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Po dvouleté odmlce jsme se konečně mohli opět, týden před Velikonocemi, potkat 
na Dětmarovickém velikonočním jarmarku v motorestu v Koukolné. Sál se rozzá-
řil pestrými barvami, krásnými a voňavými jarními květinami, veselými dekoracemi 
a nápaditými velikonočními aranžemi. Do výstavky přispěla mateřská škola, kera-
mický kroužek paní Szyroké, ale zejména školní družina.
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malé zamyšlení nad příštím  
vedením obce
Ještě  pár  měsíců  a  budeme 
tady mít komunální volby, tedy 
volby  nového  vedení  obce. 
Obec se za posledních dvanáct 
let změnila. Též jsem ale slyšel, 
že  po  dvanáctiletém  investič-
ním období bude nyní pauza či 
proluka neboli „pohov“. 

Zaslechl  jsem  už  všechny  tři 
výrazy  a  nelíbí  se  mi  ani  je-
den  z  nich.  Doufám,  že  obec 
snad nemá upadnout do letar-
gie a žít z toho, co se udělalo. 
Rozhodně  jsem proti  takovým 
úvahám!  v roce 2010 jsme 
přebírali obec s poloprázd-
nou pokladnou, ale vůbec ne 
s úmyslem jen jaksi přežívat, 
protože  nebude  peněz.  Měli 
jsme od počátku náročný roz-
vojový program,  nad  kterým 
se  nejen  opozice  tehdy  smá-
la, že  jsou to neuskutečnitelné 
sny.  A  ta  opozice  v  obci  po-
stupně umlkala, když viděla, že 
se  oproti  plánům  a  záměrům 
na  papíře  zrealizovalo  mno-
ho  položek  ještě  navíc… musí 
se jen chtít, a ne hledat důvo-
dy proč „to nejde“. Uplatnění 
politiky rozvoje obce a prefe-
rence obyvatelstva je totiž nad 
zájmy a činěním všech stran 
a ideologií. Česky řečeno, prá-
ce s konkrétním výsledkem je 
nad politikařením a teoretizo-
váním.  Pozor, peníze jsou zde 
druhořadé  a  najdou  se  vždy, 
pokud je ovšem SNAHA je na-
jít. Házet předem flintu do žita 
je úplně špatně. Třetí etapa ka-
nalizace Střed je připravena, je 
to  důležitý  projekt,  ale  nesmí 
se zásadně omezit další po-
stupy, jak je máme v Programu 
rozvoje  obce.  Jsou  tam  i  jiné 
věci než kanalizace. kanalizace 
je sice nutná a měla se dělat 
i dávno před rokem 2010, ale je 
to „jen“ standard, nic například 
oku  lahodícího, nic zájmového, 
ani  nic  tak  moc  zajímavého… 

Naši investiční pracovníci jsou 
velmi zkušení lidé a zvlád-
nou souběžně i další, pěknější 
projekty.  Je  to  ověřeno  praxí. 
Peníze jsou opravdu druhořa-
dé, musí se hlavně chtít a ne-
bát se budoucnosti.

Obec  bude  v  závěru  vo-
lebního  období  předána 
v dobrém  stavu  s mnoha  re-
alizovanými opravami a zlep-
šeními, která čtenář přehled-
ně najde v Rubrice INVESTICE 
A  OPRAVY  www.detmaro-
vice.cz  po  jednotlivých  le-
tech, s vyobrazením na foto-
dokumentaci.  Myslím,  že  se 
není  třeba  stydět,  ani  hledat 
ve  výčtu  položku,  která  se 
udělala  zbytečně  či  se  ne-
povedla.  Na účtu obce také 
nebude položka na přežití, 
ale úctyhodná řada desítek 
milionů korun, které se pak 
budou dále v čase úspěšně 
rozmnožovat,  i když se ročně 
proinvestuje například 40 mil. 
Kč  do  dalšího  rychlého  roz-
voje obce. máme to vyzkou-
šeno za posledních zhruba 
12 let a spolehlivě to funguje. 

musí se samozřejmě i nadále 
usilovně pracovat na využití 
dotačních možností EU, státu 
a KÚ MSK. 

Nejsou zatím žádné signá-
ly, že by obec měla mít nižší 
příjmy! 

Umět  včas  požádat,  včas  na-
táhnout ruku a nebát se kon-
taktů  i  na  ministerstvech  je 
důležité. Naučit  se orientovat 
v  „dotační  džungli“.  Na místě 
a s velkým významem jsou ale 
i dva nezbytné atributy –odva-
ha a zdravý risk. Pak vše půjde 
dále  „jak  na drátku“.  A pozor, 
nikdo nemusí „padat únavou“, 
jen kontinuálně a s rozmyslem 
pokračovat v práci.

a tak žádná proluka, ani 
pauza, ani pohov nebudou! 
Jsou  nepřípustné.  Peloton 
obcí pádí kupředu a v tempu 
rozvoje musíme myslet stále 
na pomyslný „žlutý trikot“, to 
mi nikdo nevymluví.

 Ladislav rosman,  
 starosta obce
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výzva k úhradě místního poplatku  
ze psů pro rok 2022
Obecní  úřad  vyzývá  občany, 
kteří  dosud  neuhradili  míst-
ní  poplatek  ze  psů  pro  rok 
2022, aby tak učinili co možná 
nejdříve.

Termín splatnosti byl do 28. 2. 
2022.

Výše  místního  poplatku  ze 
psů pro rok 2022 zůstala ne-
měnná, a to 100 Kč /1 pes.

Poplatek  lze  platit  bezho-
tovostně,  a  to  bankovním 
převodem  na  účet  číslo: 
3624 791/0100
*  Při  bezhotovostní  plat-
bě  uveďte  variabilní  symbol, 
který vám byl přidělen při při-
hlášení psa.

Pokud ho nevíte, do poznám-
ky  napište  jméno,  příjmení 
a č. domu toho,  za  koho po-
platek  hradíte,  nebo  se  lze 

informovat  u  Ing.  Jany Timko 
(tel.: 596 540 146, e-mail: ma-
trika@detmarovice.cz).

Žádáme  o  správné  uvedení 
všech údajů tak, aby byla platba 
správně  identifikována  a  přiřa-
zena správnému plátci poplatku.

Dále  je možné  hradit  popla-
tek hotově na pokladně úřadu 
v úředních hodinách, a to:

PO   8.00 – 12.00 hodin 
  13.00 – 17.00 hodin
ST    8.00 – 12.00 hodin 
   13.00 – 17.00 hodin

Upozornění:

Nebude-li  poplatek  zapla-
cen  poplatníkem  včas  nebo 
ve  správné  výši,  vyměří  mu 
správce  poplatku  poplatek 
platebním výměrem. 

Včas  nezaplacený  poplatek 
nebo jeho nezaplacenou část 
může správce poplatku zvýšit 
až na  trojnásobek  (§  11 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích,  ve  znění  pozděj-
ších předpisů)

 Jana timko, referent oÚ

V březnu byla poštou do ka-
ždé  domácnosti  doručena 
Výzva k úhradě místního po-
platku  za  komunální  odpad. 
Většina  občanů  již  poplatek 
řádně uhradila, ale v ojedině-
lých případech se mohlo stát, 
že Výzva doručena nebyla. 

Prosíme tyto občany, aby ne-
prodleně  kontaktovali  obec- 

ní  úřad  na  tel.:  596  540  147 
a  Výzva  bude  znovu  zaslá-
na  poštou  nebo  e-mailem. 
Připomínáme,  že  místní  po-
platek  za  odpad  je  nutné 
uhradit  nejpozději  do  30.  6. 
2022.

Z  důvodu  vyčerpání  kapa-
city  objednaných  popelnic 
na BIO odpad již není možné 

další požadavky na jejich při-
stavení letos uspokojit. Nové 
objednávky hnědých popel-
nic  na  BIOodpad  a  změny 
nádob  na  komunální  odpad 
na  rok 2023 budou přijímá-
ny  písemně  na  konci  letoš-
ního roku. 

 taťána Čempelová,  
 oÚ Dětmarovice

Úhrada místního poplatku za odpad
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Některá čísla k našemu 
odpadovému hospodaření

informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Dětmarovice

V obci Dětmarovice byl  cel-
kový  náklad  na  financování 
odpadového  hospodářství 
v  roce  2021  5.900.000 Kč. 
V  tom  je  zahrnut  svoz  po-
pelnic a kontejnerů, poplatky 
za  uložení  a  rovněž  celková 
funkčnost  sběrného  dvora 
včetně personálních nákladů.

Sběrný dvůr sám o sobě z této 
částky  činí  1.600.000 kč, 
včetně  personálních  nákla-
dů.  Uvedené  údaje  se  vzta-
hují  k  roku  2021,  kde  jsou 
zároveň  evidovány  celkové 
úhrady občanů za odvoz od-
padu  ve  výši  1.200.000 kč. 
Jednoduchým  výpočtem 
tedy zjišťujeme, že čisté ná-
klady  obce  na  tuto  kapitolu 
jsou 4.700.000 kč.

Rok 2022 očekáváme zhruba 
v  podobném  provedení  ná-
kladů.  Pozitivně  hodnotím, 
že se u nás v obci  lidé vcelku 
dobře přeorientovali  na  nový 
systém poplatků na litr odpa-
du, protože  vím,  že  všude  to 
tak hladce neproběhlo. Nutno 
znovu zopakovat, že změnu 

v tomto smyslu jsme nevy-
mysleli „pro zábavu“ v obci 
Dětmarovice, ale že byla na-
dirigována novou legislativou 
z vlády a ministerstva ŽP. To 
uvádím  proto,  že  do  dnešní 
doby  si  někteří  občané  my-
slí,  že  jsme  změnu  vymysle-
li  na  obecním  úřadě,  což  je 
omyl!

Ještě  podotýkám,  že  sazby 
za  odpady  jsou  u  nás  v  obci 

bezkonkurenčně  nízké,  což  si 
každý  může  zjistit  dotazem 
u  známých.  Vymyká  se  v  na-
šem  regionu  město  Karviná, 
kde  poplatky  stále  nevybírají. 
Ale to je trochu složitější histo-
rie, kterou zde nechci rozebírat.

(číselné  údaje  jsou  zaokrou- 
hleny)

 Ladislav rosman,  
 starosta obce

Ve středu 27. 4. 2022 se ko-
nalo  Zastupitelstvo  obce 
Dětmarovice.  V  úvodu  vy-
stoupil  vedoucí  oddělení 
PČR,  který  prezentoval  vý-
roční  zprávu  o  bezpečnosti 
v obci za rok 2021. Poté byly 
projednány body financí, a to 
rozpočtová opatření, výsled-
ky hospodaření obce k 31. 3. 
2022,  dary  a  dotace  organi-
zacím  a  pořízení  hasičského 
vozidla. 

Následně  ředitel  ZŠ  s  MŠ 
Dětmarovice  seznámil  za-
stupitele se záměry případné 
nástavby  základní  školy, mo-
dernizace odborných učeben 
a zapojení školy do strategic-
kého  rámce  MAP.  Všechny 
zmíněné body programu za-
stupitelé  projednali  a  schvá-
lili  dle  předložených  návrhů. 
Závěrem  si  zastupitelé  zvolili 
patnáctičlenné zastupitelstvo 
obce pro nadcházející volební 

období 2022–2026.

