domov. Ovšem našli se i
takoví zájemci, kteří si vzali
čas na rozmyšlenou, do
útulku se možná vrátí a
některému z dalších pejsků
d a j í d o m o v. N e j s l a d š í
odměnou pro nás byli
spokojení návštěvníci,
nadšené děti a radost psíků,
pro které se přeci takové akce
pořádají.
Opět bych chtěla
touto cestou poděkovat

dobrovolníkům a ošetřovatelům útulku za to, že byli k
dispozici, paní Marcele
Sojkové z psího útulku za
perfektní organizaci a spolupráci a v neposlední řadě i
psovodům z ČKS ZKO 088
Dětmarovice za ukázku z
výcviku poslušnosti psů.
Všem moc děkujeme a
těšíme se na další spolupráci.
Pro zájemce je dále

připraveno i tzv. veřejné
venčení pejsků.
To je
umožněno každý den včetně
svátků a víkendů od 8.30 hod
do 15 hodin. Stačí si pouze
vzít občanský průkaz a něco
dobrého na zub pro pejsky.
Vyberete si pejska, který se
vám líbí, a můžete vyrazit na
procházku. Pejsci budou moc
šťastní a vděční!
Ing. Jana Střelcová

Obec Dětmarovice hledá
dětského lékaře s nástupem od 1.4.2016.
Bližší informace: Obecní úřad Dětmarovice
Tel. 596 540 141

Možnost umístění kolumbária
V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu
kremace, neboli zpopelnění. Speciální schránku - urnu je poté
možné uložit v urnových sklípcích, hrobech nebo kolumbáriích.
Kolumbárium je stavba povětšinou na hřbitově určená pro
ukládání pohřebních uren. I Obec Dětmarovice zvažuje
umístění tohoto kolumbária na místním hřbitově. Modelový
obrázek kolumbária i katastrální snímek potencionálního
umístění je přiložen.
Pro rozhodování v
této věci je vhodné
znát názor našich
občanů, a proto se
na vás obracíme se
žádostí o vyjádření
se k možnosti umístit
na našem hřbitově
kolumbárium.
Chceme přitom
zdůraznit, že se
jedná pouze o
nezávazný prvotní průzkum, podle jehož výsledků by byla
posouzena jeho realizace v následujícím roce 2016. Své
stanovisko či připomínky prosím sdělte osobně na matrice
obecního úřadu, písemně nebo emailem na
matrika@detmarovice.cz. Na internetových stránkách obce
www.detmarovice.cz bude rovněž zřízena dotazníková rubrika
k této problematice.

-14-

www.detmarovice.cz

DĚTMAROVICKÁ POUŤ
TROCHU JINAK
„Marie Magdalena světem se kochala,
jako velká hříšnice dlouho setrvala.
A když svět opustila, všecky věci marné,
Krista následovala v chudobě, pokoře.“

Magnetka
Římskokatolická farnost nabízí občanům a zájemcům
magnetku s vyobrazením našeho kostela. Může se stát
vhodným dárkem či ozdobou na ledničku, případně rozšířit
sběratelům jejich sbírku magnetek. K dostání je momentálně
na faře a v kostele; brzy také v prodejně potravin vedle fary.
Svým dobrovolným darem (výrobní cena 20 Kč) přispějete na
záchranu našich vzácných kostelních varhan. Děkujeme!

