Str.
1/09

Kronika
obce Dětmarovice
okres Karviná

Rok 2009

Str.
2/09
Obsah kroniky obce – rok 2009:

A: TITULNÍ LIST ROKU:

1/09

B: OBSAH ROČNÍHO ZÁPISU:

2/09

C: ÚVOD

5/09

D: ROČNÍ ZÁPIS:
Počasí a příroda
Zima
Jaro
Léto
Podzim
Politický a veřejný život
Volby do Evropského parlamentu
•
•
•
•

V ČR kandidovaly tyto strany
Výsledky za obec
Údaje o počtech voličů
Výsledky za územně správní celky

6/09
6/09
7/09
8/09
12/09
13/09
15/09
16/09
16/09
17/09
17/09
18/09

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Z jednání zastupitelstva obce

18/09
19/09

Ze života obce
Program rozvoje obce v oblasti investic
Schvalování rozpočtu
Rozpočet obce Dětmarovice v roce 2009
Závěrečný účet obce za rok 2009
Příspěvky organizacím
Rekonstrukce budovy základní školy - pokračování

20/09
21/09
21/09
23/09
25/09
26/09
26/09

•

Altán u základní školy

27/09

Změny na hřbitově
Značení sloupů se svítidly veřejného osvětlení
Očkování psů
Dar pro obec postiženou povodní
Propagace obce

28/09
28/09
29/09
29/09
29/09

Doprava
Radar pro policii
Odborníci sestavili mapu nebezpečných silnic
Železniční doprava

30/09
31/09
31/09
32/09

•

Super City Pendolino přes Dětmarovice

32/09

Str.
3/09
Životní prostředí
Nakládání s domovním odpadem
Monitorování geofaktorů
Nové čapí hnízdo v obci

33/09
34/09
37/09
37/09

Zemědělství
Větrné mlýny

38/09
39/09

Průmysl
Z činnosti Elektrárny Dětmarovice

40/09
41/09

•
•
•
•
•

Pracovní setkání zaměstnanců
Odstavení elektrárny
Výstavba teplovodu do Bohumína
Den otevřených dveří
Exkurze

Likvidace ropných lagun OSTRAMO
•

Vyjádření starosty obce

Důlní činnost
•
•

Pokračování hornické činnosti
Důlní otřesy

Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“
Služby, obchod, podnikání
První fotovoltaické elektrárny v obci
Solná jeskyně IONOSAL
Různé
•
•
•
•

41/09
41/09
42/09
42/09
43/09

43/09
44/09

45/09
45/09
45/09

46/09
47/09
48/09
49/09
51/09

Květinářství
Auto Kelly
Nově otevřená advokátní kancelář
Pedikúra, manikúra, modeláž

51/09
51/09
51/09
51/09

Obyvatelstvo, péče o obyvatelstvo
Statistické údaje o domech
Statistické údaje o obyvatelstvu
Přivítali jsme nové občánky
90 a více let se dožili
Zlatou svatbu oslavili
Odešel z našich řad - Miroslav Sikora
Nezaměstnanost
Prasečí chřipka
Cvičení integrovaného záchranného systému
Lidské tragédie

52/09
53/09
53/09
53/09
54/09
54/09
54/09
55/09
55/09
56/09
57/09

Kultura, církve, náboženství
Některé kulturní a společenské akce v roce 2009
Pátá obecní slavnost
Trestles cup
Medové dny
Z činnosti knihovny
Z farnosti

59/09
60/09
62/09
63/09
63/09
65/09
65/09

Str.
4/09
Školství
Zajímavosti ze školy
Zájmové kroužky
Z činnosti šachového kroužku
Úspěchy novinářského kroužku
Den Země v ZŠ
Sběr papíru v ZŠ
Reprezentace naší školy
Zahraniční školní exkurze
Výlet pro oceněné žáky
Nejlepší žáci školy
Slavnostní zakončení školního roku 2008/09
Na prahu nového školního roku
Z činnosti školní družiny
Základní umělecká škola
Z mateřských škol

67/09
68/09
68/09
69/09
70/09
72/09
73/09
73/09
74/09
74/09
75/09
75/09
76/09
77/09
77/09
78/09

Sport, zájmové a společenské organizace
Z činnosti Sportovního klubu
Z činnosti TJ Sokol
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Z činnosti zahrádkářů
Z činnosti myslivců
Z činnosti kynologů
Z činnosti ochránců přírody
Veteráni v Dětmarovicích
Gracia – Orlová 2009

79/09
80/09
81/09
82/09
84/09
86/09
86/09
87/09
89/09
89/09

Žijí mezi námi
Eva Ulmanová - výtvarnice - malířka
Stanislav Agner - řezbář
Tenistka Sonja Liasovská
Slavnostní přijetí dárců krve

91/09
92/09
92/09
94/09
95/09

Závěr
Slovo starosty
20 let budování kapitalizmu

96/09
96/09
97/09

F: SEZNAM PŘÍLOH:
Fotodokumentace
Jiné materiály
Mimořádné materiály

101/09
101/09
102/09
103/09

G: POZNÁMKY:

104/09

Str.
5/09

Úvod

1. ledna se stala Česká republika předsednickou zemí Rady Evropské unie a v jejím
čele stála půl roku.
20. ledna se stal Barack Obama prvním afroamerickým prezidentem Spojených
států amerických.
4. – 7. června proběhly volby do Evropského parlamentu)1.
V březnu roku 2009 se objevil v Mexiku typ chřipky A/H1N1 přenosné na člověka,
který si vysloužil název prasečí chřipka (také mexická chřipka). Virus obsahuje
geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. Díky obrovské migraci se virus projevil i
v Dětmarovicích)2.
V sousední obci Doubrava byl otevřen nový unikátní zábavní park – Dinopark. Byl
vybudován na místech bývalé haldy Dolu Doubrava.
V listopadu uplynulo 20 let od sametové revoluce)3.
Po celý rok nás provázela celosvětová hospodářská a ekonomická krize.
Skončila éra klasických žárovek – skleněných baněk vynalezených koncem
19. století, které jsou základem téměř všech přenosných svítidel. V blízké
době mají být zcela staženy z trhu a nahrazeny novými moderními
„žárovkami“, které mají delší životnost, avšak menší výkon, poskytují
zkreslené barvy a hlavně jsou daleko dražší.
)1 Viz str. 16/09 tohoto dílu Kroniky obce.
)2 Viz str. 55/09 tohoto dílu Kroniky obce.
)3 Viz str. 97/09 tohoto dílu Kroniky obce.
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Počasí a příroda
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Zim a
Na začátku roku mrazivé počasí, které v České
republice panovalo od vánoc, nabralo na síle, ale
k mrazivému počasí chyběla sněhová pokrývka.
Sobotní ranní teploty 3.1. klesly na minus 12oC.
Přišla také první sněhová nadílka, ale nic moc,
jen pár centimetrů. Ale při nádherném mrazivém
slunečném počasí s blankytně modrou oblohou to
byla nádhera.
3. ledna. Takovéto scenérie se jen tak nevidí.
V dalších dnech klesly noční teploty až k minus 16 stupňům, přes den se ale držely jen
mezi minus deseti až minus šesti stupni.
Mrazivé počasí trvalo do pondělka 19.1. V úterý začala mohutná obleva, teplota se
znenadání zvýšila dokonce na 5oC nad nulou.
Ve středu 21.1. i ve čtvrtek v odpoledních a večerních hodinách příšerná mlha, že
nebylo vidět ani veřejné osvětlení. Na silnici bylo třeba držet se prostřední čáry, jinak
člověk nevěděl, kam jede. 24.1. bylo už téměř úplně bez sněhu.
Toto počasí nad nulou a bez sněhu vydrželo asi týden, potom opět teplota klesla pod
nulu. Poslední dny měsíce ledna zase trochu nasněžilo.
Začátek února 1.2. byla krajina krásně bílá, ale sněhu nebylo mnoho, někde dokonce ani
tráva nebyla úplně zakryta. Noční teploty se pohybovaly mírně pod nulou, denní okolo
nuly nebo mírně nad.
Pak se začalo oteplovat, ve středu 4.2. už bylo úplně bez sněhu. V sobotu 7.2. jsem
zjistila, že na zahradě kvete petrklíč, že vylézají sněženky a krokusy, teplota dosáhla
neuvěřitelných 15oC.
V noci ze soboty na neděli začalo pršet, během
dne se postupně ochlazovalo, k večeru padal
déšť se sněhem a o půlnoci již bylo úplně bílo.
Ranní krajina v pondělí 9.2. vypadala
pohádkově – bílo jako v Mrazíkovi. Ale
k poledni již sníh tál. A odpoledne se vyhouplo
sluníčko a obloha byla nádherně modrá.
9. února krátce po půlnoci.
Asi po dvou, třech dnech začalo opět vydatně
sněžit, ve dne ale sněhu vždy ubylo. Obloha zatažená a sněžilo. V noci bývaly mírné
mrazíky.
Úterý 17.2. stále sněží a ve dne taje.
Kolísání teploty nad nulou a v noci pod nulou mělo za následek tvoření rampouchů, ty
dosahovaly neuvěřitelných rozměrů.
Rampouchy se 22.2. tvořily
všude, dokonce i na stromech.
28.2. se začíná probouzet
příroda – cibuloviny začínají
rašit, kvete první krokus,
petrklíč či sněženka. 7.3.
kvetou plnokvěté sněženky.
8.3 bylo zcela bez sněhu.
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Sníh roztál, je naděje, že bude jaro. Ale bohužel, to přišlo až později.
12.3. se během dne několikrát setmělo a také několikrát byla neuvěřitelná metelice,
sněhové vločky měly v průměru 2 cm – to nebyly jednotlivé vločky, ale celé
chuchvalce.
V neděli 14.3. byl nádherný slunečný den, zdálo se, že jaro už opravdu nastoupí. Ale i
tentokrát to bylo zdání klamné, další dny opět nastoupily chladné větry, sněhové i
deštivé přeháňky.
18.3. byl den, kdy se vystřídaly různé formy počasí – ráno mlhavo, dopoledne nádherně
blankytná obloha, po které se proháněly bílé obláčky. Odpoledne se začalo stmívat,
začala opět neuvěřitelná metelice, po několika minutách opět vysvitlo slunce, za chvíli
opět metelice …. Neuvěřitelné zvraty ve velmi krátké době.
V pátek 20.3. sice začalo astronomické jaro, přesně ve 12,43 hod. vstoupilo Slunce do
znamení Berana. Ale fyzicky ani náhodou. Jarní rovnodennost opět přinesla oblačné
počasí, chvílemi i sněžení jako v předcházejících dnech. Teploty se zarazily mezi
jedním a pěti stupni.