Příští  zasedání  zastupitelstva 
obce se bude konat ve středu 
29. června 2022 v 17.00 hodin 
v sále Dělnického domu.

Vážení občané, k účasti na příš-
tím  zasedání  zastupitelstva 
obce jste všichni srdečně zváni. 

 Šárka kepenyesová,  
 tajemnice oÚ
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Doba přináší změnu priorit investic

Pietní akt ke Dni osvobození

Po  covidovém  dvouletém 
strádání  je  zde  i  strašák blíz-
ké  války,  která  je  jen  300 km 
od  našich  hranic.  Pokud  je 
válka  v  Sýrii,  Libyi,  Iráku,  či 
Afghánistánu,  naše  znepo-
kojení je o „několik řádů“ nižší 
a je pravda, že ani ekonomické 
ohrožení státu se „z dáli“ nějak 
markantně neprojevuje… 

Ukrajinsko-ruský konflikt při-
náší  ale  bezprostředně  per-
spektivu  snížení  naší  životní 
úrovně,  energetickou  krizi, 
ohrožení bezpečnosti  a pro-
blémy migrace. Na jak dlouho 
a s jakými dopady, nikdo neví.

Obce  Dětmarovice  se  v  této 
chvíli  konflikt  dotýká  jen  vel-
mi  okrajově.  Pomoc  se  u  nás 

organizuje a připravuje, to ano, 
ale na hospodaření obce a ži-
vot v ní negativní vliv naštěstí 
zatím  nevidíme.  Jako  opatr-
ní  hospodáři  však  nemůžeme 
rizika  budoucnosti  nevidět 
a jsem toho názoru, že je po-
třeba  některé  původní  naše 
záměry  v  rozvoji  obce  poně-
kud korigovat. Jakkoliv mne to 
mrzí,  doporučil  jsem  zastupi-
telstvu odsunout projekt  roz-
hledny  (zhruba  stavba  za  10 
mil. Kč) na další volební obdo-
bí a navrhnul  jsem  jinou prio-
ritu  pro  investice  ještě  v  le-
tošním  roce.  Tou  prioritou  je 

zakoupení nové autocisterny.

Naši zastupitelé bez pochyb-
ností schválili pro nejbližší ob-
dobí  100procentně schopnou 
novou  autocisternu.  Naše 
stará Tatra 148  je sice krásný, 
udržovaný veterán, ale ten by 
mohl v krizové situaci tragicky 
selhat,  čemuž  je potřeba za-
bránit. Jako náhradu máme již 
vytipován moderní stroj Tatra 
815, CAS, jehož cena vč. DPH 
bude  kolem 8,5 mil.  Kč –  viz 
přiložený obrázek.

 Ladislav rosman, starosta obce

V  pátek  6.  května  proběhl 
u  památníku  obětí  umuče-
ných v koncentračním táboře 
v době 2. světové války pietní 
akt.  Kytice  k  pomníku  polo-
žili  zástupci  politických  stran 
a volebních seskupení v obci. 

Po  projevu  starosty  obce 
Ladislava  Rosmana  vystou-
pili  v  krátkém programu  žáci 
místní základní školy. 

Děkujeme  všem  účinkují-
cím, že spolu s paní učitelkou 
zvládli  své vystoupení na vý-
bornou i v deštivém počasí.

taťána Čempelová, referent oÚ 
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Základní  charakteristikou  de-
mografického  vývoje  je  vývoj 
počtu obyvatel. Lidé často míří 
z velkých měst za dostupnějším 
bydlením do okolních obcí. A to 
nakonec platí i pro tu naši. 

Počet  obyvatel  v  obci 
Dětmarovice od roku 2017 ne-
ustále  roste  (viz  graf).  Za  po-
sledních  pět  let  v  obci  přibylo 
v  průměru  50  obyvatel  ročně. 
Je to hlavně díky stěhování, rodí 
se  však  i  více  dětí.  Přírůstek  je 
tvořen hlavně nově příchozími. 
S tím souvisí mohutná výstavba 
rodinných domů v obci za po-
sledních pět  let. Od  roku 2017 
neustále roste i počet zkolaudo-
vaných rodinných domů. V roce 
2021 se toto číslo vyšplhalo té-
měř na dvojnásobek, tj. 34 zko-
laudovaných  rodinných  domů 
(viz graf). S tímto trendem sou-
visí i vyšší porodnost v obci, kdy 
se loni v Dětmarovicích narodilo 
nejvíce dětí od roku 2017, a to 
58  (viz  graf).  Nicméně  v  po-
sledních  letech roste  i  tzv. při-
rozený  přírůstek,  tedy  nárůst 
obyvatel daný převahou naro-
zených dětí nad úmrtími.

koneckonců spolehlivým 
ukazatelem kvality obce, jako 
místa pro život, je pak bilance 
mezi nárůstem a úbytkem je-
jich obyvatel.

 Jana timko, referent oÚ

Demografický vývoj v obci od roku 2017

Jak se nám žije v obci?
V ulicích obce  jsme oslovili ná-
hodné  spoluobčany  a  zeptali 
jsme se: 
Jak jste spokojen(a) s rozvojem 
obce za posledních pět let? 
co je podle vás důležité, aby 
byla „naše“ obec „atraktivní“ 
z hlediska kvality bydlení? 
co je podle vás nejpalčivější 
problémem v této oblasti?

Pavla, 31 let:  Když  pominu  vel-
ké projekty  jako  např.  kanalizaci 

– zdá se mi, že se finance a síly 
obce za posledních pět let míjejí 
s jejími občany. Minimálně s těmi 
mladšími.  Proč  neinvestovat 
do  nějaké  „běžné“  kultury?  Co 
takhle  jeden den v měsíci zpro-
voznit  v  Dělnickém  domě  kino? 
A co vyžití pro starší děti – proč 
jim nevrátit třeba skatepark? Aby 
nemusely jezdit v centru u cesty?
Z hlediska samotného žití si pak 
myslím, že obec už bohužel ne-
návratně ztratila hodně ze své-

ho vesnického koloritu. Staví se 
řada domů, které se do vesnické 
zástavby vůbec nehodí, a co  je 
ještě horší, staví se na úkor ze-
leně!  Vysoký  nárůst  obyvatel 
znamená  také  víc  aut,  víc  od-
padu,  horší  vztahy  mezi  lidmi, 
a tudíž i nižší kvalitu života!

tomáš, 45 let: Za posledních pět 
let se z naší vesnice stává sídliště. 
Staví  se na  každém kroku,  sou-
sed pomalu vidí druhému do ta-

an
ke

ta

rok PoČEt oBYvatEL 
cELkEm

2017 4227
2018 4233
2019 4280
2020 4347
2021 4395

Demografický vývoj obyvatel od roku 2017 v obci Dětmarovice

Demografický vývoj počtu narozených dětí  
od roku 2017 v obci Dětmarovice

rok
NaroZENÍ

PoČEt 
DětÍ

2017 46
2018 38
2019 36
2020 36
2021 58

rok PoČEt
2017 18
2018 18
2019 24
2020 28
2021 34

vývoj počtu přidělených čísel popisných  
od roku 2017 v obci Dětmarovice

 (Data jsou z matriky OÚ Dětmarovice)
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Ve dnech  od 20.  března –  10. 
května 2022 měli občané mož-
nost zúčastnit se dotazníkového 
šetření  „Spokojenosti  obyvatel 
obce  Dětmarovice”  prostřed-
nictvím  dotazníku  umístěného 
na webových stránkách obce.
Cílem  průzkumu  bylo  se-
známit  se  s  postoji  obyvatel 
Dětmarovice. Do průzkumu  se 
zapojilo celkem 70 respondentů.
Otázka  zněla:  „Jste spokojen
-a s rozvojem obce za posled-
ních pět let?“
Respondenti  měli  na  výběr 
z pěti možností, jak hodnoce-
ní nakonec dopadlo je patrné 
z následujícího grafu. 

vyhodnocení dotazníku: Spokojenost obyvatel 
s rozvojem obce za posledních pět let

líře. Zvěř  už  ani  neví,  kam by  se 
ukryla, louky a pole pomalu mizí.
Já tu žiju rád, základem jsou dobří 
sousedi, které mám z obou stran. 
Jeden druhému  se  snažíme po-
máhat, pokud  to  jde. Pokud ale 
máte  vedle  sebe  někoho nové-
ho,  komu  vadí  štěkot  psa,  ran-
ní  kokrhání, může být  z bydlení 
na  venkově  úplné  peklo.  Spory 
se pak řeší na úřadech nebo sou-
dech.  A  pro  atraktivnost  v  naší 
obci by pomohlo čistější ovzduší 
a odklon nákladní dopravy.

marie, 69 let:  Nevím,  jestli  vel-
ké stavění v obci přináší zlepšení 
kvality bydlení v ní. Vytrácejí  se 
dříve  běžné  sousedské  vztahy, 
přibývá betonových či vysokých 
plotů  z  tújí.  Výstavba  nebývá 
na  vhodné  lokalitě,  ale  často  se 
staví  na  orné půdě  na  úkor  ze-
leně.  Se  zvyšujícím  se  počtem 
domů  roste  provoz  na  cestách, 
které jsou úzké, nepřizpůsobené 
novým  nárokům,  a  to  už  vůbec 
nerozebírám dojezd obrovských 
stavebních aut na staveniště.
Bydlím  v  Koukolné,  přestože 
naše oblast bývá v čase povod-
ní  vždy  zaplavena,  hrozily  nám 
nepříznivé  důlní  vlivy,  nejbližší 
obchod je až v centru, kanalizace 
jen v malé části, na nákup autem 
nebo autobusem.
Jsme zdá se „atraktivní“, protože 
se u nás staví docela dost. 
Mladí  by  určitě  uvítali  výstavbu 

venkovního  víceúčelového  hřiště 
na fotbal, basketbal, nohejbal apod., 
třeba  u  motorestu  nebo  školky. 
Starší třeba nějaké pravidelné akce 
pro seniory, např. zdravotní cvičení.

Ludmila, 71 let: Vzhledem k tomu, 
že v obci Dětmarovice bydlím celý 
svůj život, chodila jsem zde na zá-
kladní  školu a  vychovala  zde děti, 
mohu  s  čistým  svědomím  říci,  že 
naše obec vzkvétá. Myslím, že pro 
budoucnost obce je důležitá kva-
lita vzdělávání a možnosti pro růst 
budoucích generací. Žádný nejpal-
čivější problém neshledávám.

michal, 48 let: Je  opravdu  vidět 
posun k lepšímu. Nejen co se týká 
samotného  centra,  ale  v  prvé 
řadě  nabídka  služeb  občanům. 
Co považuji za důležité, aby naše 
obec byla atraktivní v rámci kvali-
ty bydlení. V obci se žije výborně. 