I tímto starým církevním hymnem by se daly shrnout
charakteristické vlastnosti světice, jejíž svátek v křesťanském
kalendáři připadá na 22. července. Kdoví, proč se před téměř
150 lety zrovna ona stala patronkou místního kostela - možná
jako vzor pro všechny hříšníky, kteří touží po změně života...
Faktem je, že víkend kolem svátku naší patronky je v
Dětmarovicích příležitostí pro konání „pouti“. Ovšem ne každý
ví, že nebýt sv. Maří Magdalény, nejsou ani kolotoče a veškerá
zábava k tomu. Naši předkové vlastně na takovéto radovánky
neměli ani pomyšlení. Teprve pohanská kultura, která od
padesátých let minulého století chtěla potlačit a vytrhat
křesťanské tradice, začala „poutě“ spojovat s pivem,
klobásami, zmrzlinou a kolotoči. A zdá se, že na Maří
Magdalénu dnes sotva kdo vzpomene. Co však prožít tu letošní
pouť jinak, tak opravdověji, tak, jak se patří? V sobotu 18.
července od 19 do 20 hodin prožijeme v místním kostele
tajemné „setkání s Ježíšem a sv. Maří Magdalénou“ v podobě
hudebně - modlitebního pásma s písněmi Taizé. V neděli 19.
července zase zveme na slavnostní bohoslužbu v 10 hodin, při
níž vystoupí Chrámový pěvecký sbor z Ostravy - Krásného
Pole. A není krásnější změny života, než svatá zpověď. K té je
možnost přistoupit před každou mší svatou, případně po
předchozí domluvě s panem farářem. Naše „oslavenkyně“ i
celé nebe spolu s ní ať se radují nad upřímnou modlitbou ze
srdcí každého z nás, z vůně květin na oltáři i z vůně našich
proseb a díků. Však je toho tolik, za co je třeba prosit a
děkovat...

Biskup v Dětmarovicích
Pan biskup František V. Lobkowicz při žehnání obnoveného
oltáře v kapli sv. Izidora v Dětmarovicích 30. května 2015.
Téhož dne dopoledne v místním kostele udílel svátost
biřmování.
P. Dr. Marcel Puvák
farář
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Problém bezdomovectví v naší obci
Zanedbaný vzhled, špinavé oblečení a mnohdy
a l k o h o l e m p o s í l e n é s e b e v ě d o m í . To j s o u
nepřehlédnutelné osoby, které se začínají objevovat i v
naší obci. Doposud jsme na takový obraz zvyklí nebyli.
Usidlovali se spíše ve velkých městech, kde si s nimi
sociální orgány uměly poradit lépe.
Doba je ale zlá a hledat
řešení až když je člověk na ulici
bývá pozdním a nešťastným
krokem. Pomoc těmto lidem je
složitá a ne vždy se podaří
odbourat shluk všech vlivů,
které člověka k danému stavu
vedly. Dosáhnout alespoň
drobných pokroků je opravdu
těžké. Ať už se jedná o
zadlužení, nemoc, nezaměstnanost, gamblerství,
alkoholismus, přehnané
finanční náklady nebo jiný
problém, vždy je ze strany
sociálních služeb nutný citlivý
přístup. Člověk, který již nemá
žádnou motivaci ke změně
svého postavení málokdy hledí
na to, jaký důsledek bude mít
jeho jednání pro něj
samotného. Především u
alkoholiků a psychicky
nemocných lidí bývá zábrana k

vybouření si své zlosti
zanedbatelná. A to je moment,
kdy začíná reálná hrozba pro
okolí.
Když jsme před časem v
MO ČSSD rozesílali do
domácností petici proti
výstavbě podporovaných bytů
v obci, moc dobře jsme si
uvědomovali, proti čemu
bojujeme. Vaše reakce nám
potvrdily, že také nechcete, aby
se lidé báli vyjít z domu. Naší
snahou bylo hlavně ochránit
děti, které jsou nejzranitelnější
a málokdy schopny se ubránit.
Dnes chodí beze strachu a
šťastné pro sladkosti do
místního obchůdku.
Nezabránili jsme však
umisťování lidí bez přístřeší na
blízkém Hotelovém domě u
EDĚ Dětmarovice. Odtud
přichází do středu obce lidé,
kteří si přijdou pouze v klidu