Jaro
Noci se sice začaly zkracovat, sluneční
paprsky ale zatím neměly tu pravou jarní sílu.
Konec března vypadal spíše na duben – bylo
totiž pravé aprílové počasí.
Ale stále převažovalo chladno – foukal
nepříjemný ledový vítr. A k tomu dost pršelo.
Louka za autobusovou zastávkou
Několik dní pršelo, zvedaly se hladiny
Dětmarovice – mateřská škola
místních potoků i řeky. 30.3. se zdála situace
dost problematická, ale během dne nakonec pršet přestalo a voda začala pomalu opadat.
Povrchovou vodou byly zatopeny některé louky a pole.
31.3. se začalo konečně počasí umoudřovat a začalo dokonce svítit slunce a konečně
svými paprsky i hřát.
Ráno 3.4. bylo ale velice chladno, teplota jen málo nad nulou, dlouho se držela rosa, ale
pak se krásně vyčasilo. Byl opravdu nádherný den s teplotou okolo 20oC. Opět velký
teplotní skok. Teploty v Čechách díky slunečnému a jasnému počasí lámaly rekordy.
Ze zimy rovnou do léta skočila v posledních dnech příroda. Značné oteplení ještě více
zvýraznilo rozdíly mezi oživováním přírody v nížinách a na horách. Zatímco tam je
stále ještě sníh, ve vnitrozemí jde všechno kvapem do květu. Kvetou rostliny, které
měly ještě alespoň dva týdny čas. Letošní velmi teplé jaro opět prokázalo, že posledních
několik let existují prakticky jen dvě roční
období. Po zimě následuje hned letní ráz počasí.
Je vynechán takový ten klasický pozvolný
přechod. To má samozřejmě vliv na přírodu,
která za posledních málo dnů udělala velký
posun dopředu a rychle se vyvíjí. Vysoké
teploty přispěly k tomu, že zejména na vlhkých
místech se už teď v regionu vyskytuje množství
komárů a klíšťat. Je velmi pravděpodobné, že
se hmyzu bude dařit, a to tomu nepříjemnému,
ale také příjemnému jako třeba motýlům.
Vyhřívající se ještěrka – 1. dubna.
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V pátek 10.4. v pražském Klementinu padl více než 130 let starý teplotní rekord. Rtuť
teploměru se tam v 15 hodin vyšplhala na 23,3 stupně Celsia. Původní maximum
vydrželo od roku 1877 a mělo hodnotu 22,4 stupně. Rekordní teploty byly zaznamenány
i jinde.
Zahradní rostlinstvo je v plné kráse. Krokusy a sněženky vystřídaly nádherně kvetoucí
narcisy, hyacinty, různé odrůdy prvosenek, zlatý déšť, … rozkvétají koniklece. Na
zahradách se začaly ozývat první sekačky. Vše to letos jde hrozným kvapem. Příroda
chce dohnat to, co zanedbala dlouhou zimou.
I další den v sobotu 11.4. byl v pražském Klementinu naměřen teplotní rekord a
překonána maximální teplota z roku 1781. Na spoustě míst České republiky bylo ovšem
ještě
tepleji.
U
nás
Jaro za dětmarovickou lékárnou
v Dětmarovicích
bylo
odpoledne okolo 16 hodin
na slunci 32oC!
Příroda rázem během dvou
dní změnila svou podobu.
Konečně mizí fádní šeď a
vše se začíná zbarvovat
příjemnými barvami. Své
kalichy
dnes
poprvé
rozevřely tulipány, rozkvetly první broskve a švestky.
Větvoví vrb a bříz se začalo
zabarvovat do žlutozelena. Dokonce jsem někde zahlídla první kvetoucí rododendron.
Příroda jde kvapem kupředu.
Další dny už je pořádně sucho. Ve čtvrtek 23.4. nad ránem trochu popršelo. Ale nic
moc. Celý den pak bylo pod mrakem a sychravo, ale dalších přeháněk jsme se
nedočkali.
24.4. bylo ráno mlhavo, ale pak se vyhouplo slunce a byl nádherný slunečný den.
Ovocné stromy jsou v plném květu. Ale pozor – nejsou vidět včely, což je alarmující.
Stejně tak okrasné rostlinstvo. Ještě nedokvetl zlatý déšť a už kvetou další keře –
magnólie začíná opadat, kvete šeřík, rododendrony i azalky. Narcisy odkvétají, stejně
jako tulipány a už nasazují své květy skalničky. Kvete řepka olejná. Ale ta, jako jedna
z mála, kvete v pravý čas.
Sobota 25. dubna.
Přechod ze zimy rovnou do léta vyvolal v přírodě nejen explozi květů, ale i starosti
sadařů. Včel v kvetoucích sadech je zatím málo a na rozkvetlou přírodu nestačí.
„Start jara je ale neskutečný. Zatímco na začátku dubna byla příroda ve skluzu o čtrnáct
dní, dneska je už o čtrnáct dní v předstihu,“ upozornil Dušan Kokoška, jednatel firmy
Sady Životice na Karvinsku, bývalý občan naší obce. Za největší problém považuje, že
včely zaspaly nástup jara. „Nestihnou proto opylit všechny květy,“ potvrdil s tím, že
v současné době se to ze stromů týká nejvíce třešní a švestek. Kromě včel pak podle
Kokošky může brzy „dorazit“ nejen sadaře, ale i zahradníky sucho. „Alespoň podle
předpovědí moc pršet nebude, což může být pro nás další rána.“
Dle vyjádření včelařů jsou včely letos velice slabé. Mladé ještě vůbec nevyletěly z úlů.
Včel je až kriticky málo v důsledku příliš rychlého přechodu ze zimy prakticky do léta.
Při prvním teplém počasí totiž včelí matka naklade vajíčka, nové včele však trvá 21 dní
než vznikne. Letos kvůli vysokým teplotám prodělávala příroda velké skoky a než se
stačila včela vylíhnout, už pomalu odkvétají třešně. Současná včelstva tak vůbec
nestíhají, tvrdí včelaři. Je velká škoda, že rychlé jaro přišlo právě po vydatné zimě, kdy
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se podařilo včelstva výborně zazimovat. Než se stačí vylíhnout, řepka mezitím odkvete
a včely budou hladové.
1. května bylo chladnější ráno, pak vysvitlo sluníčko. Vál ale poměrně chladný vítr,
večer chladněji. Je moc, moc sucho. Stále je třeba zalévat, protože by vše poschlo. Ale
plevel roste dobře.
11. května 2009 sucho už je opravdu hrozné, když člověk kopne motykou do půdy,
šíleně se práší. Půda je tvrdá. Zaléváme, zaléváme, ale není to moc platné. Je až
obdivuhodné, jak málo včel bylo a je vidět a přitom jsou třesně i hrušky bohatě
nasazeny. Ale pokud nezaprší, všechno opadne. Kvetou již rostliny, které dříve v této
době nekvetly. Ještě kvetou šeříky, rododendrony a azalky a již vykvétají například
pivoňky, karafiáty a jiné trvalky.
V odpoledních hodinách se začaly prohánět mraky a po několika nepatrných
přeháňkách začalo okolo 16,30 pořádně pršet. Sice déšť doprovázela mírná bouřka, ale
nevadilo to, konečně zapršelo. Konečně po mnoha dnech dnes nebudeme muset zalévat.
V noci z 11. na 12. května dosáhla teplota pouze 3oC. Ve dne 12. května se ochladilo,
vál chladný vítr.
13.5. byl nádherný slunečný den.
Poté pár dní poprchávalo.
Větrná smršť
V pátek 22. května k podvečeru před osmnáctou
hodinou se začaly přibližovat mraky a začalo se
stmívat. Foukal silný studený vítr. Začalo pršet,
byl to pořádný slejvák, stromy se kymácely,
z oblohy začaly padat kroupy. Bylo to strašidelné,
všude šedo, přítmí, jako by už bylo alespoň 9
hodin večer. Připomínalo to situaci, která u nás
byla v roce 2000. Najednou bylo všude plno vody
(a krup), úlomků větví, listí, kousků květin. To, co jsme dlouho piplali, dlouhé týdny
zalévali, bylo během několika minut poničeno. Opadlo také spoustu nasazeného ovoce.
Některým občanům udělaly kroupy škodu na pergolách a přístřešcích, když jim
proděravěly lehká sklolaminátová zastřešení, někde dokonce nadělaly dolíky v rámech
na eurooknech. Ale ještě že tak. V jiných obcích
to bylo ještě horší.
V blízkých Albrechticích se přehnalo tornádo,
v Ostravě bylo mnoho domácností bez proudu.
Dětmarovice, přestože to vypadalo velice
strašidelně, z toho tentokrát vyšly celkem dobře.
Po pátečních bouřích a přívalových deštích, které
způsobily problémy na mnoha místech republiky,
byla v sobotu obloha azurově modrá. Velice se
ale ochladilo.
Nahoře: voda teče ze svodů při průtrži.
Dole: takto po průtrži vypadala většina truhlíkových rostlin.
V úterý 26.5. byl první letošní tropický den.
Na večerní a noční hodiny předpovídali meteorologové další bouřky a krupobití. Někteří
lidé již ze strachu zabednili svá střešní okna, poschovávali truhlíky s květinami. Naštěstí
nás tato očekávaná fronta minula. Ráno 27.5. bylo zataženo a po osmé hodině začalo
pršet. Chvíli vydatně pršelo, k večeru se začalo vyjasňovat a dokonce i vysvitlo
sluníčko.
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Sobota 6.6. – den obecní slavnosti.
Od rána se honily mraky, odpoledne se zdálo, že to nějak vydrží. Ale večer, zrovna
když zpíval Miro Žbirka, přišel lijavec doprovázený bouří.
V neděli večer okolo 21 hodiny byla obloha tak podivně zbarvena, že to vypadalo, jako
by měla přijít nějaká apokalypsa. Tento jev pozorovali i jiní lidé v obci. Všichni se
shodli na tom, že takový úkaz ještě neviděli.

Obloha 7.6. ve 20,24 hod. a půl hodiny poté …
neuvěřitelné.
Víkend 13. a 14. 6. se vydařil, avšak od následujícího dne opět začalo pršet.
Období dešťů
Pršelo, pršelo, pršelo …
Stále prší, místy mohutně, déšť často doprovází vítr.
V noci ze středy 25. na čtvrtek 26.6. postihly záplavy Novojičínsko, v noci z pátku na
sobotu Jesenicko a ze soboty na neděli další oblast Jižní Čechy.
V neděli 28. června po 14. hodině přišel pořádný liják – spíš to byla průtrž mračen.
Půda a všechno už je vody tak napitá, že ta není schopna do země vsakovat. Dlouho po
dešti se tak voda držela na zahrádkách, cestách. Rozvodnily se místní toky, ale nevylily
se. Řeka měla zvednutou hladinu, ale povodňového stupně nedosáhla.
Naštěstí.
Svazenka
V pondělí odpoledne po 16. hodině přišla bouřka a pak i další
pořádná sprcha.
Vše je cítit hnilobou, množí se mšice i slimáci geometrickou
řadou. I doma je vlhko, špatně schne prádlo, ... je velké dusno.
V úterý 30.6. ve stejnou dobu jako v pondělí přišla další bouřka.
Tentokrát byla daleko silnější něž ta včerejší a navíc byla
doprovázena krupobitím, které přešlo v pořádný déšť, spíše průtrž mračen. Voda nemá
kam vsakovat, a tak se zahrady proměnily v některých místech v bazény. Jen málokterý
sklep zůstal suchý. Ale někteří v obci tvrdili, že u nich kroupy nebyly.

Takto vypadaly zahrady a dvorky 30.6.
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Začátek července stejný jako červen. Po obloze se honí mraky, které až nahánějí hrůzu,
co zas přinesou. Vždyť i na dalších místech naší republiky se objevily tzv. bleskové
povodně, které vznikají na malých, jindy klidných, místních potocích a ničí vše, co jim
přijde do cesty.
Meteorologové předpovědi počasí stále mění, stále prodlužují dobu, kdy Česku hrozí
bouřky, déšť, krupobití, …
Další slejvák přišel ve čtvrtek 2.7. Ale nebyl v celé obci, zasáhl Koukolnou, u nás na
Zálesí pršelo tentokrát jen mírně.
První červencový – prodloužený – víkend se celkem vydařil. Slunce peklo a děti se
mohly koupat v bazénu. Ale hned v pondělí k večeru se opět po obloze proháněly
mraky.
Ve středu jsem pozorovala, že se vyrojili komáři. No máme se na co těšit.
Ze středy na čtvrtek (ze 7. na 8.7.) přišla opět bouřka s lijákem a ještě dopoledne pršelo.
Přes poledne vysvitlo sluníčko, ale jen na chvíli. Po modré obloze se opět začaly honit
mraky. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách opět lilo a bouřilo.
Změny počasí přicházejí velice rychle, během pár minut.
V dubnu jsme si stěžovali na sucho, teď máme vody i s úroky….
V úterý a ve středu 14. a 15. července bylo teplo, spíše vedro, cca 30oC, a hrozná
vlhkost vzduchu. Hrozné dusno, … Ve středu večer se začalo mračit a okolo 21. hodiny
přišla bouřka. Pořádně zase zapršelo. Bouřilo to asi 3 hodiny. Také tyto dvě noci byly
tropické.

Léto
Tropická vedra
Ve středu 23. července bylo vedro 30oC, ve
čtvrtek 24.7. ještě více.
Už v 8,00 hodin bylo 26 stupňů, ve dne teploměr
ukazoval cca 35oC, ve 21,45 hod. bylo ještě
27,2oC.
V místech, kde se teploty dlouhodobě měří, opět
padaly teplotní rekordy. 24. červenec je doposud
nejteplejším dnem letošního roku. V Klementinu
byl teplotní rekord z roku 1929 prozatím
překonán o jednu desetinu stupně.
V pátek se nepatrně ochladilo, už nebylo takové
vedro.
Nádherná podvečerní červencová duha.
V sobotu 25.7. hned po půlnoci pršelo. Ráno to vypadalo nadějně, ale již v 8,00 hodin
lilo jako z konve. Déšť vystřídala modrá obloha a sluníčko. Ale to netrvalo dlouho a již
v 11,30 hodin lilo znova a lijavec doprovázela bouřka. Ta se přihnala znovu ve 13,30
hod., pršelo ještě v 15,45 hod., 17,45 a po 20. hodině. Den jako na houpačce – za jediný
den pršelo 7x, přehnaly se 2 bouřky. Tyto změny byly opět doprovázeny krásnou duhou.
Už toho deště bylo letos přespříliš. Jen málokdo má vymláceno, převážná část obilí stojí
na polích a kdoví, kdy těžká technika bude schopna na pole vyjet.
V neděli o pouti nepršelo a dokonce nebylo ani vedro, docela se ta letošní pouť
vydařila. Potvrdilo se pořekadlo, že když prší o pouti lutyňské, je o naší hezky.
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26.7. byl docela příjemný letní den, teplota se pohybovala mezi 25 – 27oC, foukal mírný
vítr.
Následovalo celkem hezké léto, ale s velkou vlhkostí vzduchu.
1.9. ráno po sedmé hodině. Vycházející slunce
ozářilo na louce tisíce pavučin.
Ve čtvrtek 10.9. byla dopoledne mlha, ale pořádná
mlha. Teprve okolo poledne opadla a vysvitlo
sluníčko. Zdá se, že toho dne začal podzim. Dny se
rapidně krátí, večery jsou chladné. I další dny již
mají podzimní ráz.

P odzim
8. října v Česku už druhý den padaly letité teplotní
rekordy. Vůbec nejtepleji ale bylo na jihu Moravy.
U nás 26oC, ještě ve 20 hodin bylo 20oC.
Teploty v Česku dosahují v posledních dvou dnech
podobných hodnot, jako hlásí balkánské země.
Zima už naopak panuje ve střední a severní oblasti
skandinávských zemí, kde teploty vystupují jen
mezi nulu až šest stupňů a kde se objevil první sníh.

5. října pod Wilczkovým kopcem.