Jaroslav, 67 let:  Obec  se  jejím 
rozvojem permanentně  zabývá. 
Za  posledních  pět  let  se  podle 
mého názoru udělalo kus práce. 
Opravy  komunikací,  budov,  cy-
klostezky  a  modernizace  všech 
typů škol včetně jejich zázemí.
Na atraktivitě bydlení obec trva-
le  pracuje,  o  čemž  svědčí  trvalý 
růst  počtu  obyvatel.  K  bydlení 
patří  mj.  práce  s  odpady  (sběr-
ný dvůr), opravy chodníků. Střed 
obce se konečně podařilo vyčistit 
od skládek u samoobsluhy a Děl-

nického domu. Problematika čiš-
tění odpadních vod se zatím daří 
s „odřenýma ušima“ zvládat. Ne-
podařilo  se  zajistit  prostory  pro 
občerstvení občanů. Dokonce už 
i Dělnický dům není to, co býval. 
Dále jsem přesvědčen, že i lékár-
na by zde měla mít  svoje místo. 
Taktéž  cyklostezka  podél  řeky 
Olše směrem na Věřňovice a Bo-
humín není udržována a dodělá-
na.  Jízda na kole se v posledních 
letech  hodně  rozšířila.  Doprava 
v obci je čím dál víc problematic-
ká. Hovoří  se o obchvatu a  stále 
nic.  S  tím  bezprostředně  souvi-
sí  přechody  pro  chodce.  Řidiči 
jsou málo ohleduplní k chodcům 
na přechodech. Na druhou stranu 
jsem s bydlením v obci spokojen 
a myslím, že je na dobré úrovni.

Zdeňka, 65 let: Obec prošla za po-
sledních pět let mnohými změna-
mi k lepšímu. Byl dokončen Dům 
pro seniory, trvalá snaha o opravu 
komunikací,  mnohde  i  s  polože-
ným asfaltem. Úroveň práce s od-
pady se postupně zvyšuje. Kultura 
v obci je rovněž na slušné úrovni.
Pro atraktivitu obce by bylo možná 
dobré přidat v oblasti cyklostezek 
s odpočinkovými místy, schází zde 
lékárna  a  zajištění  zubaře  v  obci 
(což bude asi velký problém).
Nejpalčivějším  problémem 
v  obci  je  dlouhodobě  dopra-
va  na  pozemních  komunikacích 
(schází obchvat).

Velmi spokojen-a

Spokojen-a

Nespokojen-a

Velmi nespokojen-a

Nemůžu posoudit
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli v naší 
obci na ochraně životního prostředí
Život  bez  elektrospotřebi-
čů  si  v  dnešní  době  lze  jen 
těžko  představit.  Obklopují 
nás  a  staly  se  součástí  na-
šich  každodenních  činnos-
tí.  Elektrozařízení  však  ob-
sahují  množství  materiálů, 
které pocházejí z neobnovi-
telných zdrojů. Jejich těžbou 
je významně zatěžováno ži-
votní prostředí. Pro zajištění 
sběru  a  recyklace  vyslouži-
lých  elektrozařízení  si  naše 
obec  vybrala  ke  spolupráci 
kolektivní  systémy ASEKOL, 
Elektrowin  a  Ekolamp. 
Správná  recyklace  výrob-
ků  totiž  přináší  životnímu 
prostředí  významnou  úle-
vu.  Jakým  rozsahem  naše 
obec  přispěla  k  lepšímu  ži-
votnímu prostředí, se dozví-
dáme  z  environmentálního 
vyúčtování  zpracovaného 
společností  ASEKOL.  Díky 
zodpovědné  recyklaci  vzni-
kají  úspory  ve  spotřebě 
elektrické  energie,  primár-
ních  surovin,  vody,  okyse-
lování  prostředí  a  produkci 
skleníkových plynů.

certifikát environmentální-
ho vyúčtování vyčísluje  pří-
nos  naší  obce  Dětmarovice 
k  ochraně  přírody  v  roce 
2021.  Vyplývá  z  něj,  že  díky 
množství  námi  odevzdaných 
elektrozařízení  jsme  uspořili 
80,32  MWh  elektřiny,  7  610 
litrů ropy, 366 m3 vody a 4,59 
tun primárních surovin. Navíc 
jsme  snížili  emise  skleníko-
vých plynů CO2 ekv. o  15,49 
tun,  a  produkci  SO2  ekv., 
který  zapříčiňuje  okyselová-
ní  prostředí  o  363 kg.  Každý 
kus  vytříděného  elektra  se 
počítá,  což  dokazuje  příklad 
100  vytříděných  notebooků, 
které uspoří 10 MWh elektři-
ny. Takové množství odpoví-
dá  tříleté  spotřebě  elektřiny 

rodiny  žijící  ve  standardním 
bytu.  Za  100 kg  vytříděných 
elektrospotřebičů  se  ušetří 
takové  množství  ropy,  které 
by stačilo na výrobu benzínu 
pro  cestu  z  Prahy do Paříže. 
Děkujeme  všem,  kteří  peč-
livě  třídí  odpad  a  přispívají 
tak k ochraně životního pro-
středí.  Environmentální  vy-
účtování  je  vypočítáváno 

pomocí studie životního cyk-
lu  výrobku  (tzv.  LCA  –  Life 
Cycle  Assessment),  která 
vypovídá  o  dopadech  výro-
by  a  recyklace  jednotlivých 
elektrozařízení  na  životní 
prostředí.  Studie  zohledňuje 
všech šest skupin elektrospo-
třebičů,  jejichž zpětný odběr 
kolektivní  systém  ASEKOL 
zajišťuje.

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Obec Dětmarovice 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 6 925 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

80,32 MWh 
elektrické energie 

365,68 m3 

vody** 
7 610,09 l 
ropy* 

363,09 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

4,59 t 
primárních surovin 

 

15,49 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
111 869 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 4 909 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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Díky  svým  obyvatelům 
se  Obec  Dětmarovice 
může  v  roce  2021  po-
chlubit  ve  spolupráci 
s Elektrowinem dále sběrem 
starého  elektra  určeného 
ke  zpětnému  odběru  a  re-
cyklaci  o  hmotnosti  20,21 t. 
Na  každého  obyvatele  tak 
připadá  4,69 kg  vyslouži-
lých  spotřebičů.  Byla  tím 
uspořena  spotřeba  elektři-
ny  a  produkce  skleníkových 
plynů, celosvětově omezena 
těžba  ropy  a  železné  rudy 
a  recyklací  se pokryla  i  část 
dodávek  mědi  nebo  hliní-
ku pro průmyslovou výrobu. 
Konkrétní  přínos  obyvatel 
vyčísluje osvědčení o podílu 
na zlepšení životního pro-
středí, které na základě do-
sažených  výsledků  vystavil 
kolektivní  systém  pro  sběr 
a recyklaci vysloužilých spo-
třebičů  Elektrowin.  Vyplývá 
z  něj,  že  díky  obyvatelům 
došlo  za  rok  2021  k  úspoře 
produkce CO2 o 237,77 tun. 
Víte, kolik smrků pohltí stej-
né množství CO2? 92 kusů.

Nebylo  nutné  vytě-
žit  11  847,26  litrů  ropy. 
Představte  si,  že  z  tohoto 
množství  se  pokryje  spo-
třeba  pohonných  hmot 
auta,  např.  na  cestu  z  Prahy 
do  Brna  po  dálnici  D1,  a  to 
444krát. Došlo také k úspoře 
121  958,02  kWh  energie.  Asi 
stejné množství,  jako kdyby-
chom  spustili  cyklus  myčky 
nádobí  121959krát.  Podařilo 
se recyklovat 11 633,91 kg že-
leza.  Toto množství  recyklo-
vaného železa by bylo mož-
né  použít  pro  výrobu  477 ks 
nových  praček,  bez  nutnosti 
těžby železné rudy. Recyklací 
vysbíraných  spotřebičů  se 
podařilo  získat  409,93 kg 
mědi,  což  by  postačilo  pro 
ražbu  72  877  1€ mincí,  nebo 
497,52 kg  hliníku,  který  by 
stačil  na  výrobu  33169  ple-
chovek o objemu 0,33 l.

vyřazené elektrozařízení 

odevzdávejte na sběr-
ném dvoře vždy komplet-
ní.  V  opačném  případě  se 
již  jedná pouze o bezcenný 
velkoobjemný odpad. 

(Data uvedená v tomto člán-
ku byla vygenerována 22. 3. 
2022 v 10.19 z informačního 
systému  RECOS  pro  Obec 
Dětmarovice)

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC DĚTMAROVICE
2021 20 208

237,77

11 847,26

121 958,02

92

444

121 959

11 633,91

477

409,93

72 877

497,52

33 169

22.03.2022

aSEkoL je tzv. kolektivní 
systém zpětného odběru 
elektrozařízení. ASEKOL 
při zpětném odběru úzce 
spolupracuje s městy a ob-
cemi, posledními prodejci 
a servisy, svozovými spo-
lečnostmi a zpracovateli 
elektrozařízení. 

ELEktroWiN a.s. je nej-
větším kolektivním systé-
mem zaměřeným na zpět-
ný odběr vysloužilých 
elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost za-
jišťuje sběr, zpracování, 
využití a odstranění od-
padního elektrozařízení. 
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Světový den Ukliďme svět
18.  březen  je  v  kalendá-
ři  veden  jako  Světový  den 
„Ukliďme  svět“.  Letos  to  vy-
šlo  na  pátek,  a  tak  myslivci 
z MS Zátiší Dětmarovice si jej 
přesunuli na volný den sobotu 
a rozhodli se jej využít k úklidu 
honitby. 

Ráno  se  sešli  na  hájence,  vy-
bavili  se  rukavicemi  a  pytli 
na  odpad,  rozdělili  do  dvojic 
a  vyrazili  do  honitby  na  vy-
tipovaná  místa.  Před  poled-
nem  se  znovu  sešli  se  svými 
„úlovky“  znovu  na  hájence. 
Odpadků  bylo  na  vrchovatý 
přívěs  za  osobní  auto  a  plný 
kufr  auta  se  sklopenými 

zadními sedadly. Nejvíce bylo 
plastů  (PETky,  různé  fólie, 
obaly), ale také i několik pne-
umatik, rám kola a jiné. Letos 
neobjevili  žádnou  ledničku, 
jak to bylo několikrát v minu-
lých letech. Vše bylo nakonec 
odvezeno do sběrného dvora 
obce.  Akci  „Ukliďme  Česko“ 
nezavrhujeme,  ale  pro  úklid 
honitby to není v nejvhodněj-
ším termínu. Hnízdí a vyvádějí 
mladé  už  kachny  březňačky 
a  i  zajíčkové  jsou  už  na  svě-
tě  a  nechceme  je  rušit,  stačí, 
když  je  ruší  občané  se  svými 
psy.  Víme,  že  auto  s  přívě-
sem není moc, ale kdysi  jsme 
byli schopni za půlden naplnit 

i  velkoobjemový  kontejner. 
Je  vidět,  že  občané  pocho-
pili  účelnost  sběrných  dvorů 
a to, co odklízíme,  je po těch 
nepolepšitelných. 

 Josef Grobelný, člen mS

Z další činnosti dětmarovických 
ochránců přírody
Tento článek  je malým náhle-
dem do další činnosti naší dět-
marovické  organizace  ČSOP, 
tedy  Českého  svazu  ochránců 
přírody. Bude pojednávat o ak-
cích,  které  jsme  nestihli  zpra-
covat do samostatných článků, 
jako byly články o akci Ukliďme 
svět nebo Liška Bedřiška.

Lesy pro nové generace
Členové ČSOP Dětmarovice při 
poslední akci Lesů České repub-
liky  vysázeli  přes  200  nových 
stromků. Akce se účastníme  již 
tradičně. Naší  sadbovou  lokali-
tou byl šilheřovický areál bývalé 
bažantnice.  Akce  byla  spojena 
s  doprovodným  programem 
a  soutěžemi  pro  děti,  kterých 
se  rádi zúčastnili naši nejmlad-
ší  členové  a  odnesli  si  diplomy 
a tituly mladého lesníka.