nakoupit nebo posedět, ale
také ti, kteří se nechtějí
přizpůsobit pravidlům bydlení
na tomto zařízení a byla jim
ukončena smlouva o ubytování. Obvykle se nevrací do
obce či města svého trvalého
bydliště, ale pobývají na
lavičkách v čekárnách nebo
pod mostem se vším svým
majetkem nashromážděným v
igelitových taškách. Tak se
stávají součástí běžného
života v obci.
Kvituji, že v obci vznikla
sociální komise, která ve
spolupráci se sociálním
odborem snad najde řešení,
jak na straně jedné těmto lidem
podat pomocnou ruku, na
straně druhé však také v
maximální míře ochránit
obyvatele a především děti od
jejich obtěžování.
V současné době se po
obci potulují dva lidé, kteří mají
evidentní problém s alkoholem.
Jeden z nich je psychicky
nemocný a obtěžuje okolí.
Nejsou anonymní, víme jejich
jména, víme, kde mají trvalý
pobyt a další potřebné věci pro
zhodnocení stávajícího stavu a
možnosti pomoci. Upozornila
jsem na ně na zasedání
zastupitelstva obce a také
sociální pracovnici obce při
osobní návštěvě. Bylo by proto
dobré co nejrychleji vyřešit

jejich situaci, jelikož míra
odpovědnosti těchto lidí je
přímo úměrná jejich zdravotnímu stavu a ten evidentně
neskýtá záruky soudnosti a
zdravého uvažování. Není
těžké odhadnout, že jev
bezdomovectví v obci se bude
opakovat a tito lidé nejsou,
bohužel, poslední. Snažme se
jim tedy poskytnout podporu a
tím přispět ke klidnému bydlení
v obci tak, jak to bývalo
doposud. Ať můžeme beze
strachu zamávat dětem na
cestu do školy a je nám cizí
stres do doby jejich návratu.
A jak řeší tento problém
zákon?
Cituji:
a/ obec zjišťuje potřeby
poskytování sociálních služeb
osobám, nebo skupinám osob
na svém území
b/zajišťuje dostupnost
informací o možnostech a
způsobech poskytování
sociálních služeb na svém
území
c/spolupracuje s dalšími
obcemi, kraji a s poskytovateli
sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám,
popřípadě zprostředkování
kontaktu mezi poskytovatelem
a osobou
Formandlová Jana