V sobotu 10.10. se počasí zhoršilo a začalo pršet, v neděli už byla i velká zima. Opět
velmi rychlý obrat.
13.10. Na nejvyšších vrcholcích Krušných hor napadlo přes noc na úterý pět centimetrů
sněhu. Ve výšce nad 800 metrů se v důsledku nízkých teplot pokrývka drží. Sněží i
v Krkonoších a na Šumavě. Sněžit by postupně mělo i v nižších polohách, zatím se tam
objevuje déšť se sněhem.
U nás od soboty 10. října neustále prší.
14.10. ráno poletovaly sněhové vločky. Během dne se počasí změnilo na pořádnou
plískanici. Padal déšť se sněhem. To pokračovalo celou noc i další den 15.10.
Podle meteorologů nebylo počasí 15. října na sníh tak štědré poslední tři desítky let.
Sníh napadl na Lysé hoře. Dnes padal i v nižších polohách od 300 metrů nad mořem.
Paralyzoval tak celé Česko, energetici řešili problémy s výpadky proudu, když desítky
tisíc lidí zůstaly bez elektřiny, ČEZ vyhlásil v devíti okresech kalamitu. Také silničáři i
železničáři měli plné ruce práce. Silnice blokovaly hlavně auta na letních gumách a
kamiony. V šesti krajích sníh omezil provoz na železnici. Jeseníky a Krkonoše ohlásily
nebezpečí lavin.
V médiích psali, že se jedná o stav, který nepamatujeme zhruba 30 let, ale já si takovou
situaci nepamatuji vůbec. Některé stromy jsou ještě zcela zelené, listí neopadané a
přitom sněží. Několik dní nás tyto plískanice trápily.
20. října konečně nepršelo, 21. října konečně vysvitlo sluníčko.
22. října ráno přišel mrazík – vše okolo bylo bílé, 23. října další mrazík.
Po mrazících opadlo během dvou dnů listí ze stromů – především ovocných, ale na
okrasných stále drží.
Dalších pár dnů (asi týden) bylo chladno, dlouho se držela rosa, ale okolo poledne
vysvitlo sluníčko a dalo se něco udělat na zahrádkách.
Cca od 1. listopadu se ochladilo ještě více a začalo být velice mlhavo a poprchávat. Prší,
prší, … již několik dní.

Str.
14/09
11.11. Půda už je přesycena vodou, která už do ní nesaje. Letos je hrozně vlhko. Podzim
začal hrozně rychle. Na zahradách je ještě mnoho
práce a nic se nedá dělat.
12.11. konečně neprší. Ale vlivem dlouhodobých
dešťů se zvedly hladiny řek. Olše zůstala ve
svém korytě. Nejhůře z celé republiky, jako
tradičně, na tom byla sousední Petrůvka, což
svědčí o tom, jak škaredě zde bylo.
V pátek 13.11. jsme se konečně dočkali modré
oblohy. Také dva další víkendové dny nám
Rozvodněná Olše
konečně zasvítilo sluníčko.
Celý další týden bylo na tuto kalendářní dobu celkem hezky. V sobotu 21.11. bylo
pěkně, svítilo sluníčko a teploty byly vyšší než v této době bývá zvykem – okolo 15oC.
V neděli sice sluníčko svítilo, ale teplota již klesla pod 10oC a vál poměrně silný a
velice studený vítr.
Toto nezvyklé počasí s velkými teplotními výkyvy ale není zdravé a přináší velká úskalí
pro náš organizmus, šíří se virová onemocnění.
1.12. svítilo sluníčko a teplota během dne se
držela na 15oC. 2.12. během dne se ochladilo,
večer přišel mrazík. 3.12. ráno mrazík, dlouho se
teplota držela na 0oC, dlouho byla mlha.
V dalších dnech opět nastaly velké teplotní
výkyvy.
16.12. když jsem jela v 15 hodin do „dědiny“,
nebylo po sněhu ani památky, když jsem
Podzim v Koukolné
odcházela od holičky v 16,15 hod. hustě sněžilo.
Po zastupitelstvu ve 20 hodin bylo nasněženo asi 10 cm sněhu. Zima přišla velice náhle.
Teploty se v dalších dnech také změnily a klesly až na -15oC. Párkrát se projely pluhy,
párkrát zasněžilo.
Předvánoční obec
20.12. na některých místech Moravskoslezského
o
kraje naměřili -20 C, tento den je považován za
nejchladnější den celého roku 2009. V některých
místech dokonce umírali bezdomovci.
Ale netrvalo to dlouho. Hned v úterý 22.12. se
rapidně oteplilo a teplota se vyšplhala na
neuvěřitelných 12oC, během úterý a středy 23.12.
nezbylo po sněhu ani památky.
24.12. už bez sněhu, teplota nad nulou, cca 4oC.
Večer ale začala stoupat a zvyšovala se do rána až na 12oC.
Příliv teplého vzduchu a čerstvý vítr způsobily, že vystoupila rtuť teploměru na mnoha
místech východní Moravy a Slezska nad 10 stupňů. V Ostravě-Mošnově padnul 36 let
starý vánoční rekord, když tu naměřili 12,7 stupně Celsia.
25.12. během dne pak ještě stoupla výše. Ale bylo pod mrakem.
Počasí posledních dnů je mimořádně nevyzpytatelné. Zatímco minulý týden padaly
teplotní rekordy kvůli třeskutým mrazům, teď meteorologové přepisují pro změnu
nejvyšší teploty. Nejtepleji dnes bylo na severu Moravy a ve Slezsku, kde teploměry
ukázaly více než 15 stupňů Celsia.
26.12. ráno jsme se probudili do modré oblohy, jakoby přicházelo jaro. Vyjasnilo se a
teplota trochu klesla.
Takový byl závěr letošního roku.
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Politický
a veřejný život

Budova obecního úřadu.
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Volb y d o Evr ops kého p arl amen tu
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily v pátek dne 5. června 2009 v době od
14,00 hodin do 22,00 hodin a sobotu dne 6. června 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Evropský parlament má 785 poslanců ze 27 členských zemí. Počet zástupců z jednoho
státu je určen Maastrichtskou smlouvou. Česká republika je v Europarlamentu
zastoupena 24 poslanci.
V České republice kandidovaly tyto strany
Číslo
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Název politické strany, politického hnutí, koalice
Libertas.cz
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních
úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a
PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním
programem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM?
NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom
měli jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni
a okradeni – NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální
16lotaci1616a!!! – jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky,
kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak!
V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A
PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!!
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ – Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy – www.hnpd.cz,www.sdzp.cz
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Lidé a Politika
„Strana soukromníků České republiky“
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická

Poznámka:
Názvy jednotlivých stran a uskupení jsou přesně opsány z kandidátních listin.
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Výsledky za obec
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Strana
název
Libertas
KDU-ČSL
VV
ODS
Suverenita
VPB
SPR
ČSNS
EDS
SSD
DSZ
ČSNS
NS
SDZ
HS
Moravané
SD-SN
Liberálové
SdaS
Nejen …
KSČM
SaN
SSO
SNK
BPS
SZ
KC
LaP
SSČR
Zelení
DS
Nezávislí
ČSSD

Dělnický
počet
%
3
0,80
25
6,72
6
1,61
101
27,15
10
2,68
2
0,53
4
1,07
0
0,00
10
2,68
0
0,00
3
0,80
0
0,00
2
0,53
1
0,26
0
0,00
2
0,53
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
0,53
81
21,77
0
0,00
1
0,26
1
0,26
1
0,26
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,26
4
1,07
3
0,80
109
29,30

Okrsek
Koukolná
Zálesí
počet
%
počet
%
1
0,36
0
0,00
8
2,91
3
2,83
3
1,09
0
0,00
83
30,29
34
32,07
10
3,64
1
0,94
1
0,36
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4
1,45
0
0,00
2
0,72
0
0,00
0
0,00
1
0,94
1
0,36
1
0,94
2
0,72
0
0,00
1
0,36
2
1,88
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
0,72
0
0,00
1
0,36
1
0,94
56
20,43
24
22,64
0
0,00
1
0,94
0
0,00
2
1,88
0
0,00
1
0,94
0
0,00
0
0,00
3
1,09
0
0,00
2
0,72
1
0,94
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
1,82
2
1,88
1
0,36
3
2,83
88
32,11
29
27,35

Olmovec
počet
%
2
1,83
4
3,66
2
1,83
26
23,85
4
3,66
0
0,00
3
2,75
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,91
0
0,00
0
0,00
1
0,91
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
30
27,52
0
0,00
0
0,00
1
0.91
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,91
0
0,00
34
31,19

Obec celkem
počet
%
6
0,69
40
4,64
11
1,27
244 28,33
25
2,90
3
0,34
7
0,81
0
0,00
10
1,16
0
0,00
7
0,81
2
0,23
4
0,46
3
0,34
2
0,23
6
0,69
0
0,00
0
0,00
2
0,23
4
0,46
191 22,18
1
0,11
3
0,34
3
0,34
1
0,11
3
0,34
3
0,34
0
0,00
0
0,00
1
0,11
12
1,39
7
0,81
260 30,19

Údaje o počtech voličů
Obec
Dětmarovice
Zapsaných voličů
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast v %

Územně správní celky
Počet okrsků
Zapsaných voličů
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast v %

Okrsek
Dělnický

1 466
374
372
372
25,51

Koukolná

1 026
278
276
274
27,10

Obec
Dětmarovice
4
3 302
867
863
861
26,26

Zálesí

Olmovec

394
106
106
106
26,90

416
109
109
109
26,20

Územně správní celek
Okres
Kraj
Karviná
Moravskoslezský
257
1 318
220 772
1 015 737
50 681
261 084
50 637
260 869
50 384
259 637
22,96
25,70

Obec celkem

3 302
867
863
861
26,26

Česká
republika
14 777
8 401 374
2 371 009
2 369 137
2 358 934
28,22
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Výsledky za územně správní celky
Strana
Číslo název
1 Libertas
2 KDU-ČSL
3 VV
4 ODS
5 Suverenita
6 VPB
7 SPR
8 ČSNS
9 EDS
10 SSD
11 DSZ
12 ČSNS
13 NS
14 SDZ
15 HS
16 Moravané
17 SD-SN
18 Liberálové
19 SDS
20 Nejen …
21 KSČM
22 SaN
23 SSO
24 SNK
25 BPS
26 SZ
27 KČ
28 LaP
29 SSČR
30 Zelení
31 DS
32 Nezávislí
33 ČSSD

Obec
Dětmarovice
počet
%
6
0,69
40
4,64
11
1,27
244
28,33
25
2,90
3
0,34
7
0,81
0
0,00
10
1,16
0
0,00
7
0,81
2
0,23
4
0,46
3
0,34
2
0,23
6
0,69
0
0,00
0
0,00
2
0,23
4
0,46
191
22,18
1
0,11
3
0,34
3
0,34
1
0,11
3
0,34
3
0,34
0
0,00
0
0,00
1
0,11
12
1,39
7
0,81
260
30,19

Okres
Karviná
počet
%
344
0,68
2 447
4,85
740
1,46
11 851
23,52
2 345
4,65
268
0,53
166
0,32
59
0,11
458
0,90
23
0,04
347
0,68
17
0,03
184
0,36
195
0,38
67
0,13
159
0,31
15
0,02
21
0,04
18
0,03
176
0,34
9 495
18,84
310
0,61
399
0,79
469
0,93
39
0,07
421
0,83
73
0,14
2
0,00
28
0,05
56
0,11
520
1,03
420
0,83
18 252
36,22

Kraj
Moravskoslezský
počet
%
1 640
0,63
19 128
7,36
3 922
1,51
78 834
30,36
11 300
4,35
1 798
0,69
748
0,28
255
0,09
3 687
1,42
132
0,05
1 731
0,66
62
0,02
892
0,34
1 329
0,51
362
0,13
1 217
0,46
110
0,04
127
0,04
79
0,03
887
0,34
40 409
15,56
2 661
1,02
2 186
0,84
3 137
1,20
176
0,06
2 809
1,08
302
0,11
23
0,00
190
0,07
230
0,08
2 483
0,95
1 514
0,58
75 277
28,99

Česká
republika
počet
%
22 243
0,94
180 451
7,64
56 636
2,40
741 946
31,45
100 514
4,26
23 612
1,00
7 492
0,31
3 269
0,13
68 152
2,88
1 423
0,06
14 761
0,62
791
0,03
6 263
0,26
17 061
0,72
4 584
0,19
9 086
0,38
1 501
0,06
1 775
0,07
986
0,04
6 904
0,29
334 577
14,18
53 984
2,28
29 846
1,26
39 166
1,66
3 711
0,15
48 621
2,06
4 449
0,18
545
0,02
4 544
0,19
3 717
0,15
25 368
1,07
12 824
0,54
528 132
22,38

V ol b y d o P os l an e c k é s n ě m ov n y P a r l am e n tu ČR
Měly se uskutečnit 9. a 10. října 2009. Ale situace je nějak zamotala ….
Mělo se jednat o předčasné volby, které by zkrátily páté volební období Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Zkrácení volebního období mělo být umožněno
přijetím jednorázového ústavního zákona. Tento ústavní zákon byl však zrušen
Ústavním soudem a termín voleb do PSP ČR byl nakonec přesunut z roku 2009 na rok
2010.
O předčasných volbách se začalo mluvit již brzy po odhalení výsledků voleb v roce
2006. Ty skončily volebním patem, kdy levicový (komunistický a sociálnědemokratický) blok získal 100 křesel stejně jako pozdější koalice ODS, KDU-ČSL a Strany
zelených. Po půlroční politické krizi, kdy vládly vlády bez vyslovené důvěry, se vládě
Mirka Topolánka podařilo 9. ledna 2007 získat důvěru Poslanecké sněmovny. Od té
doby se opozice v čele s ČSSD několikrát snažila vládu sesadit. Nedůvěra vládě byla
vyslovena až na pátý pokus dne 24. března 2009, v době předsednictví České republiky
Radě Evropské unie.
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Po pádu vlády se jednalo o několika variantách řešení vládní krize. Nakonec došlo
k dohodě mezi ODS, ČSSD a Stranou zelených na úřednické vládě v čele s Janem
Fischerem. Ta by měla vládnout až do předčasných voleb.