E-budka 
Letos na jaře jsme se rozhodli na-
hlédnout do domácnosti ptáč-
ků našich zahrad. Výsledkem je 
náš  youtube  kanál,  na  kterém 
každý  může  sledovat  v  živém 

vysílání  vývoj mláďat. Kdo má 
chuť, může  e-budku  sledovat 
a také se zúčastnit našich tema-
tických soutěží, které postupně 
vyhlašujeme.
Z  naší  e-budky  vysíláme  on-
line  již  přes  40  dní.  Energii 
pro  napájení  bezdrátové  ka-
mery  dodává  slunce  skrze 
nainstalovaný  fotovoltaický 
panel.  Měli  jsme  štěstí  a  pár 
dní  po  instalaci  si  e-budku 
jako  svůj nový domov vybra-
ly sýkorky modřinky, což není 
obvyklé.  Může  se  stát,  že  si 
budku  ptáčci  hned  první  rok 
po zavěšení nikdo nevybere.
Zhruba  prvních  20  dní  ptáč-
ci  vytvářeli  hnízdo,  kdy  začali 
s mechem  a  končili  vystýlkou 
ze srsti. Pak již samička sýkor-
ky začala s postupným snáše-
ním vajíček, ve frekvenci jedno 
vajíčko  denně.  Nakonec  měli 
ptáčci  vajíček  deset.  A  tento 
počet  také měli možnost  lidé 
tipovat v naší první soutěži. Ze 
správných tipů jsme vylosovali 
jednu  šťastnou  osobu,  kte-
rá vyhrála vstupenky do ZOO 

Ostrava. Asi 24 dní od prvního 
vajíčka se dne 4. května zača-
li  z  vajíček  líhnout  první  malí 
ptáčci. Následující den již bylo 
na  světě  všech  deset  ptáčků. 
Přejeme jim, ať se zdárně vyví-
jí, a kdo má zájem, může tento 
vývoj  sledovat  také,  případně 
se také zúčastnit našich dalších 
soutěží.  Nejen  vývoj  ptáčků, 
ale i naši další činnost můžete 
sledovat  na  našich  FB  strán-
kách  (facebook.com/csop-
zodetmarovice)  nebo  na  na-
šem  youtube  kanále  –  odkaz 
je v přiloženém QR kódu, který 
stačí nasnímat vaším mobilním 
telefonem.  V  případě  zájmu 
můžete rozšířit naše řady. 
 martin kijonka, 
 ČSoP Dětmarovice
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Jarní akce ČSoP – Ukliďme svět 2022

Den Země 2022

Na  sobotu  23.  dubna  jsme  si 
naplánovali akci ke Dni Země. 
Tradičně jsme šli uklízet příro-
du, jak tomu je po celém svě-
tě a již od roku 1993 také v ČR.

Předem  je  třeba  vybrat,  kde 
akci udělat, aby to nebylo stále 
stejné místo a zároveň pomoci 
tam, kde lidé častěji procházejí. 
Takže na kole se dalo objet ně-
kolik lokalit a cílem se stal úklid 
lesa v okolí Nebrojovy kapličky 
a  cesty  přes  kopec  k  nádraží. 
Počasí nebylo moc jisté, ale na-
konec nám vyšlo krásně a pro-
žili  jsme pohodové dopoledne 
v  rozkvétající  přírodě.  Napřed 

to vypadalo na pár pytlů plastů. 
Proto jsme ani nežádali přista-
vení kontejneru. Výsledkem ale 
bylo naplnění 10 pytlů! Ty jsme 
odvezli svépomocí do sběrné-
ho dvora.

Předsedkyně  děkuje  za  ak-
tivní  práci Martinu  a  Amálce, 
Miloši,  Janovi,  Ksjuši  a  Olikovi 
Kijonkovým, Natálce Holušové 
a Otovi Krůčkovi.

Zkuste  také  najít  v  Dětma-
rovicích  místo,  které  vyčistí-
te  a  uděláte  radost  nejen  ži-
vočichům,  ostatním  slušným 
lidem,  ale  i  sobě.  Dejte  o  vaší 

akci vědět třeba na facebooku. 
Na www.uklidmesvet.cz najde-
te další podrobnosti k akcím pro 
celou  republiku a možnost za-
pojit se do podzimních úklidů. 

Na  stránkách  ČSOP  se  dovíte 
o dalších zajímavých aktivitách. 
Vnímáme  závažné  události, 
které ovlivňují životy nás všech. 
Členové  také  soucítí  s  lidem 
Ukrajiny  a  přispěli  finančně 
na humanitární pomoc darová-
ním příspěvků nebo se zapojili 
při pomoci  s ubytováním ma-
tek s dětmi či věcnými dary. 

V těchto dobách vystupují ješ-
tě  více  do  popředí  problémy 
ekologické,  které  byly  dlou-
ho  celosvětově  zanedbávány 
a  těžce  se  jejich  řešení dohá-
ní  (nejde  jen  o  čistotu  našich 
lesů a snižování emisí, ale také 
o  soběstačnost,  recyklaci, ob-
novitelné přírodní zdroje…).

Za  ZO  ČSOP  bychom  rádi 
uvítali  nové  členy. O přihláš-
ku a podrobnosti ke členství je 
možno napsat na e-mail elen.
kijonkova@seznam.cz. 

 Elena kijonková,  
 předsedkyně Zo

Ve čtvrtek 21. dubna proběhla 
na Základní  škole Dětmarovice 
přírodovědná  vědomostně  zá-
bavní soutěž ke Dni Země, za-
měřená v tomto ročníku na vodu 
a vodní prostředí a na ně vázané 
rostliny a živočichy. 

Žáci  ve  čtyřčlenných  druž-
stvech  postupně  na  jednot-
livých  stanovištích  poznávali 
předložené organismy a řešili 
kvízy a hádanky. Sami se mohli 
přesvědčit,  že  mnohé  dříve 
běžné  druhy  dnes  vzhledem 

k  úbytku  menších  vodních 
ploch  jsou  poměrně  vzácné. 
Na  úspěšném  průběhu  akce 
se výrazně podíleli žáci devá-
tého ročníku, za což  jim patří 
poděkování. 
 aleš veber
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Prvních sto dní je za námi

Den matek v Domově pro seniory U kaple

Domov  pro  seniory  U  Kaple 
v Dětmarovicích má za sebou 
první  čtvrtletí  svého  fungo-
vání.  Ráda  bych  toho  využi-
la  a  na  chvilku  se  zamyslela 
nad těmi třemi, čtyřmi měsíci, 
které  máme  za  sebou.  Není 
běžné  otevírat  novou  službu, 
v  úplně  nových  prostorech, 
s  úplně  novým  personálem 
a všemi novými klienty. Když 
přichází  nový  zaměstnanec 
do  práce,  ve  většině  případů 
vstupuje do „rozjetého vlaku“, 
kde jsou již „zaběhlé“ pracov-
ní postupy; vše má své místo, 
každý má svůj jasný úkol. Nás 
čekalo vše úplně nové. 

Musím  poděkovat  všem  více 
než dvaceti novým pracovní-
kům  domova,  že  nový  začá-
tek  zvládli  s  profesionalitou, 
empatií  a  nadšením.  Domov 
začal  fungovat  bez  větších 
problémů a dnes už se dá říci, 
že se „zaběhl“ a „žije“. Oslavili 
jsme  společně  Velikonoční 
svátky, společně zútulňujeme 
prostory domova a při aktivi-
zacích s našimi klienty do něj 
vnášíme  život.  Například  si 
klienti  s  pomocí  pracovní-
ků  osadili  květinové  truhlíky, 
které  teď  zdobí  celou  bu-
dovu.  Chystáme  se  na  spo-
lečné  květnové  smažení  va-
ječiny.  Zavádíme  pro  klienty 

canisterapii…  Plánů  a  výzev 
máme před sebou hodně. 

Pracujeme  především 
na  dobrém  fungování  pra-
covního  týmu.  V  tomto  týd-
nu máme pro pracovníky při-
pravenu  odbornou  supervizi, 
soubor  školení  pro  zaměst-
nance  a  v měsíci  září  začne-
me pracovat na revizích pra-
covních postupů  a  standardů 
kvality služby. 

Od  svého  otevření  úzce 
spolupracujeme  s  místní-
mi  firmami,  lékaři,  ale  i  pra-
covníky  Obecního  úřadu 
Dětmarovice. Ať už je to pan 
starosta, paní tajemnice, pra-
covníci sociálního, majetkové-
ho nebo technického odboru. 

Pomáhají  nám  radou  i  kon-
krétní pomocí. Moc si ceníme 
jejich podpory a důvěry.

Přejeme  si,  abychom  naši 
práci  vykonávali  co  nejlépe 
a ke spokojenosti klientů, zá-
stupců  Obce  Dětmarovice 
i občanů.

Za  sebe  bych  nakonec  chtě-
la  poděkovat  nejen  pracov-
níkům  Obce  Dětmarovice, 
ale celému pracovnímu týmu 
Domova  pod  vedením  paní 
Tamary  Mecové.  Bez  nich 
by  „hladký  průběh“  zavádění 
nové služby nebyl možný.

 S přáním všeho dobrého 
 Zdeňka kniezková Brňáková, 
 ředitelka charity Bohumín

Dne  6.  května  děti  Mateřské 
školy  Dětmarovice-střed 
vnesly  úsměvy  a  radost  oby-
vatelům  Domova  pro  seniory 
U  Kaple.  Pod  vedením  paní 
učitelky  si  připravily  spoustu 
básniček a písniček s pohybem.

Babičky  i dědečky obdarova-
ly  vlastnoručně  zhotovenými 
papírovými  přáníčky  a  srdíč-
ky  vyrobenými  z  keramiky. 
Děti  byly  odměněny  nejen 
sladkostmi,  ale  také  velkým 

potleskem. Těšíme se na další 
příjemné setkání. 

 kateřina Čempelová,  
 učitelka mŠ
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Škola v přírodě „Skřítek Lesníček“
V měsíci dubnu se žáci páté-
ho  ročníku  naší  ZŠ  zúčastnili 
Školy  v  přírodě  (ŠvP)  v  hor-
ském hotelu Excelsior v Horní 
Lomné. Tato ŠvP byla částeč-
ně hrazena Ministerstvem ži-
votního prostředí ČR. V nád-
herné přírodě CHKO Beskydy 
žáci strávili sedm krásných dní.

Celým pobytem žáky prová-
zel skřítek Lesníček, který dě-
tem každý den zadával úkoly 
především z oblasti přírodních 
věd a ekologie.

Žáci  během  pobytu  pozoro-
vali  rostliny  a  živočichy  v  je-
jich  přirozeném  prostředí, 
určovali  rostliny  podle  klíče, 
vyráběli  z  přírodnin,  soutěžili 
v družstvech a plnili sportovní 
i vědomostní úkoly. 

Svou  fyzickou  zdatnost  pro-
kázali  při  kratších  túrách 
po okolí, při míčových a spor-
tovních  hrách  ve  vnitřním 
i  venkovním  víceúčelovém 
sportovním areálu.

Děti se také zúčastnily besedy 

s  místním  myslivcem,  jehož 
poutavý  výklad  s  praktickými 
ukázkami všechny zaujal.