Pár poznámek obecního úřadu
k článku p. Formandlové
1) Bezdomovectví je jistě nechtěným, ale běžným „produktem“
této společnosti, ale vůbec se nám nezdá, že by si ve velkých
městech s tímto problémem lépe radili.
2) Vznik domu pro sociálně slabé u Elektrárny Dětmarovice byl
naprosto řešen bez účasti obce přímo vedením EDĚ s
podnikatelem. Obec nebyla a nemusela být požádána o
souhlas. Předmětní dnešní „bezdomovci“ v obci jsou ti lidé,
kteří museli objekt opustit z důvodu nepřizpůsobení se řádu
ubytování v objektu. Česky řečeno: pobyt jim pan podnikatel
zrušil bez zajištění náhrady ubytování, což nemá v
povinnostech.
3) Obecné fráze o pomoci „potřebným“ v obci jsou pěkné, ale
lepší by bylo uvést konkrétní postupy, např.: - pro léčení
alkoholismu těchto jinak svéprávných lidí, kteří nejsou ani
zločinci a nejsou proto „předmětem zájmu“ policie ČR
- kde je ubytovat, aby je zase „nevyhodili“, hledat jim snad byty
v okolních městech?
- jak zajistit, aby uměli hospodařit se svými skromnými
finančními prostředky? Problém s bezdomovci je problém
celosvětového významu. Až budou k dispozici jasné a prakticky
použitelné regule pro jeho řešení, budeme se jistě i v
Dětmarovicích jimi řídit.
Ing. Ladislav Rosman
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Novinka v oblasti prevence, preventivních aktivit
Každý si jistě ze spektra nabídky vybere…
Internetové stránky Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje (http://www.policie.cz/
moravskoslezsky-kraj.aspx), stejně jako obecně celé
Policie ČR (www.policie.cz), poskytují nepřeberné
množství informací, ze kterých lze jednoduše a přehledně
každý den čerpat.
Z pohledu denních „infoservisů“ či v reakci na dotazy
policisté zpravidla informují o kriminálních činech a represi.
Nedílnou, avšak zásadní součástí práce policistů v
Moravskoslezském kraji je také široké spektrum rozličných
preventivních aktivit, realizovaných již dlouhé roky nazpět. A
proto: novinkou na homepage krajských stránek jsou
zveřejněné ucelené informace k prevenci a nabídce
preventivních aktivit, formou zřízeného odkazu „Prevence“.
Nově zřízený odkaz „Prevence“ je koncipován vskutku
přehledně, kdy stačí otevřít stránku příslušné skupiny tisku a
prevence dle regionu z celého Moravskoslezského kraje. Lze
čerpat také z informací na stránce oddělení tisku a prevence
krajského ředitelství, které systematicky zastřešuje veškeré
preventivní aktivity jednotlivých skupin tisku a prevence
územních odborů a Městského ředitelství policie Ostrava.
Dočtete se o všech nabízených preventivních aktivitách, jejich
obsahu a také příslušných časových dotací. Samozřejmě
nechybí kontakty na policisty.
Proč jsme se rozhodli doplnit stávající odkazy? Odpověď je
jednoduchá. Moravskoslezští policisté a především tedy
policisté oddělení a skupin tisku a prevence se věnují prevenci
vskutku již dlouhé roky nazpět. Nebojíme se konstatování, že v
poslední době je tato činnost intenzivnější a koordinovanější.
Při pohledu na nově zřízený odkaz je více než zřejmé, že
spektrum poskytovaných preventivních aktivit je široké a
každý, jak z pohledu věku, případného ohrožení či potřeby
poradit, si vybere požadovanou službu „šitou na míru“. Navíc,
část aktivit je přizpůsobována buď aktuálním potřebám k
preventivnímu řešení, nebo se odvíjí třeba od ročního období.
O některých preventivních aktivitách veřejnost
informujeme, z posledních týdnů lze namátkou vybrat:
12. 3., 26. 3. a 22. 4. 2015,
Lapeni sítí, http://www.policie.cz/clanek/lapeni-siti.aspx
a http://www.policie.cz/clanek/lapeni-potreti.aspx
16. 4. 2015,
Máte své kolo v pořádku?
http://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskehokraje-akce-a-projekty-mate-sve-kolo-v-poradku.aspx
7. 4. 2015,
„Senior akademie“,
http://www.policie.cz/clanek/seniori-zavitali-mezipolicisty.aspx
30. 3. 2015,
Zebra se za Tebe nerozhlédne,
http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-opravdunerozhledne-435573.aspx
Moravskoslezská policie může jít kromě obecné prevence
příkladem také různými projekty, včetně unikátních, které
realizuje pouze naše krajské ředitelství. Posledním projektem
jsou „Policejní pohádky“ (http://www.policie.cz/policejnipohadky.aspx) – zájem o ně je stále intenzivní. Za zmínku stojí i
jiné realizované preventivní aktivity, například filmy „Drogová
závislost aneb droga až na 1. místě“ či „Virtuální nápadník“,

dále Den s Hopsalínen, KUZMA (kurz zodpovědného majitele
městského psa) a podobně.
Nutno doplnit, že mnohé preventivní aktivity a projekty
zastřešují policisté, nicméně, velmi přínosná je spolupráce s
dalšími subjekty a osobami.
Věříme, že nabízená novinka, kterou představujeme,
napomůže při orientaci v oblasti základních nabízených
preventivních aktivit policistů Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje. Pokud se rozhodnete naší nabídky
využít, bude se jednat o první krok k naplnění podstaty
prevence: společně se budeme snažit účinněji předcházet
obecně řečeno určitému nežádoucímu jevu.
Závěrem snad jen konstatování, které shrnuje vše výše
uvedené: prevenci věnujeme na severní Moravě vskutku
velkou pozornost a je pro nás zásadní. Dávno již není, jak se
říká, „Popelkou“, ale nedílnou součástí policejní práce..
por. Mgr. Soňa Štětínská