Z jednání zas tupi tels tva obce
17. zasedání ZO dne 23.2.2009
schválilo:
stanovisko obce k dokumentu hodnocení vlivu záměru „Pokračování hornické
činnosti OKD, a.s. Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období
2011 – 2016“ na životní prostředí
zvolilo:
přísedící Okresního soudu Karviná pro volební období 2009 – 2013, a to Janu
Krůlovou, Miloslava Pytlíka, Vandu Balonovou a Annu Woznicovou
vzalo na vědomí:
informace starosty obce o stavu přípravy spalování TPS NOLO 1)1 a v souvislosti
s tím
uložilo:
obecnímu úřadu zajistit certifikát TPS NOLO 2)1 včetně příslušné normy v termínu
do 18.3.2009
18. zasedání ZO dne 18.3.2009
schválilo:
Program rozvoje obce pro rok 2009 v oblasti investic)2
smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tisíc korun organizacím na činnost)3 v roce 2009
projednalo:
návrhy a připomínky občanů na pořízení územního plánu
19. zasedání ZO dne 3.6.2009
vzalo na vědomí:
zprávu o stavu v oblasti požární ochrany
20. zasedání ZO dne 30.9.2009
projednalo záležitosti:
na vydání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Dětmarovice
21. zasedání ZO dne 16.12.2009
schválilo:
plán práce zastupitelstva obce pro rok 2010
)1 TPS NOLO 1 se už neřeší, protože tato palivová směs se nemohla skladovat venku. Je vyvinuto TPS
NOLO 2, kde se snížil obsah škodlivin a zvýšil obsah vápna a uhlí.
)2 Viz str. 21/09 tohoto dílu Kroniky obce.
)3 Viz str. 26/09 tohoto dílu Kroniky obce.
Poznámka:
Jedná se pouze o výběr několika usnesení. Celoročně se zastupitelstvo obce zabývalo mnohými dalšími
záležitostmi. Např. majetkovými převody, především přijetím darů od občanů – částí pozemků, na kterých
jsou tělesa místních komunikací. Rovněž velice často (v počtu desítek) projednávalo návrhy občanů
k územnímu plánu.

Str.
20/09

Ze života obce

Pohled na obec z kopečka od domu čp. 881rodiny Kempných.
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P rogram rozvoje obce v oblas ti inves tic
Stavby:
o Vodovodní řad podél komunikace na Olmovci – parc. č. 1200 (dokončení) 25.000,o Rekonstrukce ZŠ, část „Výstavba výukového pavilónu“
680.000,o Rekonstrukce ZŠ, část „Rekonstrukce zdravotechniky – II. etapa“
3,346.000,o ZŠ – zateplení, 3. etapa, část „Zateplení střechy tělocvičny
a spojovací chodby“
2,234.000,o ZŠ – zateplení, 3. etapa, část „Zateplení pláště tělocvičny
a spojovací chodby“
1,420.000,o ZŠ – zateplení, 3. etapa, část „Zateplení pláště a stropu
budovy školní družiny“
1,355.000,Stroje:
o Radar pro měření rychlosti pistolového typu
o Traktorová sekačka X300R JOHN DEERE
Projektová dokumentace:
o Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice
– subaglomerace Koukolná III.
o Rekonstrukce elektrorozvodů v budově ZŠ
o ZŠ – zateplení, 3. etapa, část „Zateplení pláště tělocvičny
a spojovací chodby“
o ZŠ – zateplení, 3. etapa, část „Zateplení pláště a stropu
budovy školní družiny“
o Zateplení MŠ střed včetně energetického auditu
o Zateplení MŠ Koukolná včetně energetického auditu
o Územní plán obce

120.000,140.000,-

690.000,160.000,32.000,38.000,80.000,80.000,363.000,-

Schval ování rozpočtu
16. zasedání ZO dne 10.12.2008
schválilo:
rozpočtové provizorium obce pro výdajovou část rozpočtu v neinvestičních výdajích
v prvním čtvrtletí 2009 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze
schváleného rozpočtu roku 2008, to je 8,397.500 Kč, z toho rozpočtové provizorium
pro příspěvkovou organizaci Základní a mateřská škola Dětmarovice na neinvestiční
výdaje činí 1,062.500 Kč
18. zasedání ZO dne 18.3.2009
schválilo:
schodkový rozpočet obce Dětmarovice pro rok 2009 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 33,949.000 Kč v členění dle předloženého
návrhu
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 39,304.000 Kč v členění dle předloženého
návrhu
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,355.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 Kč,
která bude uhrazena v roce 2009, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2008
ve výši 6,363.000 Kč
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upravený rozpočet následovně:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 40,837.000 Kč v členění dle předloženého
návrhu
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 46,192.000 Kč v členění dle předloženého
návrhu
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,355.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 Kč,
která bude uhrazena v roce 2009, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2008
ve výši 6,363.000 Kč
20. zasedání ZO dne 30.9.2009
vzalo na vědomí:
rozbory hospodaření obce k 31.8.2009
schválilo:
upravený rozpočet obce k 30.9.2009 takto:
- příjmy celkem ve výši 42,016.000 Kč dle předloženého návrhu
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 47,371.000 Kč dle předloženého návrhu
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,355.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 Kč,
která bude uhrazena v roce 2009, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2008
ve výši 6,363.000 Kč
21. zasedání ZO dne 16.12.2009
schválilo:
rozpočtová opatření č. 33, 34 a 35 a upravený rozpočet obce pro rok 2009
k 16.12.2009 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 41,508.000 Kč
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 46,863.000 Kč
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,355.000 Kč a splátka úvěru ve výši 1,008.000 Kč,
která bude uhrazena v roce 2009, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2008
ve výši 6,363.000 Kč
23. zasedání ZO dne 17.3.2010
schválilo:
upravený rozpočet obce k 31.12.2009 dle předloženého návrhu
závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2009 včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
souhlasilo:
s celoročním hospodařením obce v roce 2009, a to bez výhrad
Položení asfaltu na komunikaci
spojující Zálesí s Glembovcem.
Vlevo před opravou,
vpravo nový asfaltový povrch.

Zafoukávání výmolů
na stejné komunikaci.
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Rozp oče t Obc e D ětm ar ovice – 2009
Ukaza tel :
Daňové příjmy celkem
Sdílené daně celkem:
v tom:
o daň z příjmu závislá činnost
o daň z příjmu fyzických osob z podnikání
o daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů
o daň z příjmu právnických osob
o daň z příjmu právnických osob za obec
o DPH
Ostatní daňové příjmy:
v tom:
o daň z nemovitostí
o správní poplatky
o poplatek ze psů
o jiné daňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti – knihovna
Příjmy z vlastní činnosti - byty
Příjmy z vlastní činnosti – nebytové prostory
Příjmy z vlastní činnosti – sociální věci
Příjmy z vlastní činnosti – veřejné osvětlení
Příjmy z vlastní činnosti – komunální odpad
Příjmy z pronájmu – nájemné byty
Příjmy z pronájmu – nebytové prostory
Příjmy z pronájmu – hřbitovní poplatky
Příjmy z pronájmu – sociální věci
Poplatek odpad
Příjmy z úroků a finančního majetku
Splátky půjček
Jiné nedaňové příjmy
Finanční vypořádání 2008

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Státní vyrovnávací
Státní vyrovnávací
Státní účelová - volby EP
Státní – Úřad práce
Státní – Czech POINT
Státní – činnost SDH
Dotace Regionální rady – ROP

Investiční transfer od obcí

PŘÍJMY ÚHRNEM
Přebytek roku 2008

PŘÍJMY CELK EM

Schválený rozpočet:

Čerpání k 31.12.

29,150.000

29,607.000

25,900.000

25,855.000

5,700.000
1,000.000
200.000
7,500.000
0
11,500.000
3,250.000

5,887.000
1,340.000
482.000
6,006.000
280.000
11,860.000
3,752.000

2,400.000
400.000
80.000
370.000

2,714.000
408.000
90.000
540.000

3,336.000

3,982.000

20.000
90.000
142.000
490.000
0
0
67.000
580.000
15.000
176.000
1,600.000
63.000
93.000
0
0

18.000
89.000
253.000
541.000
4.000
196.000
69.000
556.000
33.000
176.000
1,578.000
98.000
94.000
267.000
10.000

0
1,463.000

29.000
5.017,000

370.000
1,093.000
0
0
0
0
0

370.000
1,093.000
83.000
436.000
37.000
4.000
2,994.000

0

60.000

33,949.000

38,695.000

6,363.000

6,363.000

40,312.000

45,058.000
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Ukazatel:
Neinvestiční výdaje celkem
Doprava
o dopravní obslužnost
o místní komunikace
o chodníky
Vodní hospodářství
o ČOV, kanalizace
o drobné toky
o pitná voda
Školství – základní škola
Kultura
o knihovna
o Dělnický dům
o ostatní kultura
o sdělovací prostředky
Komunální služby
o bytové prostory
o nebytové prostory
o veřejné osvětlení
o hřbitov
o územní plán
o komunální služby
Životní prostředí
o komunální odpad
o ochrana půdy
o veřejná zeleň
o odchyt psů
Sociální věci
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do EP
Všeobecná veřejná správa
Finanční operace
Finanční operace
Nerozdělená rezerva

Neinvestiční příspěvky
PO Základní škola
Společenské organizace

Investiční výdaje celkem
Pořízení hmotného majetku
o stroje
o stavby
o projekty
o výkupy
Ostatní investiční transfer
Investiční transfer obcím

VÝD AJE ÚHRNEM
Splátka úvěru

VÝD AJE CELK EM

Schválený rozpočet:

Čerpání k 31.12.

30,479.000

27,430.000

3,550.000
984.000
2,466.000
100.000
890.000
800.000
60.000
30.000
350.000
2,320.000
820.000
350.000
1,020.000
130.000
6,660.000
100.000
1,460.000
1,800.000
500.000
0
2,800.000
3,980.000
3,200.000
230.000
420.000
130.000
2,150.000
580.000
1,130.000
0
8,081.000
88.000
0
700.000

3,177.000
1,018.000
2,097.000
62.000
481.000
453.000
3.000
25.000
371.000
1,947.000
691.000
167.000
979.000
110.000
5,736.000
61.000
1,062.000
1,559.000
496.000
58.000
2,500.000
4,248.000
3,154.000
33.000
751.000
310.000
1,981.000
322.000
1,115.000
120.000
7,564.000
88.000
280.000
0

4,900.000

4,900.000

4,000.000
900.000

4,000.000
900.000

3,925.000

9,303.000

3,925.000
260.000
2,172.000
1,443.000
50.000
0
0

9,193.000
344.000
8,131.000
718.000
0
10.000
100.000

39,304.000

41,633.000

1,008.000

1,008.000

40,312.000

42,641.000
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Zá v ěrečný úče t obce z a r ok 2 0 0 9

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery investiční
Přijaté transfery neinvestiční
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy – výdaje
Financování
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Financování celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2009

29,150.000
3,336.000
0
0
1,463.000
33,949.000
35,379.000
3,925.000
39,304.000
-5,355.000
5,355.000
-1,008.000
6,363.000
5,355.000

28,574.000
4,011.000
29.000
6,948.000
2,023.000
41,585.000
36,217.000
10,723.000
46,940.000
-5,355.000
5,355.000
-1,008.000
6,363.000
5,355.000

29,607.000
3,982.000
29.000
3,054.000
2,023.000
38,695.000
32,330.000
9,303.000
41,633.000
-2,938.000
2,938.000
-1,008.000
3,946.000
2,938.000

Stav majetku vedeného v účetnictví obce dle inventarizace ke dni 31.12.2009
Poř.
číslo

Číslo
SÚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

018
019
021
022
028
031
032
042
069
112
132
231
236
311
314
315
335

18
19
20
21
22
23

378
321
331
336
342
951

Stav v Kč
Název

Skutečný

Účetní

Drobný nehmotný investiční majetek
486.020,85
486.020,85
Ostatní drobný nehmotný majetek
1,030.959,50
1,030.959,50
Budovy, haly, stavby
117,700.921,33 117,700.921,33
Movitý majetek
5,389.499,36
5,389.499,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3,987.648,20
3,987.648,20
Pozemky
10,066.956,15 10,066.956,15
Umělecká díla a předměty
29.753,00
29.753,00
Pořízení hmotných investic
6,068.460,10
6,068.460,10
Finanční investice
2.000,00
2.000,00
Materiál na skladě
11.925,40
11.925,40
Zboží na skladě
25.530,00
25.530,00
Základní běžný účet
2,193.714,94
2,193.714,94
Peněžní fondy – sociální fond
464.464,76
464.464,76
Odběratelé
89.475,70
89.475,70
Poskytnuté provozní zálohy
804.500,00
804.500,00
Pohledávky
165.813,80
165.813,80
Půjčky SF – pohledávky za
zaměstnance
63.000,00
63.000,00
Jiné pohledávky
550.825,45
550.825,45
Dodavatelé
155.417,05
155.417,05
Závazky vůči zaměstnancům
447.051,00
447.051,00
Závazky vůči SZ a ZP
235.323,00
235.323,00
Ostatní přímé daně
54.158,00
54.158,00
Dlouhodobé bankovní úvěry
1,976.000,00
1,976.000,00
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P řís pěvky organi zacím
Sportovní klub Dětmarovice
TJ Sokol Dětmarovice
Římskokatolická farnost Dětmarovice (na okna)
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 088
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 029
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – na činnost
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – na projekt
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice
Český svaz ochránců přírody Dětmarovice
Český svaz včelařů Dětmarovice
Český svaz chovatelů poštovních holubů Dětmarovice
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – na činnost
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice – na projekt
Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ Dětmarovice
Základní umělecká škola Rychvald
Svaz tělesně postižených Orlová
Organizační výbor GRACIA
Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná
Slezská humanita Karviná
TRIANON
DUHA Orlová
HZS MSK územní odbor Karviná
Celkem z rozpočtu obce