Zpestřením pro žáky třídy 5.A 
byl  výlet  do  Jablunkova,  žáci 
5.B navštívili Lomňanské mu-
zeum v obci Dolní Lomná.

S  počasím,  přírodou,  uby-
továním,  stravou,  vstřícností 
personálu  i  připraveným  ce-
lodenním  programem  byli 
všichni spokojeni. 

 H. klusová, m. Lukács

Pouštěli nám písničky,
dělali jsme rozcvičky.
Místo školní docházky
chodili jsme na procházky.

Hledali jsme poklad,
na cestě bylo pár klád.
V jeden den nám nasněžilo,
slunce svítilo i mrholilo.

Bylo to tam zábavné,
někdy taky únavné.
Stavěli jsme pro skřítky domky
v lese, mezi vysokými stromky.

ondřej k., viktor t.

Jídlo, pití, svačina,
den nám rychle začíná,
po obědě klid,
už je nám mnohem líp.

Potom výlet maličký,
protáhneme si nožičky,
večer půjdeme spát,
zítra si zas budeme hrát.

Škola v přírodě je fajn,
tam se všichni dobře maj.
Jídlo bylo skvělý,
měli jsme tam brambory i zelí.
Škoda, že to skončilo,
líp nám ještě nebylo.

anna k., Jakub r.
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matematici sbírali medaile
Že místní základní  škola dává 
žákům  kvalitní  vzdělání,  nám 
potvrdilo  výborné  umístění 
žáků druhého stupně v mate-
matické soutěži MATES. Ta se 
konala v úterý 22. března v bu-
dově  Gymnázia  a  Obchodní 
akademie v Orlové. 

Soutěže se zúčastnili žáci pěti 
orlovských  základních  škol 
a škol z přilehlých obcí. Z naší 
školy  se  zapojilo  celkem  14 
žáků. Ti  zápolili  se záludnými 
příklady,  které  prověřily  ne-
jen  jejich  matematické  do-
vednosti, ale i logické myšlení, 
představivost, a hlavně využití 
matematiky v  reálném světě. 
A ukázalo se, že se všichni naši 
zúčastnění  žáci  v  matemati-
ce  rozhodně  neztrácejí  a  že 
jsou svými vyučujícími vedeni 
správnou  cestou.  Ze  čtrnácti 
našich želízek v ohni,  kterými 
byli  Zučková  Tereza,  Sekyra 
Vojtěch  (6.  tř.),  Michalská 
Karolína,  Stoklasová  Tereza, 
Popiolek  Michal,  Popiolek 
Filip,  Olšarová  Veronika  (7. 
tř.) a Hartlová Mariana, Littner 
Jakub,  Rosa  Jan,  Wowrová 
Kristýna,  Kavka  David,  Totek 
Robin,  Rusková  Markéta  (8. 
tř.),  se  dvěma  z  nich  podaři-
lo  dosáhnout  na  medailové 
umístění a v dalších případech 
jsme zůstali těsně pod stupni 
vítězů. 

kategorie 6. třída  
(15 soutěžících)
Sekyra Vojtěch – 4.–6. místo
Zučková Tereza – 7. místo
kategorie 7. třída  
(19 soutěžících)
Michalská Karolína – 2. místo
Stoklasová  Tereza  –  5.-8. 
místo
Popiolek Michal – 9. místo
Popiolek Filip – 11.–12. místo
Olšarová Veronika – 13. místo 
kategorie 8. třída  
(28 soutěžících)
Hartlová Mariana – 1. místo
Rusková Markéta, Totek Robin 

– 4.–8. místo
Kavka David, Rosa Jan – 9.–10. 
místo
Littner Jakub – 12. místo
Wowrová  Kristýna  –  15.–17. 
místo

Je  tedy  namístě  poděkovat 
všem  zúčastněným  za  skvě-
lou  reprezentaci  školy.  Velký 
dík si ovšem zaslouží také po-
řadatelé soutěže, kterými byli 
vyučující  matematiky  orlov-
ského gymnázia. Soutěž byla 
organizačně velmi dobře při-
pravena, měla spád, soutěžící 

byli  bezprostředně  po  skon-
čení svého snažení seznámeni 
s  výsledky  a  následně  ohod-
noceni  a  odměněni  hezkými 
věcnými  cenami.  Navíc  naše 
všechny  hrdiny  čekala  ná-
sledující  den  sladká  odmě-
na v domovské  škole  z  rukou 
pana  ředitele.  Ještě  jednou 
tedy všem aktérům děkujeme 
a  našim  žákům přejeme,  aby 
v příštím školním roce přivezli 
ze  soutěže  MATES  nejméně 
tolik medailí jako letos. 

 markéta Branná
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Slet čarodějnic po dvou letech

Dětmarovické groble 2022  
aneb vždycky není posvícení

Po  dvou  letech  pauzy,  způ-
sobené pandemií COVID-19, 
se  mohli  slétnout  na  sokol-
ském hřišti  ježibabky  a  ježi-
dědci I. stupně z celého širé-
ho okolí, aby si užili příjemné 
odpoledne se svými kamará-
dy a zasoutěžili  si o dobroty 

na stanovištích s nejrůznější-
mi úkoly. 

Největší  skupina  ježibubáků 
byla z 1. třídy, zaslouženě byli 
odměněni dortem, který nám 

upekla paní Chrobáková, kte-
ré tímto moc děkujeme.

 markéta Branná

Je  sobota 2. dubna. Toto da-
tum  může  pro  matematika 
představovat zajímavé hrátky 
s  nejmenším  prvočíslem.  Pro 
dětmarovické  Sokoly  před-
stavuje naději, že po dvou le-
tech  koronavirových  zákazů 
a příkazů se znovu sejdou pří-
znivci  Dětmarovických  groblí 
na jejich 37. ročníku.

Předpověď  počasí  není  moc 
příznivá,  a  proto  s  napětím 
čekáme,  kolik  pochodníků  se 
vydá  na  trasu.  Chvíli  po  sed-
mé  se  objevuje  dlouholetý 
příznivec  pochodu  pan  Noga 
s vnukem. Pak přicházejí  i dal-
ší  pochodníci  v  zimních  bun-
dách  a  čepicích,  ale  s  dobrou 
náladou. Vydávají se postupně 
na  všechny  tři  trasy.  Na  nej-
delší  trasu  dlouhou  25 km  vy-
šlo  celkem  šest  statečných 
turistů.  Dvanáctikilometrová 
trasa  se  letos  těšila  největší 
oblibě a prošlo  jí 59 účastníků. 
Modrou značku na šestikilome-
trové  trase  sledovalo 42 osob. 
Diplomy jsme tedy vypsali pro 

107 pochodníků, z toho 23 pro 
děti. Nejstaršími účastníky byli 
pan Karel Noga  z Dětmarovic 
a Leopold Owczarzy z Karviné. 
Nejvzdálenější  účastnice  paní  
Eva Adamusová přijela z Kladna. 

Proč  tedy  mírně  pesimis-
tický  nadpis  tohoto  článku? 
Ve  srovnání  s  35.  ročníkem 
pochodu  v  roce  2018,  kdy 

bylo téměř 600 účastníků, pa-
třil ten letošní rok k těm slab-
ším.  Děkujeme  všem  účast-
níkům  i organizátorům, že  se 
po dvou  letech vrátili, a věří-
me, že v dalším ročníku bude 
na  trasách  Dětmarovických 
groblí opět hodně rušno.

 Za tJ Sokol Dětmarovice  
 Jana Bochenková
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  (Pokračování ze str. 1) 

Naši  věrní  prodejci  měli 
připraveno  k  prodeji  nejen 
spoustu  dobrot,  ale  i  veli-
konočních  ozdob  či  šper-
ků.  Chlapci  si  mohli  kou-
pit  řehtačku  či  pomlázku, 
děvčata  vajíčka  z  voňavého 
perníku  nebo  krásné  krasli-
ce.  Nechyběla  ani  semínka 
do zahrádek nebo potřebné 

hnojivo,  které zajistili místní 
zahrádkáři. 

Také  hospodyňky  si  přišly 
na  své  a mohly  doplnit  ku-
chyň o nutné potřeby – va-
řečky,  škrabky  či  mašlovač-
ky nebo  jiné dřevěné zboží. 
V  neděli  byl  pro  děti  při-
praven program Velikonoce 
s  kouzelnou  vílou  a  zajíč-
kem.  I přesto, že bylo velmi 
nevlídno  a  chladno,  přišlo 
se  velikonočními  tradice-
mi a soutěžemi potěšit vel-
ké  množství  dětí  s  rodiči. 
Děkujeme  všem,  kdo  jste 
opět  pomohli  oživit  tradi-
ci  velikonočních  zvyků,  po-
mohli při přípravě  jarmarku, 
ale také vám všem, kteří jste 
si našli čas, zastavili se a po-
těšili se s námi.

 Za přípravný tým  
 zahrádkářů a jejich příznivců 
 táňa Čempelová

velikonoční jarmark 2022
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Pokračování stavby sportovní haly
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V  březnu  –  měsíci  knihy  – 
jsme navštívili místní knihov-
nu.  V  krásných  prostorách 
nás  přivítala  místní  paní 
knihovnice,  která  měla  pro 
děti  připraveno  krátké  poví-
dání nejen o dětské  literatu-
ře,  ale  i  ukázky  různých  knih 
a časopisů. 

Děti  se  seznámily  s  různý-
mi  odděleními  knihovny. 
Některé  byly  v  tomto  pro-
středí poprvé, a tak nevědě-
ly,  co  si  prohlédnout  dříve. 
Zejména  je  zaujaly  obráz-
kové  knihy  o  autech,  zvířát-
kách a samozřejmě i klasické 
pohádkové  knihy.  Děti  byly 
exkurzí  nadšené  a  po  celou 
dobu zpáteční cesty do škol-
ky  si  vyprávěly,  jakou knížku 
by si rády příště vypůjčily.

Naši  předškoláci  ještě 
v  březnu  stihli  navštívit  ZŠ 
v Dětmarovicích, kde nás le-
tošní prvňáci a paní učitelka 
přivítali mezi sebou. Ukázali 
nám,  čemu  všemu  se  již 
od  září  naučili,  a  pěkně  nás 
motivovali k nadcházejícímu 
zápisu do 1. třídy, který pro-
běhl v květnu.

Po  dlouhé  covidové  izo-
laci  jsme  mohli  konečně 
v  dubnu  vyrazit,  a  to  rov-
nou  do  vesmíru.  V  ostrav-
ském  Planetáriu  děti  ze  tří-
dy Zajíčků a Motýlků zhlédly 
program  „Se  zvířátky  o  ves-
míru“,  kterému  předcházela 
moderovaná  část  s  využitím 
sférické  projekce  hvězdné 
oblohy,  zajímavých  vesmír-
ných  objektů  a  astronomic-
kých  úkazů,  které  můžeme 
pozorovat  v  průběhu  roku. 
Před odjezdem z Planetária si 
děti vyzkoušely beztížný stav 
a zhlédly, jak vzniká tornádo.

Naše  nejmladší  děti  se  pro 
změnu  vyřádily  v  Dětském 
světě v Dolní oblasti Vítkovic. 
Hrou  si  vyzkoušely  spoustu 
profesí,  např.  muzikant,  sta-
vař,  zubař,  automechanik. 