OBDOBÍ TÁBORÁKŮ JE TADY!
V létě mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety a k nim
neodmyslitelně patří rozdělávání ohňů v přírodě. Než si však
rozděláme takovýto ohníček, musíme si uvědomit, že oheň v
přírodě se může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit
životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit
vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno alespoň 50
m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a různých
hořlavých látek. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na
vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na
místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na
suchém listí, jehličí nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků,
apod.. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno
způsobí neštěstí. Každoročně kvůli neopatrnosti lidí vznikají
desítky požárů. Za silného větru nebo v období extrémního
sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec. Místo
táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v
přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např.
obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy
apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem
širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.
K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či
líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Rovněž pamatujte, že děti by
neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si
předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň
vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního
zdroje. Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim
zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně
využít hasičskou techniku. Navíc chování ohně v lese je
nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí) a podobné
zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si
povolání většího množství jednotek požární ochrany. Pokud již
dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni
danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně
můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu,
písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte. Pokud si nejste
jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a
neprodleně zavolat hasiče na linku 150 nebo 112.
Ing. Lukáš Rylko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Květen 2015
80 let
Jaroslav Kyjonka
Helena Šertlerová
81 let
Anna Izaiášová
82 let
Emil Seneši
Ludmila Gurabiová
Alena Míčková
84 let
Miroslav Rduch
85 let
Helena Poledníková
Arnošta Štemonová
86 let
Květoslava Gajdová
87 let
Marie Bartečková
90 let
Zdeňka Karasová
Ludmila Vavrušová

Červen 2015
80 let
Karel Zajíc
81 let
Jarmila Salamonová
82 let
Ladislav Topiař
83 let
Lýdie Sýkorová
Otto Ostrówka
85 let
Leopold Slanina
Milada Svrčinová
87 let
Zdeňka Laliková
88 let
Jarmila Babjaková

Přivítali jsme nové občánky naší obce
26.6.2015
Leontýnu Mazurkovou, Rostislava Nedomu, Arnošta Vrbu,
Šimona Kulu

Na společnou cestu životem vykročili
17.04.2015
Pavel Večerka - Karviná
Gabriela Urbancová - Karviná
18.05.2015
Libor Kloza - Dětmarovice
Petra Šikulová - Dětmarovice
30.05.2015
Pavel Barteček - Dětmarovice
Lucie Roháčová - Dětmarovice
6.06.2015
Jan Hlaváč - Ostrava
Lucie Vykydalová - Dětmarovice
6.06.2015
Pavel Oršulík - Rychvald
Michaela Tuhá - Baška
20.06.2015
Jiří Charvát - Havířov-město
Sabina Rohrerová - Dětmarovice
20.06.2015
Jan Eckert - Rychvald
Adéla Karnovská - Rychvald
21.06.2015
Ing. Jaromír Maslovský - Karviná
Jana Zielonková - Karviná
27.06.2015
Martin Šebesta - Doubrava
Andrea Zbořilová - Orlová-Lutyně

PODĚKOVÁNÍ
spoluobčance diplomované sestřičce paní JIŘINCE
KYJONKOVÉ za obětavou pomoc a profesionální přístup k
pacientovi. Po operaci kyčelního kloubu se objevily na mé
operované noze nepředvídané potíže a bylo třeba nohu
nejdříve denně, později co druhý den čistit, ošetřovat a
převazovat. Abych nemusela opětovně do nemocnice, paní
Jiřinka mě navštěvovala více než 4 měsíce a poskytovala mi
ošetření doma. Nevynechala ani vánoční svátky, soboty,
neděle či Velikonoce. Obětovala mi velkou spoustu svého
volného času. Za její obětavost, ochotu, vstřícnost a následné
uzdravení postižené nohy jí patří mé velké poděkování. Kéž by
takových zdravotníků a spoluobčanů bylo dneska více.
Mgr. Alena Pavelková

Vzpomínáme na naše zemřelé
Leopolda Lincera, Josefa Rutku, Stanislavu Návratovou,
Miroslava Slovika, Eduarda Kováře, Annu Koláčkovou,
Hedviku Pietraszovou, Miladu Grobelnou a Miroslava
Počarovského.
Neperiodický zpravodaj Obce Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Michael Branny,
Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy
se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí
odpovídat mínění redakce. Uzávěrka příštího čísla 1. 9. 2015.
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