400.000,- Kč
170.000,- Kč
100.000,- Kč
30.000,- Kč
15.000,- Kč
22.000,- Kč
3.000,- Kč
9.000,- Kč
25.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
6.000,- Kč
10.000,- Kč
8.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
3.500,- Kč
4.500,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
10.000,- Kč
25.000,- Kč
899.500,- Kč

Rekons trukc e bud ovy zákl adní šk ol y – p okr ač ování
Letošní prázdniny proběhly v duchu další významné
stavební aktivity. Žáci a učitelé na základní školy jistě
ocení dokončení rekonstrukce zdravotechniky v budově.
Vždyť po více než 35 letech provozu to již bylo
zapotřebí. Byly opraveny WC na všech patrech, včetně
nových rozvodů a obkladů, nové rozvody k umyvadlům
ve třídách, nové rozvody požární vody po patrech.
Celková rekonstrukce zdravotechniky stála 3.326 tisíc
Kč, 92,5 % uznatelných nákladů bylo proplaceno z Regionálního operačního programu
(ROP NUTS II Moravskoslezsko). Také bylo ve škole dokončeno zateplení vedlejších
budov, včetně nových střech nad tělocvičnou a šatnami. Celkem jsme na opravách
školy jen v letošním roce utratili 8.445 tisíc Kč. Tyto prostředky se nám vrátí ve snížení
nákladů na provoz školy a především v lepším školním prostředí pro naše děti.
Náklady na rekonstrukci školy v roce 2009:
Výukový pavilon (altán) včetně vybavení
880.000 Kč
Rekonstrukce rozvodů vody
3,326.000 Kč
Nová střecha včetně zateplení na tělocvičně
1,829.000 Kč
Zateplení budov tělocvičny a družiny
2,330.000 Kč
Stavební dozor
80.000 Kč
Celkové náklady
8,445.000 Kč
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Vlevo budova tělocvičny koncem června,
vpravo dne 1. září letošního roku.

Altán u základní školy

Obec v letošním roce navázala na akce realizované v roce 2008 z finančních prostředků
Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Moravskoslezsko) v oblasti podpory
Rozvoj venkova.
V loňském roce byla provedena rekonstrukce střechy hlavní budovy a v letošním roce
škola čekala na vybudování výukového altánu, který bude sloužit pro výuku žáků
v přírodním prostředí.
Výstavba altánu na školní zahradě byla zahájena 11. března letošního roku.
Vlastní stavba byla předána 30. dubna.
Kolaudace se uskutečnila koncem měsíce května.
Ve čtvrtek dne 18. června se konalo slavnostní předání altánu do užívání.
Celkové náklady na stavbu včetně přístupového chodníku a vnitřního vybavení
nábytkem činily 880.532 Kč.
Na základě uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko
obdrží obec na tuto stavbu dotaci ve výši 92,5 % způsobilých nákladů.
Nový altán v den slavnostního uvedení do provozu.

Žáci v propagační
vyučovací hodině
za přítomnosti televizní
kamery Televize Polar.
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Změn y n a hřbit ov ě
Také hřbitov letos doznal změn. Začátkem roku byly vykáceny dvě statné lípy, které
stály uprostřed hřbitova a po desetiletí byly jeho hlavní dominantou. Byly však již
nemocné, často, hlavně při velkém větru, nám udělaly pořádnou „paseku“, několikrát se
obec snažila je zachránit, byly ošetřovány, ale nakonec se rozhodlo o jejich konci.
Na hřbitově koncem roku přibyly nové chodníky ze zámkové dlažby. Jeden v pravé
části hřbitova (poblíž budovy sběrny) a druhý v novém urnovém háji.

Nové chodníky na hřbitově.

Vlevo: Tři pohledy na centrální část hřbitova. Na dolním snímku
jsou v červených rámečcích nově zasazené lípy.
Zn a č e n í s l o u p ů s e s v í t i d l y v e ř e jn é h o o s v ě t l e n í
V letošním roce byly sloupy se svítidly veřejného osvětlení označeny novými
plechovými tabulkami s trojmístnými čísly (např. 8/1/2, kdy 8 je číslo napájecího bodu,
1 je číslo větve a 2 je číslo svítidla). Při hlášení poruch na veřejném osvětlení je třeba,
aby občané uváděli čísla, která jsou na těchto sloupech uvedena. Přesnou identifikací
tak pomohou v rychlé orientaci poruchy.
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Očk ování ps ů
Na základě zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,
bylo veterinárním lékařem provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 21. května 2009 na těchto místech:
u obecního úřadu
8,00 – 9,30 hod.
u fy LUMIJAN u Lutyně
9,45 – 10,15 hod.
u restaurace RADEGAST na Olmovci 10,30 – 11,00 hod.
u restaurace RUMCAJS na Zálesí
11,15 – 11,45 hod.
u restaurace U švagrů v Koukolné
13,00 – 13,30 hod.
u bývalé restaurace na Glembovci
13,45 – 14,15 hod.
Při očkování bylo nutno doložit očkovací průkaz psa. Poplatek 120,- Kč za 1 psa byl
vybírán při očkování. Z bezpečnostních důvodů musí být pes k očkování přiveden na
vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby.
Pokud pes v letošním roce již byl očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování
k nahlédnutí při hromadném očkování nebo později do 30.6.2009 p. Gruščíkové na
Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu je považováno za porušení čl.
II. odst. 2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice a majiteli může být
uložena pořádková pokuta.

Dar pr o obec pos tiž enou p ovodní
Zastupitelstvo obce schválilo dne 30.9.2009 finanční dar z rozpočtové rezervy
neinvestičních výdajů ve výši 100.000 Kč pro obec postiženou povodní – pro Jeseník
nad Odrou.
Starosta naší obce obdržel od Mgr. Tomáše Machýčka, starosty obce Jeseník nad Odrou,
děkovný dopis za pomoc, kterou jsme této obci poskytli. Náš příspěvek byl použit na
odstranění povodňových škod a na obnovu obecního majetku.

P ropagace obc e
Jako každoročně i letos jsme vydali do každé domácnosti Kalendář do každé rodiny.
Letošní, již sedmé vydání, bylo tematicky zaměřeno na krásná zákoutí naší obce. Pro
mnohé jistě bylo překvapením, že i v současné době lze v obci nalézt velmi zajímavá a
kouzelná místa, která ani v této přetechnizované době neztratila původní venkovský
půvab a charakter.

)* Jeseník nad Odrou se rozkládá v jihozápadní části chráněné krajinné oblasti Poodří severozápadně od
Nového Jičína. Má necelé 2000 obyvatel.
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Doprava

Člen dětmarovické policejní hlídky.
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Rad ar p ro p olicii
Dne 25. března 2009 se ve sňatkové síni na obecním úřadu konalo slavnostní předání
mobilního laserového radaru pistolového typu Policii ČR.
Za předávající se kromě starosty naší obce Ing. Lumíra Mžika zúčastnil starosta obce
Petrovice u Karviné Ing. Petr Trojek a starosta obce Dolní Lutyně Mgr. Buzek. Tyto
dvě obce se rovněž podílely na zakoupení radaru.
Za Policii České republiky radar přebral npor. Bc. Petr Kijonka, vedoucí obvodního
oddělení v Dětmarovicích. Dále byli přítomni plk. Ing. Bc. Miloš Pollak, vedoucí
územního odboru vnější služby Karviná, Milan Václavík, zástupce vedoucího oddělení
Dětmarovice a tisková mluvčí por. Bc. Zlatuše Viačková.

Slavnostní
předání
radaru
a jeho
detail.

Ve čtvrtek 18.6. proběhla další z akcí, která měla za úkol upozornit řidiče na nutnost
dodržovat předepsanou rychlost při průjezdu naší obcí. Ve spolupráci se základní školou
a naším obvodním oddělením policie byl poprvé vyzkoušen nový pistolový radar.
Policejní hlídka měřila rychlost vozidel projíždějících v prostoru před poštou. U lékárny
pak děti z naší ZŠ „odměňovaly“ jednotlivé řidiče obrázky smějících se nebo
zamračených autíček. Vše probíhalo sice za asistence televizních kamer televize Polar,
ale naštěstí pro přestupce tentokrát ještě bez pokut a bodového ohodnocení. Přestože na
tuto akci byli projíždějící řidiči upozorňování blikáním protijedoucími vozidly snad už
od Karviné, našli se i takoví řidiči, kteří překročili
dovolenou rychlost v prostoru u pošty o 20 km/hod.
Právě kvůli nim je nutno takovéto akce provádět
pravidelně. Příště to však bude již za pokutu a
odebrání bodů. Podle daného slibu bude policie
provádět měření rychlosti častěji. Společně se nám
tak snad podaří docílit stavu, že vozidla projíždějící
naší obcí, budou dodržovat předepsanou rychlost.
Obou akcí se zúčastnil redaktor Deníku a akce byly
prezentovány v novinách.
18.6. bylo u lékárny veselo.

Odborníci s es tavili mapu nebe zpečných s ilnic
Rozdělují více a méně nebezpečné komunikace v zemi podle hustoty provozu a nehod
v posledních třech letech. Překvapivě k těm nejbezpečnějším patří dálnice.
Silnice první třídy I/67, která spojuje Bohumín s Karvinou a vede přes Dětmarovice,
patří mezi 30 nejrizikovějších silnic 1. třídy v naší republice.
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Žele zniční d opr av a
Super City Pendolino Sprinter přes Dětmarovice
V pátek 12. června se poprvé po letech prohnal po trase Praha – Ostrava-Svinov osobní
vlak bez zastavení.
Páteční spoj Super City bude vypravován jako standardní posilový vlak před víkendy a
svátky z pražského hlavního nádraží v 16,23 hod. a jeho cílová stanice se posune ještě
více na východ. Kromě obou největších ostravských nádraží zastaví ještě ve stanicích
Karviná hl. nádraží, Český Těšín a Třinec. Zavedením spoje Sprinter chtějí rozšířit
dosavadní nabídku spojení vlaky Pendolino v pátek a současně chtějí otestovat
poptávku po přímém rychlém spojení Prahy a dalších oblastí Moravskoslezského kraje a
Těšínska. Odezva této nabídky u zákazníků bude jedním z důležitých podkladů při
plánování dalšího rozvoje produktu SC Pendolino.
První zastávkou bude Ostrava-Svinov, kam vlak dorazí podle jízdního řádu za rekordní
2 hodiny a 57 minut v 19,20. Dále zastaví ve stanicích Ostrava hl. nádraží (příj. 19,32),
Bohumín (příj. 19,42), Karviná hl. nádraží (příj. 19,56), Český Těšín (příj. 20,15)
a Třinec (příj. 20,25). Celou cestu z Prahy do Třince Sprinter urazí za 4 hodiny a 2
minuty.
Díky obratu soupravy Pendolino pátečního Sprintera bude v sobotu ráno nově
vypravován z Ostravy hl. nádraží spoj SC Pendolino 504 (odj. 9,27), který dorazí do
Olomouce v 10,22 (odj. 10,24) a pokračuje dál do Pardubic (příj. 11,32) a do Prahy
(příj. 12,35).
Do Třince tak v pátek 12.6. poprvé přijel rychlovlak Pendolino. Ovšem slibovaný
rychlostní rekord – 2 hodiny a 57 minut z Prahy do Ostravy, nepřekonal. Za Olomoucí
vlak nabral zpoždění a do Karviné přijel s osmiminutovým zpožděním.
Páteční první jízda byla doslova atrakcí. V Karviné se na něj přišlo podívat několik
nadšenců a zejména rodiny s dětmi. Řada z nich s foťáky a kamerami. Vlak si fotili i
rybáři, když vlak pomalu projížděl kolem Louckých rybníků. V Českém Těšíně těch,
kteří chtěli na vlastní oči vidět Pendolino, bylo jednou tolik co v Karviné.
A v Třinci to byla doslova lidová veselice. Muzika, zpěv, kroje, chléb se solí a kalíšky s
„miodulou“. Možná nějak podobně přivítali před více než 150 lety první vlak
v Olomouci nebo Bohumíně.