Tradičně  byl  největší  zájem 
o vodní  svět a  laserový  laby-
rint,  ve  kterém  se nám nikdo 
neztratil. 

Na  konci  dubna  mezi  nás 
zavítal  asistenční  pes  Ami 
se  svým  nevidomým  pá-
nem.  Toto  setkání,  spoje-
né  s  ukázkami  a  povídáním, 
obohatilo  děti  o  poznání 
a empatii k handicapovaným 
lidem. Děti si mohly vyzkou-
šet  samy  situace,  ve  kterých 
se  tito  lidé  nacházejí  kaž-
dodenně  a  jak  je  s  pomo-
cí  pejska  dokáží  zvládnout. 

Po  celý  školní  rok  mají  děti 
pravidelné  kulturní  a  ozdrav-
né aktivity.

Jaro v mŠ koukolná
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Rádi  byste  své  ratolesti  pře-
svědčili o tom, že knížka v sobě 
může  ukrývat  ta  nejúžasnější 
dobrodružství? Že na stránkách 
knih není nic nemožné? S těmi-
to publikacemi se vám to  jistě 
podaří!  Pokud  už  doma máte 
malého  čtenáře,  tyto  kousky 
mu skvěle obohatí knihovničku. 
A  pokud  potřebujete  teprve 
zažehnout  čtenářskou  vášeň, 
tady nesáhnete vedle. V mém 
výběru pro děti najdete u nás 
tyto knižní novinky:

iva Hoňková – Příběh hasičské 
cisterny –  Každý  kluk  tou-
ží  po  pořádném  hasičském 
dobrodružství. Hasiči jsou sta-
teční, odvážní, žhaví do řešení 
každého problému a se vším si 
poradí. A takový je i malý Jirka. 
Chodí  sice  teprve  do  první 
třídy, ale bydlí vedle hasičské 
zbrojnice,  a  tak  může  občas 
hasičům  pomáhat.  A  jde  mu 
to dobře. Jak by taky ne, když 
jeho  nejlepší  kamarádkou  je 
hasičská cisterna. Hoříte zvě-
davostí, co všechno Jirka zaži-
je? Pusťte  se do čtení.  Tahle 
knížka  potěší  začínající  čte-
náře a všechny hrdiny, kteří se 
chtějí stát opravdovými hasiči.

martina Drijverová – 
Nezbedníci – Hrdinou každé-
ho krátkého vyprávění je malý 
rošťák, který si buď děsně vy-
mýšlí nebo šplhá do výšek, ne-
umí  se  chovat,  okusuje  tužky, 
neustále  žvýká  či  provádí  jiné 

nepravosti.  Vtipná,  nápaditá 
i  trochu  strašidelná  vyprávění 
potěší a pobaví malé čtenáře.

Zuzana Barilová – anna a víly 
uličnice –  Přečtěte  si,  co 
Nezbeda, Neplecha, Neposeda 
a Neposlucha provedli  s prač-
kou,  jak  línému  kocourovi  při-
pravily  myší  rodeo  a  proč  se 
papoušek koupal v polévce. 

Hana Zobačová – Pokojíček 
plný hraček – Kniha plná krát-
kých příběhů vypráví o tom, co 
se  stane,  když...  Když  se  ply-
šový  lev  ztratí  v  noci  v  bytě. 
Když mají auto a kolo závody 
od stolu až k oknu. Když si lout-
ky spolu nechtějí hrát. Když se 
jde  na  nákup  přes  předsíň  až 
do  obchodu.  Když  pirát  staví 
loď. Když si robot neumí hrát. 
Nebo když hračky pořádají na-
rozeninovou oslavu.

iva Procházková – myši patří 
do nebe – Dobrodružství myšky 
Šupito začíná dramaticky. Myška 
utíká cestou necestou před lišá-
kem, který ji pronásleduje, a zřítí 
se z příkrého srázu do propasti. 
Když  se  Šupito  probudí,  uvidí 
před  sebou  malou  rozpláclou 
myšku. Ta myška se nehýbá a – 
vždyť je to ona! A kolemjdoucí 
sestřenice Žerebrouky, která se 
s ní vesele pouští do řeči, přece 
loni umrzla v lese! Co se to jen 
děje?  Čtenáře  čeká  nejedno 
překvapení, protože – myši pa-
tří do nebe, ale jenom na skok!

alena mornštajnová – teribear 
– tajemství modré krabi-
ce – Teribear  je méďa hrdina 
a také maskot Nadace Terezy 
Maxové  už  dlouhé  roky,  ale 
teprve  nyní  ožívá  v  příbězích 
Aleny  Mornštajnové.  Během 
svých napínavých dobrodruž-
ství  navštíví  zoologickou  za-
hradu,  les  nebo  třeba  cirkus. 
S  kým  se  při  tom  seznámí? 
A  podaří  se mu  najít  domov? 
Ilustrované vyprávění o přátel-
ství, odvaze a odhodlání ukáže 
rodičům  i  dětem,  že  ke  štěstí 
může dojít, doskákat nebo do-
jet na koloběžce úplně každý. 
Ať už je živý, nebo plyšový.

medvídek Pú – Pohádky před 
usnutím –  V  šesti  milých  po-
hádkách  prožijete  báječná 
dobrodružství  s  kamarády  ze 
Stokorcového  lesa.  Přečtete 
si,  jak  se  Klokánek  učil  skákat 
vysoko,  jak  Ijáček prožil  krásný 
den,  vyřešíte  záhadu  zmizelé 
zeleniny z Králíčkovy zahrádky, 
zahrajete si pěknou hru na las-
kavost,  prožijete  pěkný  letní 
den s Púem a Prasátkem a zjis-
títe, jaký má být správný kama-
rád. Krátké příběhy jsou ideální 
na čtení a prohlížení při společ-
ných chvilkách před usnutím.

Na nic nečekejte a pusťte se 
s vašimi dětmi do čtení!
Těším se na setkání s vámi.

 alžbeta Jendryščíková, 
 knihovnice

Pro děti to nejčtivější!

Děti  navštěvují  solnou  jes-
kyni,  infrasaunu,  probíhá 
výuka  angličtiny  a  šachová 
přípravka.

Samozřejmostí  jsou  diva-
delní  představení  divadé-
lek  Smíšek,  Šamšula,  Letadlo 
a kouzelníka Aleše.

Prožité  akce  se  dětem  veli-
ce líbily a už se těší na další, 
které na ně čekají.

 kolektiv mŠ koukolná
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V  kostele  sv.  Maří  Magdalény 
od  podzimu  loňského  roku 
do  letošních  Velikonoc  probí-
haly  stavební  práce.  Po  opra-
vě varhan je to další velká akce. 
Z  počátku  práce  neměly  vliv 
na  běžný  chod  akcí  v  kostele. 
Probíhaly  ve  věži  a  vně  koste-
la. Až v únoru letošního roku se 
práce rozšířily do vnitřních pro-
stor  a  kostel  byl  po  dobu  celé 
postní doby do Velikonoc uza-
vřen. Původně byly  tyto práce 
naplánovány až do září, ale díky 
obětavému nasazení elektriká-
řů, malířů a dobrovolníků se vše 
uspíšilo.  Opravený  a  uklizený 
kostel byl připraven již na letoš-
ní  velikonoční  svátky.  Po  třech 
letech se konaly velikonoční ob-
řady  bez  covidových  omezení 
a v obnoveném prostředí. 

Veškeré  opravy  stály  1,6  mili-
onu  korun. Nejvíce  prostředků 
–  1 mil. Kč – pohltila  samotná 
elektroinstalace,  dále  pak  vý-
malba 320 tis. Kč. K historické-
mu osvětlení křišťálovými lustry 
byla doplněna moderní svítidla 
za 130 tis. Kč a výměna infrazá-
řičů si vyžádala 150 tis. Kč.

Bez  finanční  pomoci  zvenčí 
bychom  tak  finančně  nároč-
nou  akci  nezvládli.  Největší 
díky  patří  Obci  Dětmarovice, 
která  přispěla  celkem  půlmi-
lionem korun,  v minulém  roce 
200  tis.  Kč  a  v  letošním  roce 
300  tis.  Kč.  Místní  akční  sku-
pina  Bohumínsko,  přes  kterou 

jsme získali státní dotaci v rám-
ci  Programu  rozvoje  venkova, 
přispěje  400  tis.  Kč.  Ze  sta-
vebního fondu biskupství oče-
káváme schválenou částku 150 
tis.  Kč.    Příspěvek  100  tis.  Kč 
jsme získali také od Rytířského 
řádu  Křižovníků  s  červenou 
hvězdou,  jehož  je  místní  fa-
rář  Martin  Pastrňák  členem. 
Nadace OKD nám přispěje 50 
tis.  Kč.  Zbývající  část  finanč-
ních  prostředků  400  tis.  Kč 
pokryly  sbírky  a  dary  samot-
ných  farníků.  Jelikož  příspěvky 
z  MAS  Bohumínsko  a  Nadace 
OKD obdržíme až po ukončení 
a vyhodnocení projektu, museli 

jsme  si  vyjednat  překlenovací 
zápůjčku v rámci biskupství. 

Vnitřní  prostory  kostela  teď 
voní  čistotou.  Nová  elekt-
roinstalace  jistě  bude  slou-
žit  dalších  několik  desetiletí. 
Dětmarovická farnost se trvale 
snaží  uchovávat  naší  jedinou 
obecní kulturní památku v udr-
žitelném stavu. Všechny úpra-
vy projednává s Národním pa-
mátkovým  úřadem,  abychom 
pro  další  generace  zachovali 
co nejvěrnější podobu kostela 
z roku 1870.

 Lumír Jendryščík

Generální oprava kostela úspěšně 
dokončena 

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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Navštívit  chrámy  a  kostely 
v noci můžete na mnoha mís-
tech  naší  země  opět  na  tra-
diční akci Noc kostelů, která se 
koná v pátek 10. června.

Také  letos  budou  moci  ná-
vštěvníci  ve  stovkách  otevře-
ných  kostelů  poznávat  a  ob-
divovat  duchovní  a  umělecké 
skvosty  křesťanství,  které  ne-
jsou  pouze  výrazem  minu-
losti,  ale  i  živé  přítomnosti. 
O tom svědčí  i bohatý kultur-
ně-duchovní program, v němž 
opět  nebudou  chybět  kon-
certy,  komentované  prohlíd-
ky,  workshopy  nebo  divadelní 
představení, možnost  nahléd-
nout  do  kostelních  sakristií  či 
klášterních  zahrad,  zkusit  si 
zahrát  na  varhany,  vystoupat 
na  věže  či  sestoupit  do  sta-
robylých  krypt,  prožít  liturgii, 
nebo  jen  v  tichém  zastavení 
vnímat to, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů.

Myšlenka otevřít  kostely v noci 
vznikla  před  sedmnácti  lety 
ve Vídni, kde také v roce 2005 
proběhla  první  Noc  kostelů  – 
„Lange  Nacht  der  Kirchen“. 
V  roce  2009  překročila  Noc 

kostelů hranice a otevřely se také 
kostely a modlitebny na několi-
ka  místech  v  České  republice. 
V roce 2010 se Noc kostelů ko-
nala  již  v celé České  republice, 
v roce 2011 poprvé na Slovensku, 
od roku 2012 probíhá Noc kos-
telů také v Estonsku, v roce 2016 
se konala poprvé ve Švýcarsku.