Pendolino na karvinském nádraží.
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Životní prostředí

Takto někteří občané zacházejí s kontejnery na separovaný odpad.
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Nakládání s dom ovním odp adem
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice ze dne 10.9.2008 se od 1. ledna
2009 změnil systém nakládání s odpady v obci.
Cílem tohoto opatření je zvýšení čistoty v obci, zamezení neustálého přeplňování
velkoobjemových kontejnerů, adresnější a zodpovědnější přístup k nakládání s odpady u
všech občanů (zvýšení třídění odpadů, využívání sběrny nebezpečného odpadu) a
zamezení využívání obecních kontejnerů občany cizích měst a obcí.
Jako každá změna ani tato nebude bez problémů. Je třeba doufat, že k ní všichni občané
přistoupí zodpovědně, protože jen tak můžeme společnými silami udělat další krok ke
zlepšení životního prostředí v naší vesnici.
Prodej známek na popelnice na rok 2009
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada poplatku za psy proběhla v pondělí,
úterý a středu 12. – 14.1.2009 v době od 8 do 16 hodin v přízemí obecního úřadu.
Doprodej probíhal vždy v úřední dny do konce ledna v kanceláři životního prostředí na
obecním úřadu.
Ceny pro odvoz odpadu na rok 2009 byly následující:
popelnice 110 l, odvoz 1x2 týdny
1.400,- Kč
popelnice 110 l, odvoz 1x4 týdny
750,- Kč (pouze pro osaměle žijící občany)
popelnice 240 l plast nebo 2 ks popelnice 110 l
2.400,- Kč
kontejner 1100 l x týden
10.000,- Kč
(1.000,- Kč za 1 rodinný dům, nahrazuje svoz velkoobjemovými kontejnery, pouze pro
občany, kteří nejsou na svozové trase a nemohou mít přistavenou popelnici)
Cena zahrnuje jako obvykle pronájem nádoby, sběr, odvoz, zneškodnění odpadu, 4x
ročně sběr nebezpečných odpadů, 4x ročně svoz pytlového tříděného odpadu od domu,
možnost používání všech separačních kontejnerů a svoz velkoobjemového odpadu.
Svoz jednotlivých druhů odpadu probíhá následovně:
svoz popelnic – každý sudý týden, úterý až čtvrtek
tříděný odpad (sklo, textil, papír) – svoz pytlů 4x ročně vždy v pondělí – 16.3., 8.6.,
14.9., 9.11.2009
přistavení a svoz velkoobjemových kontejnerů vždy poslední víkend v lichém měsíci
mobilní sběrna nebezpečného odpadu vždy v sobotu – 14.3., 13.6., 15.8., 17.10.2009
Třídění odpadů (separace)
Separační hnízda pro třídění plastů a skla byla rozšířena o dalších 5 v oblasti Koukolné
a Zálesí a byl přidán další kontejner na plasty na Olmovci.
Separace odpadů byla rovněž rozšířena o 3 kontejnery na papír, do kterých je možno
sbírat i Tetrapack, a to na stanovišti u prodejny VAS, motorest Koukolná a Rumcajs na
Zálesí.
Plasty se sbírají do speciálních žlutých kontejnerů volně přístupných pro občany ve
všech částech obce na těchto stanovištích:
u nadjezdu
u zdravotního střediska
u prodejny VAS
u samoobsluhy střed 2 ks
u základní školy
u hřiště TJ Sokol
u pekárny v Koukolné
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u prodejny hospodářských potřeb v Koukolné
u motorestu v Koukolné
u bývalé restaurace u Krůčka na Glembovci
u restaurace Rumcajs na Zálesí
na rozcestí na Obecnině 2 ks
u potrubí na Olmovci
u bytovek nad OÚ
u sokolského hřiště
u bytovek čp. 6 na Skotnici
u domu s pečovatelskou službou
na Zálesí na spojce na Glembovec
na Zálesí ve směru na Hastrmanku
u cesty na Orlovou
u restaurace Libuše na Zálesí
u podjezdu pod tratí v Koukolné
u bývalé skládky na Olmovci
Odvoz je prováděn 1x týdně po celý rok. Pro větší množství sesbíraných plastů se
doporučuje PET láhve sešlápnout.
Sklo – na bílé i barevné sklo je možno využít speciálních zelených kontejnerů nebo
uživatelé popelnic mohou využít sběrových akcí přímo od domu formou pytlů vždy 4x
ročně v rámci sběru tříděného odpadu. Stanoviště kontejnerů na sklo jsou následující:
u samoobsluhy střed 2 ks
u nadjezdu
u pekárny v Koukolné
u motorestu v Koukolné
u restaurace Rumcajs na Zálesí
na rozcestí na Obecnině 2 ks
u zdravotního střediska
u domu s pečovatelskou službou u nadjezdu
na Zálesí na spojce na Glembovec
na Zálesí ve směru na Hastrmanku
u cesty na Orlovou
u restaurace Libuše na Zálesí
Papír – k ukládání papíru slouží speciální modré kontejnery, jež jsou rozmístěny:
u prodejny VAS
u motorestu v Koukolné
u restaurace Rumcajs na Zálesí
Odvoz je zkušebně zaveden 1x za měsíc. Do těchto kontejnerů je možno vhazovat i
tetrapakové obaly (krabicové obaly od mléka, džusů, vína, apod.), které ale musí být
čisté, řádně vypláchnuté a pokud možno rozložené, protože především v letních
měsících nevypláchnuté obaly od mléka či dalších mléčných výrobků silně zapáchají.
Sběr papíru i nadále probíhal také přes základní školu.
Sběr nebezpečného odpadu
byl rozšířen o další svoz, celkem tedy bude probíhat v obci 4x ročně, mobilní sběrna
nebezpečného odpadu byla přistavena vždy v sobotu – 14.3., 13.6., 15.8. a 17.10.2009.
Stanoviště mobilní sběrny nebezpečného odpadu:
u nadjezdu
9,00 - 9,30 hod.
u Dělnického domu
9,30 - 10,00 hod.
u motorestu v Koukolné
10,00 - 10,30 hod.
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u prodejny potravin na Glembovci 10,30 - 11,00 hod.
u restaurace Rumcajs na Zálesí
11,00 - 11,30 hod.
u restaurace Libuše
11,30 - 12,00 hod.
u restaurace na Olmovci
12,00 - 12,30 hod.
Pod pojmem nebezpečný odpad se rozumí např. zbytky barev a chemikálií a jejich
obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly,
autobaterie, zářivky, televizory, lednice, pneumatiky, spotřební elektronika,
monočlánky a jiné látky, které svým složením škodí zdraví a životnímu prostředí.
Za odevzdání tohoto odpadu se neplatí.
Drobný elektronický odpad
Monočlánky, staré mobily, hračky, kulmy, fény, apod. můžete rovněž zdarma vhodit do
E-boxu, který je od loňského roku umístěn před vchodem do obecního úřadu.
Svoz velkoobjemových odpadů
pro všechny občany bude probíhat jako dosud 1x za 2 měsíce, vždy na konci lichého
měsíce, kontejnery budou přistaveny pouze na víkendy od pátku do pondělí.
Stanoviště velkých kontejnerů fa ASA:
na Olmovci u potrubí
u Dělnického domu
u železničního přejezdu za hřištěm
Stanoviště menších kontejnerů obecních:
na Zálesí v kopci k Rumcajsovi
na Zálesí směr k Hastrmance
na Zálesí u restaurace Libuše
na Glembovci na spojce na Zálesí v kopci
na Glembovci na spojce na Zálesí pod kopcem
u benzinové stanice v Koukolné
u motorestu v Koukolné
na Obecnině u bývalé skládky
u DPS čp. 670
u zdravotního střediska
Bez náhrady bude zrušen velkoobjemový kontejner na Glembovci u bývalé restaurace u
Krůčka. Občané v této oblasti mají dobré svozové podmínky a užívají k ukládání
komunálních odpadů popelnice.
Ostatní velkoobjemové kontejnery, které jsou v oblastech svozovou technikou
nedostupných a kde občané nemají možnost přistavení popelnice, budou nahrazeny
kontejnery o objemu 1100 l (což činí 10 ks popelnic 110 l). Tyto kontejnery byly
přiděleny adresně, jsou uzamykatelné a slouží výhradně pro ukládání komunálního
odpadu pro určené domy.
Každému rodinnému domu, který užívá tento kontejner, byl přidělen klíč. Týká se to
těchto oblastí:
u rybníků v Koukolné
na Glembovci na spojce na Zálesí
na Zálesí pod Wilczkovým kopcem
na Zálesí u p. Slezáka
na Olmovci u bývalé skládky
Tyto kontejnery jsou obsluhovány zároveň s popelnicemi, stejným vozem, svoz je 1x za
14 dnů.
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Stavební suť, odpady ze stavební činnosti
likviduje každý stavebník na své náklady odvozem na provozovanou skládku odpadů.
Lze požádat na OÚ o přistavení kontejneru a zprostředkování služby odvozu a uložení
firmou ASA.
Odpad ze zeleně (biologicky rozložitelný odpad)
zejména posečená tráva, větve, listí, zbytky potravin, apod., si každý likviduje sám na
svém pozemku, nejlépe formou kompostování nebo případně dobře vysušené lze v době
dobrých rozptylových podmínek spálit na otevřeném ohni.
Sběrna druhotných surovin
Tu provozuje soukromý subjekt Sicherkovy Český Těšín. Vykupují železný šrot,
barevné kovy, papír, kartony, autobaterie.
Provozní doba:
každé úterý a pátek
14,00 – 17,00 hod.
vždy 1. sobota v měsíci
8,00 – 11,00 hod.
Třídit odpad se oplatí
Informace o množství komunálního odpadu, který naše obec vytřídila a předala ke
zpětnému využití v roce 2008 a o objemu finančních prostředků, které za tento
vytříděný odpad obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s.
Období
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Celkem

Tuny
14,048
13,633
15,445
20,395
63,521

Kč
31.063,50
28.196,00
33.719,50
30.406,00
123.385,00

Monit or ování geofakt orů
V oblasti svahových deformací Ujala)* na hranici katastru Koukolná a Doubrava bude
provedeno sledování změn v horninovém masívu použitím širokého komplexu metod,
které dokáží dokonale popsat probíhající procesy. Bude tedy provedeno dobudování
monitorovacích systémů, monitorovací měření ve vrtech, monitorovací měření na
profilech, monitorovací měření v systému vrt - povrch, monitorovací hydrogeologická
měření, geoakustické měření, měření elektromagnetického pole, povrchová geodetická
měření a další monitoring.
Tento poměrně nákladný projekt má trvat několik let a z převážné míry bude hrazen
z dotací Ministerstva životního prostředí.

Nové čapí hnízd o v ob ci
V Dětmarovicích si na jaře letošního roku začali budovat nové
hnízdo čápi. A to jen kousek od známého hnízda, které se nachází
již desítky let u statku pana Stáni naproti kostela. Vyhlédli si místečko
přímo u frekventované okresní silnice na sloupu elektrického vedení hned u budovy
lékárny. Chvíli tam pobyli, pak se zase někam ztratili. Kdoví, zda se ještě někdy vrátí.
)* V této problémové lokalitě došlo v roce 1997 k sesuvu, který ohrožoval přilehlé domky.
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Zem ědělství

Na jaře letošního roku se objevilo v Dětmarovicích na Zálesí u Zarembovy cesty
pod Wilczkovým kopcem početné stádo ovcí. To jsme tady ještě neměli.
Ovečky patří zemědělci panu Říhovi.

Str.
39/09
Větrn é mlýnk y
V neděli 29. března letošního roku jsem se náhodou dívala na televizní pořad Fokus,
který byl věnován problematice větrných mlýnů. Velice mě to zaujalo a nahlídla jsem
na internetové stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) - sekce větrné
mlýny. Na nich jsem zjistila, že na seznamu větrných mlýnků)* chybí naše
dětmarovická. Tak jsem členům sekce větrné mlýny napsala, co zde máme. Na odpověď
jsem nemusela dlouho čekat.
Již v sobotu dne 18. dubna přijeli do Dětmarovic členové sekce Ing. Josef Doubek,
Karel Mlýnek a p. Urbánek a společně jsme
navštívili zbývající dva dětmarovické
mlýnky (Kempného a Uhrův) a také jeden
mlýnek v Petrovicích u Karviné.
U čp. 694 na Glembovci u občanky
Tanhäuserové stálo v trávě zarostlé torzo
dalšího mlýnku (stožár se dvěma lopatkami),
který patřil k tomuto domu (původní majitel
Sznapka) a který jsem doposud neměla
zmapovaný ani já.
V úterý 28. dubna torzo původně Sznapkova
mlýnka odvezl pan Karel Mlýnek do
Ostravy – Hrabové na zahradu, kde jej hodlá
zrekonstruovat a zhotovit nové lopatky.
Takže jeden původní dětmarovický mlýnek
bude pravděpodobně stát obnovený na
zahradě v Ostravě – Hrabové.

Kempného mlýnek je již zvenčí značně
zchátralý. Ale technické zařízení uvnitř
je ve velmi dobrém stavu.
Už proto by jeho záchrana stála za to.

Torzo Sznapkova mlýna v detailu a u domu čp. 694 na Glembovci.

)* O větrných mlýnech v Kronice obce 2003 na str. 68/03.
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Prům ysl

Zcela netradiční pohled na elektrárnu z nově postavené továrny, která stojí v místech,
kde se dříve nacházel areál potravinářské firmy Bernatík.
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Z činnos ti elek trárn y
Pracovní setkání zaměstnanců
Pracovní setkání zaměstnanců ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice se konalo 16. 4. 2009
v dopoledních hodinách ve Velkém sále v Domě energetiky v Ostravě. Součástí
programu bylo také předání ceny nejlepšímu zaměstnanci, tzv. ČEZAR.
Odstavení elektrárny
Energetická společnost ČEZ v noci na 21.05.2009 odstavila černouhelnou Elektrárnu
Dětmarovice. Elektrárna neměla vyrábět energii do konce srpna. ČEZ ji odstavil kvůli
klesající spotřebě elektrické energie, nízkým cenám proudu na burze a naopak drahému
černému uhlí. Poslední ze čtyř výrobních bloků byl odstaven k půlnoci.
Elektrárna Dětmarovice měla být odstavena do pondělí 31. srpna. Od roku 1975, kdy
zahájila svou činnost, je to její první odstávka v tak velkém rozsahu. Elektrárna spaluje
černé uhlí dodávané hlavně společností OKD, proto je nejdražší elektrárnou skupiny
ČEZ, která odstávkou ušetří desítky milionů korun. Podle mluvčí ČEZu je totiž
v současné době elektřina natolik levná, že je výhodnější kupovat ji na burze.
Čtyři výrobní bloky byly sice odstaveny, elektrárna však nadále zajišťovala dodávku
tepla a teplé užitkové vody pro Orlovou. Proto bezmála 300 zaměstnanců elektrárny
chodilo během odstávky běžně do zaměstnání. V žádném případě nebyla ohrožena
výstavba teplovodu z elektrárny do Bohumína, která právě začala.
Pokud by spotřeba elektřiny enormně narostla nebo by nastal ekonomický zvrat,
elektrárna je schopna rozjet se do plného provozu během 24 hodin. Výrobu elektřiny
v Dětmarovicích nahradily jiné, levnější elektrárny skupiny ČEZ a nákup energie, takže
odběratelé odstávku nepocítili.
Majoritním dodavatelem černého uhlí pro elektrárnu je společnost OKD. Odtud je do
Dětmarovic dodáváno 800.000 tun uhlí ročně. ČEZ podle informací po dolech
požadoval, aby stáhly své ceny až o čtvrtinu s tím, že by provoz elektrárny nebyl
zastaven. To OKD odmítly. K dohodě nedošlo a elektrárna byla odstavena.
Koncem června však došlo ke zvratu.
Společnosti ČEZ a OKD uzavřely po velmi složitých a konstruktivních jednáních
komplexní dohodu, která umožnila obnovení dodávek a provoz Elektrárny
Dětmarovice.
Společnosti OKD naopak
umožnila nadále udržet
těžbu a tedy i zachovat
stovky pracovních míst na
severní Moravě. Dohodu
obou stran lze tedy chápat
jako jedno z významných
protikrizových
opatření,
které významně pomohlo
severomoravskému
regionu.
Po dohodě obou stran
nebyly detaily nového
ujednání zveřejněny.
Velmi netradiční pohled na naši elektrárnu – z kopce v Petrovicích u Karviné.
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Výstavba teplovodu do Bohumína
21. května 2009 proběhl slavnostní kop při příležitosti zahájení výstavby teplovodu
z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína, jemuž předcházela tisková konference na
radnici v Bohumíně.
Po skončení tiskové konference se účastníci přesunuli na místo slavnostního výkopu
vzdáleného na dohled Elektrárny Dětmarovice v Dolní Lutyni, kde již bylo pro
slavnostní výkop připraveno zázemí v podobě pódia, ozvučení, párty stanu a malého
občerstvení. Samotný slavnostní kop provedli: hejtman Moravskoslezského kraje,
starosta Bohumína, generální ředitel ČEZ Teplárenská a.s., generální ředitel společnosti
TENZA, a.s. Neformální program se konal v řecké restauraci Taverny Elpida
v Bohumíně.
Slavnostní výkop za přítomnosti hejtmana MS kraje.
V polích mezi Bohumínem a Dětmarovicemi dnes
odpoledne začala výstavba přivaděče za 500 milionů korun.
Teplo jím bude proudit z elektrárny Dětmarovice do
Bohumína. První dodávky začnou na podzim 2010 a
bohumínským přinesou zhruba pětinovou úsporu plateb za
vytápění a teplou vodu. Průměrná domácnost v Bohumíně
tak po dokončení teplovodu při roční platbě 23 tisíc korun
ušetří 20 – 30 procent, tedy 4,5 až 6,9 tisíce korun. Náklady
na výstavbu teplovodu hradí Skupina ČEZ.
Rozšíření dodávky do Bohumína umožní zvýšit společnou
výrobu elektřiny a tepla v elektrárně, což snižuje spotřebu paliva a zároveň šetří životní
prostředí. Také 500 milionů korun je velká částka, která pomůže udržet pracovní místa,
což je důležité právě v této době.
Úpravy na elektrárně a výstavba teplovodu z Dětmarovic do Bohumína právě začaly.
Generální dodavatel stavby, brněnská společnost Tenza, v rámci výstavby teplovodu
vybuduje 22 kilometrů tepelných sítí. Při stavbě se odtěží přes 85.000 m3 zeminy, pro
obsyp podzemního potrubí firma použije více než 31.000 tun písku, vybuduje téměř
3.000 m2 prozatímních komunikací, více než 92 provizorních přemostění a 400 metrů
protlaků. Tenza se při budování hlavního přivaděče bude muset vyrovnat
s komplikovaným územím ochranného pásma Českých drah, které je navíc
charakteristické vysokou hladinou spodní vody.
Výstavbě teplovodu předcházelo hledání optimální trasy teplovodu tak, aby došlo k co
nejmenší kolizi se zelení.
ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, má dodávky tepla pro město Bohumín podle
koncesní smlouvy zajistit nejméně na dobu dvaceti let.
Den otevřených dveří
V sobotu 30. 5. proběhl v areálu Elektrárny Dětmarovice Den otevřených dveří spojený
s oslavami Dne dětí. Akce se konala od 9,00 do 13,00 hodin. Doprava pro návštěvníky
z Orlové a zpět byla zajištěna.
Jako každoročně, i letos si měli zájemci příležitost prohlédnout si za odborného
doprovodu zařízení elektrárny. O něm nejdříve získali přehled díky precizní maketě
objektu. Návštěvníkům bylo následně umožněno shlédnout hlavní výrobní zařízení
v rozsahu kotelna, strojovna, zauhlování, odsíření a hlavní řídící pracoviště elektrárny,
tzv. velín.
Pro děti byl u příležitosti jejich svátku připraven pestrý program. Z jeho nabídky
jmenujme alespoň exhibici na skákacích botách, trampolínu, skákadla, skluzavky,
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prolézačky či skákací hrad. Dětem byla k dispozici řada
soutěžních stanovišť s připravenými cenami. Pro ty,
kteří přišli v kouzelnickém kostýmu, byla navíc
připravena malá odměna.
V loňském roce elektrárna, jen v rámci Dne otevřených
dveří, přilákala více než 600 návštěvníků. V průběhu
toho letošního možnosti prohlídky s odborným
doprovodem využilo více než 300 návštěvníků.
„Každoroční zájem veřejnosti o výrobní zázemí nás
velmi těší,“ uvedl Vlastimír Kontrik, ředitel elektrárny.
Exkurze
Plakát na Den dětí
V prvním pololetí tohoto roku uspořádala dětmarovická
elektrárna 29 školních exkurzí. Výrobní zařízení tak
shlédlo téměř 1.000 studentů. Největší zájem je ze strany základních a středních škol,
které tvořily 98 % z celkového počtu.
Elektrárnu zatím navštívilo 382 žáků základních a 430 studentů středních škol.
Uskutečnily se také 2 skupinové exkurze vysokých škol z technicky zaměřených oborů
a 1 hromadná prohlídka mimoškolního charakteru. Návštěvníkům jsou na místě zdarma
k dispozici publikace a výukové materiály, které se vztahují k otázkám výroby energie
v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ.
Zpřístupnění elektráren dokazuje maximální otevřenost společnosti vůči veřejnosti a je
důležitou součástí vzdělávacího programu Skupiny ČEZ.
Průběh jednotlivých exkurzí je možné „ušít na míru“ konkrétnímu studijnímu zaměření
či požadavkům. Odborné informace jsou pak připraveni poskytnout průvodci z řad
technologů určité profese. Každá exkurze je v úvodu seznámena se základními provozy
u makety elektrárny, kde jsou návštěvníkům podány prvotní informace. Zde odborný
doprovod také reaguje na úvodní otázky z řad návštěvníků. Následuje samotná
prohlídka hlavního výrobní zařízení elektrárny v rozsahu kotelna, strojovna, odsíření,
zauhlování a samozřejmě hlavní řídící pracoviště elektrárny, tzv. „velín“.

Likvidace ropných l agun Os tram o
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman si ve čtvrtek 29. ledna v rámci kontrolního
dne na akci „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ prověřil postup likvidace ropných
nádrží, jedné z největších ekologických zátěží v České republice. Doprovázeli ho
zástupci s. p. DIAMO, sdružení Čistá Ostrava a další osobnosti, mezi kterými nechyběli
dva náměstci primátora Ostravy.
Ministr Říman se zaměřil na výsledky zkušební výroby alternativního paliva TPSNOLO, které vzniká mísením neutralizovaných kalů s černouhelným hrubým prachem.
Od července do konce minulého roku ho mělo být podle harmonogramu vyrobeno 40
tisíc tun. Čistá Ostrava ale vyprodukovala pouhých 2781 tun. Sdružení nesplnilo svůj
závazek a nevyrobilo vloni ani desetinu plánovaného objemu alternativního paliva.
Musí přehodnotit svůj přístup tak, aby dodrželo termín odstranění kalů do konce roku
2010. Lednové zrychlení prací je určitým příslibem do budoucna.
Podle manažerky Čisté Ostravy překračuje po změnách technologických postupů denní
výroba běžně hranici jednoho tisíce tun. Zatím z lagun odtěžili 12,2 tisíce tun kalů
a zhotovili 11,5 tisíce tun paliva. Při takovém tempu lze požadovaný objem vyrobit
během několika týdnů.
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Souběžně probíhající monitoring neprokázal, že by použitá technologie negativně
ovlivňovala kvalitu ovzduší zejména v nedalekém sídlišti Fifejdy. Během likvidace
ropných lagun, s náklady ve výši tří miliard korun, bude během necelých dvou let
odstraněno 200 tisíc tun ropných odpadů a rekultivována plocha o 12 hektarech.
Do roku 2015 tady poběží technická a biologická rekultivace, dalších pět let postsanační
monitoring.
Podle
územního
plánu
města
Ostravy
vyroste
v těchto
místech lesopark.
Zkušební výrobu paliva TPS NOLO loni zpomalily nečekané změny ve způsobu
odtěžování. Sdružení předpokládalo, že obsah lagun provápněním ztuhne natolik, že po
nich budou moci jezdit těžké stroje. To se ale nepotvrdilo, takže sdružení muselo
budovat podél lagun zpevněné nájezdy. Se změnou musel souhlasit ostravský krajský
úřad.
Palivo z lagun TPS-NOLO, vyráběné v rámci zkušební výroby, je po železnici
dopravováno do Polska, kde se spaluje v teplárnách a cementárnách ve středním Polsku.
V Česku zatím palivová směs nemá odběratele. Elektrárna Dětmarovice a Energetika
Zlín čekají na nové spalovací zkoušky.
V Dětmarovicích se zatím zkušebně spalovalo původní palivo TPS NOLO 1, které ale
obsahuje jiný poměr kalů, vápna a černého uhlí. Projekt nové spalovací zkoušky
v Dětmarovicích je před dokončením.
Vyjádření starosty obce
Nikdy jsem se příliš nezabýval hospodskými řečmi. Po dnes již legendárním tvrzení některých
občanů, že Důl ČSA těží až pod dětmarovickým kostelem, a to načerno bez povolení a bez map, se
v poslední době objevily poplašné zprávy o tom, že místní Elektrárna Dětmarovice spaluje odpady
z ostravských lagun a tím zamořuje okolí těžkými kovy, dioxiny a kdo ví čím ještě.
Abychom si ujasnili situaci kolem spalování odpadů z lagun Ostrama Ostrava, proběhlo na obecním
úřadě ve středu 15.4.2009 jednání mezi vedením obce, vedením EDĚ a zástupci občanských
iniciativ.
Bylo konstatováno:
V současné době se na EDĚ nespaluje a ani nespalovalo žádné uhlí s příměsí odpadů z lagun kromě
spalovací zkoušky paliva TPS NOLO I. Tato proběhla v květnu 2007 a o výsledcích měření jsme
byli informování na mimořádném zasedání zastupitelstva obce v srpnu 2007.
Dnes firma BYDOZA CZ s.r.o. vyrábí palivo TPS NOLO v jiném poměru uhlí, vápna a odpadů
z lagun. Došlo u něj ke snížení podílu odpadů o 10%. Na toto palivo byla Výzkumným ústavem
v Radvanicích vydána certifikace. Palivo má vyloučeny nebezpečné vlastnosti.
Toto palivo firma BYDOZA CZ s.r.o. v současné době dodává do Polska, kde je spalováno
v elektrárnách, a to v podstatně větší koncentrací, než je technicky možné v EDĚ.
Elektrárna Dětmarovice požádala Krajský úřad v Ostravě o povolení a stanovení podmínek pro
provedení nové spalovací zkoušky na palivo TPS NOLO. Zkouška by představovala spálení cca
41.000 tun uhlí s příměsí 3,6% TPS NOLO, to znamená, že uhlí by ve skutečnosti obsahovalo
1,26% odpadů z lagun navázaných na vápno. Váhově to činí 525 t odpadu z lagun. K dnešnímu
dni Krajský úřad provedení spalovací zkoušky nepovolil a tak se ani v prostoru EDĚ nenachází
žádné palivo s příměsí TPS NOLO.
Pokud bude spalovací zkouška provedena, proběhne za kontrolního měření dvěma nezávislými
organizacemi. Po jejím vyhodnocení a případném konstatování, že v žádném z výstupů elektrárny se
nenacházejí žádné znečišťující látky ve formě, ve které by se mohly uvolňovat do životního
prostředí, by EDĚ požádala o změnu integrovaného povolení na toto palivo.
Musím ocenit velmi korektní přístup vedení EDĚ, jehož snahou je nezatajování žádných informací
před obcí, v níž sídlí. O případných výsledcích měření spalovací zkoušky budou všichni občané
taktéž informováni na zasedání Zastupitelstva, pokud taková situace nastane. Tato forma je
mnohem zodpovědnější, než šíření zaručených poplašných zpráv v hospodě po pátém pivě.
Ing. Lumír Mžik
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Důlní čin nos t
Pokračování hornické činnosti
Dne 2.2.2009 byla Obci Dětmarovice doručena oznamovatelem dokumentace
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s.
Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 – 2016“, podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Celá dokumentace byla k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě Dětmarovice
kancelář č. 303 nebo na internetových stránkách.
Obcí se opět šíří nepodložené zprávy o těžbě uhlí pod katastrem Dětmarovic zcela
mimo dobývací prostor Dolu Karviná. Bohužel ani novináři si mnohdy neprostudují
způsob povolování jednotlivých porubů, a tak do celé situace vnášejí mnoho
nepodložených zpráv. Jaká je tedy skutečná situace. Ministerstvo životního prostředí
vydalo závazné rozhodnutí k dokumentaci EIA – posouzení vlivu hornické činnosti
Dolu Karviná na období 2011 – 2016. K této dokumentaci proběhlo standardní řízení,
ke kterému se vyjadřovalo i zastupitelstvo obce. To na svém zasedání schválilo
požadavky, které jsme chtěli zapracovat do dokumentace. Oponentní posudek k této
EIA vypracoval RNDr. Vacek, který všechny naše oprávněné požadavky zapracoval do
podmínek schválení dokumentace EIA. Ministerstvo životního prostředí pak na základě
tohoto oponentního posudku a na základě veřejného projednání vydalo závazné
stanovisko. V něm je více než 120 podmínek, které musí Důl Karviná při povolování
splnit. Jednou z těchto podmínek je i uzavření střednědobé dohody mezi Dolem Karviná
a obcí Dětmarovice. Tato dohoda by měla detailně vymezit podmínky při povolování
jednotlivých porubů tak, aby byly ochráněny všechny oprávněné požadavky na rozvoj
obce i požadavky jednotlivých dotřených majitelů nemovitostí a na druhé straně
možnost vytěžení daných porubů. Tedy dohoda o vzájemném soužití mezi dolem a obcí.
Na znění této dohody bude zastupitelstvo pracovat v příštím období a její text bude
projednáván na některém z příštích zasedání zastupitelstva naší obce.
Důlní otřesy
Stává se pomalu pravidlem, že mne probudí řinčení skla či klepání skříňových dveří. To
důlní otřesy nechávají o sobě vědět. Je to velice nepříjemné a někdy se člověk i pořádně
vyleká. V letošním roce jsem osobně zaznamenala následující otřesy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.6. sobota ve 21,47 hod.
16.7. čtvrtek v 03,00 hod. cca (sklenice i skla ve skříňkách klepaly, probudilo mě to)
16.7. čtvrtek odpoledne mezi 14,00 a 15,00 hod.
17.7. pátek v 11,06 hod.
10.9. ve 21,30 hod. (otřes na Dole ČSA Karviná, 1 mrtvý a další zranění)
26.9. v 07,10 hod.
8. - 9.10. ze čtvrtka na pátek okolo půlnoci (řinčely sklenice i dveře od skříní, probudilo mě to)
20.10. úterý v 19,26 hod. (sedím u počítače, mírné záchvěvy vystřídala pořádná rána)
23.10. pátek v 18,28 hod. totéž
24.10. sobota v 18,50 hod. totéž
26.10. pondělí v 05,20 hod. (probudilo mě to)
29.10. čtvrtek ve 22,48 hod. silný otřes
07.11. sobota v 01,30 hod. silný otřes mě probudil
14.11. sobota ve 22,12 hod.
16.11. pondělí ve 20,12 hod.
17.11. úterý ve 20,13 hod.
18.11. středa cca v 6,10 hod.
21.11. sobota v 8,20 hod. (sedím u počítače, pořádná šupa jakoby ve dvou vlnách)
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•
•
•
•
•