Loňská  Noc  kostelů,  i  přes 
pandemická opatření, v České 
republice  zaznamenala 
na  223  000  návštěvnických 
vstupů ve více než 1 230 kos-
telech, kde pořadatelé připra-
vili 4 601 programů.

Také  naše  dětmarovická  far-
nost  se  do  Noci  kostelů  tra-
dičně zapojuje. 

Chceme  vás  všechny  srdečně 
pozvat od 16.00 do 23.00 hodin 
do kostela sv. Maří Magdalény 
nebo  od  16.00  do  20.00 
do Nebrojovy kaple sv. Izidora.

Program v kostele:
16.00  –  17.30  –  „Poznávej 
svět“, vědomostní soutěž pro 
děti vevnitř i vně kostela 
18.00 – 18.45 – „radost z hud-
by“,  vystoupení  pěveckého 

sboru učitelů ZUŠ Rychvald 
19.00 – 20.00 – „Jak se tvoří 
krása“,  ukázka  tvorby  vitrá-
ží  s  komentářem,  BcA.  Hana 
Baronová
20.30 – 21.30 – „koncert du-
chovní hudby“,  varhany  Jiří 
Krátký 

Po celou Noc:  prostor  pro 
ztišení  a  modlitbu,  výstavka 
dětských  prací  na  téma  „Náš 
kostel“, prohlídka kostela, vý-
tvarná dílna pro děti.

K  dispozici  budou  pohled-
nice  kostela,  poutnické  kar-
tičky,  Poutnické  noviny, 
Dětmarovické  oplatky  a  pro 
malé  návštěvníky  sladká 
pozornost.

Nebrojova kaple sv. izidora – 
otevřena od 16.00 do 20.00 
k  prohlídce,  zastavení,  mod-
litbě. I tam bude pro poutníky 
připravena drobná pozornost.

U stánku před kostelem bude 
opět připraveno výborné ob-
čerstvení a grilované klobásky. 

 Srdečně zve farnost 
 Dětmarovice

Noc kostelů 2022 s bohatým programem
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Farní byt, který by mohl v obci 
komukoli  v  nouzi  nabídnout 
přístřeší.  Nápad,  který  téměř 
desetiletí  zůstával  jen  v  hla-
vách některých farníků. Letos 
v dubnu se však podařilo pro-
jekt dokončit. 

Plnohodnotná domácnost 

Byt  2+KK  o  rozloze  50  m2 
se  nachází  v  přízemí  fary. 
Na  jeho  dokončení  přispěli 
dárci  víc  než  200  tisíc  korun, 
obec věnovala dalších 100 ti-
síc,  konkrétně  na  napojení 
ústředního topení  již v minu-
lém  roce  a  letos  se  podílela 
na zaplacení kuchyňské  linky. 
Řadu  prací  tu  odvedli  zruční 
farníci.  K  finální  podobě  do-
pomohli  také  místní  občané. 
Ti  totiž  byt  dovybavili  vším, 
co by ve správné domácnosti 
určitě nemělo chybět – mimo 
jiné  pračkou  se  sušičkou,  ná-
bytkem, televizí, varnou kon-
vicí, mikrovlnnou troubou, ná-
dobím nebo žehličkou. 

První nájemníci

Oficiální  předání  bytu  pro- 

běhlo  26.  dubna,  o  pár  dní 
později  se  tu pak nastěhovali 
také první dočasní nájemníci – 
paní Alisa s osmiletým synem 
Igorem  a  dvouletým  Pavlem. 
Trojice  pochází  z  Oděsy 
na jihu Ukrajiny, kde momen-
tálně panují  válečné poměry. 
Možnosti využít přechodného 
domova  v  Dětmarovicích  si 
nesmírně váží – přesto věří, že 

se už brzy budou moci  vrátit 
zpátky domů.

 Lumír Jendryščík

Na faře vznikl nový byt. Už slouží 
potřebným

inzerce
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Šok,  obavy,  nejistota,  obrovský  stres…  To 
všechno prožívají rodiče, kteří po narození dí-
těte zjišťují, že jejich dítě má vážný zdravotní 
hendikep.  Začátky  jsou  pro  celou  rodinu  ne-
smírně náročné. Je ale důležité vědět, že rodi-
če na zvládnutí těžkého životního startu dítěte 
nemusejí  zůstat  sami, mohou  se  totiž  obrátit 
na ranou péči. Tuto bezplatnou terénní službu 
poskytuje také Společnost pro ranou péči, po-
bočka Ostrava, která se zaměřuje na podporu 
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Raná péče je určena rodinám s dětmi s hendi-
kepem ve věku od narození do sedmi let. Pra-
covnice dojíždějí za rodinami domů – podpoří 
rodiče, ukážou jim, jak mohou stimulovat vývoj 
dítěte,  jak  rozvíjet  jeho schopnosti,  jak s dítě-
tem komunikovat. Poskytnou potřebné sociál-
ní poradenství, pomůžou rodičům zorientovat 
se v nečekané situaci, doporučí další odborníky 
nebo  později  třeba  i  vhodnou  školku  či  školu 
v regionu. Rodině také zapůjčí vhodné pomůc-
ky a hračky, ukážou, jak s nimi pracovat. Velkou 
výhodou je, že konzultace probíhají ve známém 
a bezpečném prostředí – dítě lépe reaguje, ro-
dina  navíc  nemusí  nikam  cestovat.  Pracoviště 
rané  péče  organizuje  také  nejrůznější  setkání 
klientských rodin. Rodiny se tak mohou setkat 
s jinými, které řeší obdobné problémy. 

„Pro rodiče je velmi těžké zorientovat se v so-
ciální problematice, když musí řešit mnoho dal-
ších věcí týkajících se zdravotního stavu dítěte, 
návštěvy různých specialistů, několikrát denně 
doma s dítětem cvičit...  Jsou teprve na začát-
ku a jsou paralyzováni novou situací. Pro lékaře 
často vše končí stanovením diagnózy a pak  je 
jen na rodičích, jak se se svým osudem budou 
dál prát. Proto je tu raná péče, aby jim podala 
pomocnou  ruku a usnadnila  jim  složitý  život,“ 
říká jeden z rodičů, kteří ranou péči využívají.

Pokud vychováváte dítě s vážným postižením 
zraku  nebo máte  pochybnosti  o  jeho  správ-
ném  vývoji,  neváhejte  Společnost  pro  ranou 
péči kontaktovat. Pracovnice z ostravské po-
bočky dojíždějí  do  rodin  z  celého Moravsko-
slezského kraje. Veškeré informace a kontak-
ty  naleznete  na  www.ranapece.cz/ostrava/; 
kontaktní tel.: 774 567 236, e-mail: ostrava@
ranapece.cz.  Projekt  rané  péče  podporuje 
také obec Dětmarovice, v roce 2022 podpoři-
la službu rané péče částkou 7 000 Kč.

mámo, táto, nejste na to sami!

inzerce
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ – 26. 5. 2022 

 

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  
ve čtvrtek 26. 5. 2022 na těchto místech v obci: 

 

 Obecní úřad          8.30 – 9.00 hodin 
 Nadjezd         9.10 – 9.40 hodin 
 Restaurace OLMOVEC       9.50 – 10.20 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 180 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování. 

 

Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby. Pokud byl 
pes v letošním roce již očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hromadném očkování nebo nejpozději 
do 30. 6. 2022 p. Ing. 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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STOW Karviná, s.r.o., výrobní závod, je pobočkou úspěšné belgické společnosti STOW International 
(WWW.STOW-GROUP.COM) a je předním dodavatelem řešení pro skladování zboží po celém světě. 
Našimi hlavními službami jsou výzkum, vývoj, výroba a montáž skladovacích systémů využívaných 
mnoha nadnárodními společnostmi, jako jsou IKEA nebo AMAZON 

STAŇ SE SOUČÁSTÍ PERSPEKTIVNÍ A STABILNÍ SPOLEČNOSTI! 
- NA SPECIALIZOVANÉ POZICE VALCÍŘŮ HLEDÁME KOLEGY S TECHNICKÝM 

VZDĚLÁNÍM, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ UČIT SE A PROFESNĚ U NÁS RŮST. PO KANDIDÁTOVI 
POŽADUJEME PŘÍMOU ZKUŠENOST S PROCESEM VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA 
Z PODOBNÝCH PROVOZŮ, ZNALOST ČTENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE A OCHOTU 
VZDĚLÁVAT SE A STÁT SE ODBORNÍKEM NA PROVOZNÍ LINKY ÚSEKU VÁLCOVNY 
(NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 30.000 Kč) 

- NA POZICE ŘIDIČŮ VZV DO VÝROBY I SKLADU HLEDÁME KOLEGY S PLATNÝM 
PRŮKAZEM, KTEŘÍ MAJÍ ALESPOŇ MINIMÁLNÍ PRAXI A NEBOJÍ SE NOVÝCH 
ZKUŠENOSTÍ V ZÁVODĚ, KDE SE PŘEVÁŽÍ DLOUHÝ MATERIÁL (NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
VE VÝŠI 20.000 KČ) 

- NA POZICE ÚDRŽBÁŘ ELEKTRO HLEDÁME KOLEGY S PLATNOU VYHLÁŠKOU 50, 
PAR.6. POŽADUJEME ALESPOŇ MINIMÁLNÍ PRAXI, ZNALOST ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 
SIMATIC, ZNALOST FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ. VÝHODOU BUDE ZNALOST PNEUMATIKY 
A HYDRAULIKY (NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 20.000 KČ) 

- NA POZICI MISTR ÚDRŽBY – ELEKTRO HLEDÁME KOLEGU S ELEKTRO VZDĚLÁNÍM 
S PLATNOU VYHLÁŠKOU 50, PAR.6, SE ZKUŠENOSTÍ S VEDENÍM TÝMU, VÝHODOU 
BUDE ZNALOST HYDRAULIKY, PNEUMATIKY A MECHANIKY, PLC SYSTÉMŮ 
(NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 30.000 KČ) 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE NAŠE PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ: 

PAVLA NOGOVÁ     JANA TOMČÍKOVÁ 

TEL.: +420 722 994 800     TEL.: +420 725 448 757 

@: PAVLA.NOGOVA@STOW-GROUP.COM   @: JANA.TOMCIKOVA@STOW-GROUP.COM 
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Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95  % výdajů!

Máte starý

KOTEL?

DŮLEŽITÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE! 
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude 
nutné brzy vyměnit. Majitelé domů a bytů si 
mohou zažádat o finanční příspěvek. 
Co získáte? Teplo v domě či bytě bez toho, abyste  
se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje 
tepla jen 5 % pořizovací ceny.

Krok číslo 1 
NENECHTE SI UTÉCT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK  
NA NOVÝ KOTEL – JEDNEJTE HNED
Podívejte se na výrobní štítek kotle, který najdete přímo 

na kotli na tuhá paliva – pokud tam je napsaná emisní 

třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak je dotace určena 

právě vám. Nemáte na nový kotel dostatek peněz? 

Zažádejte si o kotlíkovou dotaci a stát vám poskytne  

až 95 % potřebných výdajů, které nemusíte mít  

předem našetřené.

Kdo může žádat? Majitelé rodinných domů a bytů i ti,  

kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Krok číslo 2
NÁROK NA DOTACI MÁ DOMÁCNOST  
DO PŘÍJMU 14 242 Kč/OSOBU
Pokud jste měli průměrný příjem na člena domácnosti 

do 170 900 Kč za rok (v průměru to je 14 242 Kč 

na osobu a měsíc), pak na dotaci máte nárok. Příjmy dětí 

a studentů do 26 let se do průměru nezapočítávají ani 

v případě, že studují a současně chodí na brigádu. 

Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení či doplatek 
na bydlení, starobní důchodci a invalidní důchodci  
ve 3. stupni mají nárok na dotaci AUTOMATICKY. 

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než 14 242 Kč/měsíc, 

můžete žádat o dotaci na nový zdroj tepla v programu 

Nová zelená úsporám, který nabízí příspěvek až 50 %.

Více na www.novazelenausporam.cz

Krok číslo 3
VYBERTE SI POHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval. 

Dotace jsou určeny na nákup kotlů na biomasu  

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel 

nebo plynových kondenzačních kotlů*. Zvolte pohodlí, 

ať máte v zimě konečně teplo celý den a nemusíte se 

tahat například s těžkým uhlím. Dotace se vztahuje nejen 

na kotel, ale i na související stavební práce, rekonstrukci 

otopné soustavy, akumulační nádoby, kombinované 

bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci či zkoušky 

a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si rozmyslete 

také roční náklady. Cena uhlí a plynu roste. Obnovitelné 

zdroje dávají jistotu úspory rodinných výdajů.

Už jste kotel vyměnili? Nezoufejte! Dotace se vztahuje 
i ZPĚTNĚ na výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.

Krok číslo 4
PODEJTE ŽÁDOST O DOTACI A MÁTE DVA ROKY 
ČAS NA VÝMĚNU KOTLE
Topenářů je málo, proto na samotnou výměnu kotle 

dostanete dostatek času. Podmínky kotlíkových dotací 

nebyly nikdy výhodnější. Nenechte si tuto příležitost utéct 

a požádejte si o finanční příspěvek. 

A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Jak to funguje?

*  U plynových kotlů se dotace vztahuje jen na již realizované 

výměny nebo závazné objednávky vystavené do 30. 4. 2022.
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NEPŘEHLÉDNĚTE!
Staré neekologické kotle na tuhá paliva bude nutné brzy  
vyměnit. Majitelé domů a bytů či trvale obývaných 
rekreačních chat a chalup si mohou zažádat o finanční 
příspěvek. Co získáte? Teplo  v domě či bytě bez toho, 
abyste se budili do zimy a ráno museli pracně zatápět.  
Kolik zaplatíte? V případě dobré volby zdroje jen 50 % ceny.

Na nový kotel z Nové zelené úsporám dostanete dotaci až 50  %.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!

Může se jednat až o částku 140 000 Kč, výše příjmů nehraje žádnou roli.

Na které kotle se dotace vztahuje?
Finanční příspěvek můžete využít na výměnu kotle 

na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu, 

na výměnu lokálních topidel (například akumulační 

kamna, mobilní olejové radiátory atp.) nebo na výměnu 

elektrického vytápění. 

Jak poznáte, zda je dotace určena i na váš kotel na tuhá 
paliva? Na výrobním štítku kotle na tuhá paliva zjistíte, 

do které emisní třídy spadá. A pokud na něm je uvedena 

emisní třída 1, 2 nebo není uvedeno nic, pak máte nárok 

na dotaci z Nové zelené úsporám.  

Kdo může žádat? 
O příspěvek mohou požádat majitelé rodinných domů, 

bytových domů a bytů i ti, kteří trvale žijí v rekreačních 

objektech. POZOR! Pokud jste důchodce nebo pobíráte 

invalidní důchod 3. stupně či příspěvek na bydlení, 

můžete automaticky získat kotlíkovou dotaci ve výši až 

95 %. Zeptejte se u svého starosty nebo se podívejte 

na www.kotlikydotace.cz.

Jaký je postup?
Rozmyslete si, jaký způsob vytápění by vám vyhovoval.  

Finanční podpora je určena na nákup kotlů na biomasu 

(tzn. na kusové dřevo či pelety), tepelných čerpadel nebo 

plynových kondenzačních kotlů*. Při svém výběru zohledněte 

pohodlí, zda máte na daný kotel dostatek místa i to, zda bude 

vámi vybraný zdroj tepla dostupný i v budoucnu.

Dotace se vztahuje na kotel, ale i na související stavební 

práce, rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby, 

kombinované bojlery nebo třeba potřebnou dokumentaci, 

či zkoušky a testy na uvedení kotle do provozu. Při volbě si 

rozmyslete také roční náklady.  Právě využití obnovitelných 

zdrojů ochrání vaši rodinu před růstem výdajů za energii 

a současně zvýší pohodlí vašeho bydlení.

Už jste svůj zdroj tepla vyměnili? Pak máme dobrou 
zprávu, dotace se vztahuje na výměny i ZPĚTNĚ,  
a to na realizace po 1. lednu 2021. 

*  Dotace na plynový kotel bude poskytnuta pouze v případě, 

že žádost byla podána do 30. dubna 2022 a opatření bylo 

zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh  

v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.
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Dovolujeme si Vás nově pozvat do Restaurace gól, na hřišti 

NA OBĚDOVÉ MENU 
Budeme tu pro Vás každý den od Po–Pá, od 11:00 hod. do 14:00 hod. 

Oběd si můžete nejen vyzvednout, ale také u nás můžete posedět 

 a sníst si jídlo přímo na místě. 

Také Vám menu rádi dovezeme domů nebo do práce 

(Rozvoz v Dětmarovicích-zdarma) 

V případě zájmu můžete objednávat předem na tel: 736 715 245 

 RESTAURACE GÓL DĚTMAROVICE 
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INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz

PREMIUM
70/20 Mbit

PREMIUM
70/20 Mbit

Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
35/15 Mbit

EXCLUSIVE
150/75 Mbit

MINI
10/2 Mbit

VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.

450 Kč/měs.

25 %

50 %

350 Kč/měs.

550 Kč/měs.

250 Kč/měs.

650 Kč/měs.

BEZ ÚVAZKU
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ADEPT,  BERAN,  BUNDA,  CLONA,  DĚDIC,  DLANĚ,  DOKAŘ,  DOUBRAVA,  DRYÁK,  EFEKT,  EMBARGO,  ESTÉT,  FATA-
LITA,  FONDY,  HORAL,  HVOZD,  CHMÝŘÍ,  IDYLA,  ILEGALITA,  KAVIÁR,  KOKTAL,  KONVE,  KOTRČ,  KUBATURA,  KYT-
KA,  LILIPUT,  MACHINACE,  ODPAD,  ODTOK,  ODOLNÍ,  OFINKA,  OLTÁŘ,  OPYLENÍ,  ORNÁTY,  OŠATKA,  PANNA,  PARAME-
DIK,  PÁRKY,  PLYŠE,  POMĚRNĚ,  PONORKY,  POPIS,  PORTHOS,  PROPAGÁTOR,  RABAT,  RÁHNO,  ROSOL,  ROVER,  RTÍKY, 
RYSKA, SCHŮZE, SKŘIVÁNCI, SOUPIS, SPORÝ, SPRAŠ, STUPNICE, SVĚTLA, ŠKROB, ŠOTCI, TIKOT, TRAMP, ULITA, UTKÁNÍ, VLAŠTOVKA

Tajenka: ... bývá častým tématem našeho hovoru.J. Neruda: Pomlouvání nepřítomných ... dokončení v tajence osmisměrky.

Velmi rádi bychom poděko-
vali P. Mgr. Martinu Pastrňá-
kovi, O.Cr.,  faráři Římskoka-
tolické farnosti Dětmarovice 
za láskyplné poslední rozlou-
čení s naším tatínkem a dě-
dečkem  panem  Jaromírem  
kolkem 18. 3. 2022.

Zároveň  bychom  touto  cestou  chtěli  po-
děkovat pohřební službě paní Zdeny Čer-
nínové za důstojnou přípravu pohřbu včet-
ně  samotného  obřadu  a  za  květinovou 
výzdobu  květinářství  Emanuela  v  Karviné 
– Mizerově.

Děkujeme  také  za účast  a  květinové dary 
na  posledním  rozloučení  všem  rodinným 
příslušníkům, sousedům i známým.

Je nám velmi líto, že touto cestou nemůže-
me taky poděkovat internímu oddělení kar-
vinské nemocnice,  kde náš  tatínek a děde-
ček strávil poslední týden svého života.

 Zarmoucená rodina
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společenská kronika

Březen 2022
80 let

Eva chýlková
robert Wilczek

marie Dembinská
81 let

Jiří Gurecký
marie Pochtiolová

Jan Sztwiertnia
82 let

vladimír Pospíšil
rudolf Wójcik

vanda Sýkorová
Erna kappelari

83 let
Liduše czopiková
anděla konkolská

84 let
Štefan marchevka

85 let
růžena ročková

87 let
Božena Stošková

95 let
mária rzuhovská

Duben 2022
80 let

andělín kolarčík
81 let

Jarmila Sikorová
82 let

miloslav Staníček
alexander kacsmár

milan mikula
83 let

Jiří Bortlík
84 let

Dominik Bednár
alena Židková

87 let
věra ivánková

Jindřiška Bauerová
90 let

anna Šimanská
93 let

miroslava kijonková
94 let

valerie kijonková
95 let

marie Jendryščíková
98 let

miroslav kněžík

oslavili životní jubileum

všem oslavencům blahopřejeme!

Miroslava Zarembu, 
Jaromíra Kolka, 
Alenu Míčkovou, 
Václava Šeligu, 
Rudolfa Šustíka, 
Irenu Galmusovou.

vzpomínáme na zemřelé 

Zlatou svatbu oslavili v dubnu manželé 
Jiřina a alois Siudovi

Diamantovou svatbu manželé 
alice a miroslav maroštíkovi

Paní Žofii Ulmanové štěstí a zdraví do dalších let 
přeje manžel Bořivoj, dcera Miroslava 
s přítelem Jirkou, vnuci Tomáš a Michal

22. 4. 2022
David Šperlík – Dětmarovice

tereza Jordanová – orlová

Na společnou cestu
životem vykročili

Co bylo nám nejdražší, 
osud nám vzal, jen bolest v srdci 
a smutné vzpomínky zanechal.

7. května uplynulo již 15 let co nám 
náhle odešel v nedožitých 66 letech 

náš manžel, tatínek a děda 
pan JoSEF maLcHar 

z Dětmarovic Koukolné. 
Vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Marta, 
synové Tomáš a Pavel, dcera Pavla, 

vnoučata Lenka a Martin

Dne 25. 5. 2022 
by se dožil 80 let 
pan milan Hanusek. 
Vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami

kdo měl rád, nikdy nezapomene
Dne 9. 3. jsme vzpomenuli 

1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 
pan miroslav Ulman, 

zároveň dne 3. 6. by se dožil 82 let. 
S láskou vzpomíná manželka, 
syn a dcery s rodinami

Není smrti, zůstává stálé živý, 
kdo spravedlivý byl a dobrotivý. 

Dne 20. 4. 2022 uplynul 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil můj milovaný 

manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Hanusek. 
Nic z toho dobrého a krásného, co učinil, se neztratí, 

všechno zůstane s láskou a úctou. 
Dne 2. 7. 2022 vzpomeneme 
jeho nedožité 78. narozeniny. 

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami 
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