25.11. středa v 7,12 hod.
2.12. středa v 6,20 hod.
4.12. pátek ve 23,40 hod.
11.12. pátek ve 02,40 hod.
15.12. úterý v 05,30 hod. (za chvíli ještě jeden)

A to pochopitelně nejsou všechny. Když nejsem doma, nevím o tom. Jen prasklin
v domě přibývá a přibývá a ty staré se zvětšují.

Obč ans ké s družení „Obč ané z a život ní jis tot y“
Blíží se závěr roku 2009 a tak Vás chceme seznámit s naší činností OS. V tomto roce jsme pokračovali
v jednáních, na kterých jsme vyjadřovali nesouhlas se záměrem realizovat další spalovací zkoušky a
spalování TPS NOLO (naředěný karcinogenní a toxický odpad z lagun Ostramo) v Dětmarovické
elektrárně. Výkonný výbor OS se hlavně zabýval těmito problémy:
• Iniciovali a zúčastnili jsme se jednání ke spalování lagun v Elektrárně Dětmarovice na Krajském
úřadu v Ostravě u náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a vedoucího odboru životního
prostředí Ing. Nováka za účasti senátora Dr. Sušila, poslance parlamentu České republiky Ing.
Šincla. Za obecní úřad se zúčastnil jednání místostarosta obce p. Tomčík. Všem zúčastněným jsme
předali materiály, týkající se problematiky TPS NOLO a v diskusi jsme zdůraznili, že zásadně
nesouhlasíme, aby se TPS NOLO spalovalo v Elektrárně Dětmarovice. Zdůraznili jsme, že životní
prostředí Karvinska je nejhorší v ČR. Spalováním TPS NOLO by se toto prostředí nadále
zhoršovalo a na polétavý prach, který přesahuje v mnoha měsících roku limity, by se vázaly vysoce
karcinogenní a toxické látky, které jsou obsažené v TPS NOLO. Myslíme si, že jednání splnilo účel.
Spalování, které bylo naplánováno v Elektrárně Dětmarovice na rok 2009, se neuskutečnilo.
• Děkujeme všem občanům, kteří podepsali Petici proti spalování lagun v Elektrárně Dětmarovice a
vyjádřili zásadní nesouhlas se spalováním TPS NOLO 1. Petice měla význam a odezvu
v parlamentu i na Ministerstvu životního prostředí. Dva členové výboru Občanského sdružení
rovněž navštívili starostu Godova, se kterým projednali tuto problematiku. Děkujeme tajemnici
obecního úřadu p. Ing. Petrákové za pomoc při vytisknutí petičních archů a získání podpisů pod
peticí od svých sousedů a známých. Dále děkujeme i místostarostovi obce p. Tomčíkovi za získání
podpisů pod peticí.
• Nesouhlasíme a kritizujeme rozhodnutí české vlády, která znovu stáhla novelu horního zákona
z projednávání v Poslanecké sněmovně. Mrzí nás, že ani po dvaceti letech se zásadně horní zákon
nezměnil tak, aby odpovídal současným podmínkám a byl zákonem vyváženým. Na jednání
v Karviné mezi ombudsmanem České republiky a zástupci Občanských sdružení karvinského
regionu (v loňském roce) byla zdůrazněna nutnost horní zákon v co nejkratší době novelizovat.
Ombudsman České republiky s tímto názorem souhlasil a rovněž se vyjádřil, že horní zákon je
zastaralý a je ho nutno novelizovat.
• Výbor OS se zabývá taktéž hornickou činností a jejími vlivy, které se projevují a můžou se dále
projevovat na našem území. Dále připomínkováním Dokumentace a Stanoviska MŽP EIA –
„Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA
v období 2011-2016“. Do stanoviska Ministerstva životního prostředí se nám podařilo prosadit
řadu připomínek, které nám pomůžou sledovat a vyhodnocovat důlní vlivy, které můžou
v budoucnu ovlivňovat některé nemovitosti na území obce Dětmarovice. Mezi ty nejpodstatnější
patří monitoring důlních otřesů, pokračování monitoringu výškového zaměření rodinných domků,
sledování kvality spodních vod ve vrtech k tomu určených, překvalifikování ochranných zón (které
můžou zjednodušit úpravy a výstavbu rodinných domků v lokalitách sousedících s dobývacími
prostory dolu Karviná).
Výbor OS se pravidelně scházel v tomto složení: p. Szwarc, Ing. Foltýn, Ing. Rosman, p. Bura, p.
Pytlík, p. Dzialo a p. Žurek. Závěrem chceme zdůraznit, že vše co děláme pro občany, děláme ve svém
volném čase a bez honoráře.
Předseda OS Bronislav Szwarc
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Služby, obchod,
podnikání

Místní sběrna druhotných surovin, kterou provozuje firma Sicherkovy,
je stále umístěna ve farské stodole.
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P rvní fotov olt aick é el ekt rárny v obci
EcoSun Energy s.r.o.
Dětmarovice 1212
Vedení: Martin Kniezek, jednatel společnosti
První myšlenky na výstavbu fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) vznikly v říjnu
2008, a to na fyzickou osobu pouze za účelem provozování vlastních FVE.
Ale v lednu 2009 na ostravské výstavě INFOTHERMA 2009 to všechno začalo a začaly
se postupně realizovat myšlenky o založení s.r.o. Všechny další právní kroky již byly
realizovány pod novou právní formou, pod hlavičkou s.r.o., a ne fyzické osoby jako
doposud.
Vysoká poptávka na trhu a již nabyté zkušenosti přiměly k myšlence založit společnost,
která se bude zabývat poradenstvím a výstavbou FVE na zakázku. Společnost EcoSun
Energy s.r.o. vznikla dne 5. března 2009.
Zabývá se poradenstvím a výstavbou FVE „na klíč“. Společnost klade důraz na vysokou
kvalitu, výkon a maximální užitné vlastnosti dodávaných komponent. Výkon i kvalitu
solárních systémů pro společnost zaručuje renomovaná německá společnost IBC Solar
AG.
První FVE na střeše rodinného domu
FVE o výkonu 9,72 kWp je realizovaná na střeše
rodinného domu čp. 1212 majitele Kniezka. Pro
výstavbu bylo použito 54 solárních panelů o
jmenovitém výkonu 180Wp německé společnosti IBC
Solar a 3-fázový střídač Fronius IG Plus 120.
Čp. 1212
Postup realizace:
16.2.2009
Podána žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě
u společnosti ČEZ.
02.3.2009
Podána žádost o územní souhlas u stavebního úřadu.
16.3.2009
Společností ČEZ vydáno souhlasné stanovisko k žádosti o připojení.
20.3.2009
Vypracován projekt stavební a elektro části.
26.3.2009
Stavebním úřadem vydán územní souhlas pro realizaci výstavby.
30.4.2009
Na místo výstavby dopraven kompletní materiál.
04.5.2009
Zahájení výstavby.
11.5.2009
Úspěšně dokončena výstavba a spuštění testovacího provozu.
14.5.2009
Podána žádost o licenci na výrobu elektřiny u ERÚ.
Červenec 2009 Realizace
Další FV na střechách:
Čp. 1213, majitel Beier, výkon 10 kWp, 54 ks panelů IBC PolySol 180 GE, realizováno v červenci 2009.
Čp. 1252, majitel Rzesutek, výkon 7,38 kWp, 41 ks panelů IBC PolySol 180 GE, realizováno v září 2009.
V popředí čp. 1213,
Všechny tři FVE se nacházejí v nové zástavbě „U
za ním 1212.
hájenky“.
Jednatel společnosti EcoSun si vyhlídl
v Dětmarovicích dva pozemky, na kterých hodlá
postavit dvě FVE o výkonu 300 kWp respektive
500 kWp. Podal žádosti o připojení výrobny
elektřiny k distribuční soustavě u společnosti ČEZ
a na některá již získal souhlasná stanoviska.
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Solná jes kyně I ON OSAL
Začátkem února, přesně ve středu 9.2.,
byl zahájen provoz nové solné jeskyně
v Dětmarovicích. Jeskyni budovali za
účelem pomáhat lidem s potížemi
spojenými se současným neutěšeným
stavem
prostředí.
Procento
lidí
postižených
alergiemi,
astmatem,
dermatologickými obtížemi a slabou
imunitou neustále narůstá. Je známo, že
pobyt u moře má vynikající a
blahodárný vliv na zdraví jedince. Po
návratu od moře děti i dospělí pociťují
velkou úlevu od potíží. Mikroklimatická solná jeskyně, jenž je celá vybudována
z přírodní soli kamenné i mořské nahrazuje pobyt u moře. Je zde stejně ionizovaný a
nasycený vzduch o prvky, které jsou v soli obsaženy. Pro výstavbu jeskyně použili 2
tuny izraelské soli z Mrtvého moře, které je nejslanějším mořem na světě. Obsahuje
více než 30 % minerálů, což je desetkrát více než jiná moře. Voda Mrtvého moře
obsahuje 21 minerálů a stopových prvků, přičemž dvanáct z nich nenajdete v žádném
jiném moři. Sůl z Mrtvého moře se v jeskyni nachází na zemi mimo dosah návštěvníků.
Na stěnách jeskyně je použito 8 tun ručně těžené kusové kamenné soli (270 mil. let
staré) pocházející z Doněcké oblasti z města Artěmovsk. Členitý strop se solnými
krápníky navozuje zdání opravdové jeskyně a díky dodatečně vytvořenému
elektromagnetickému poli je hustota záporných iontů nejvyšší v místech s lehátky.
Spolu s protékající vodou solného jezírka je vzduch prosycen prvky, které jsou v soli
obsaženy. Osvětlovací režim a ozvučení jeskyně jsou přizpůsobeny k odpočinku, ke
kterému slouží i polohovací lehátka, která umožňují každému nastavení nejpohodlnější
polohy.
Každá terapie začíná v celou hodinu. Je nutné se dostavit minimálně 10 minut před
zahájením. Na pobyt v solné jeskyni se nemusíte nijak připravovat, stačí mít pohodlné
oblečení. V recepci obdržíte jednorázové návleky na obuv. Na pobyt v solné jeskyni při
koupi permanentní vstupenky přispívají zdravotní pojišťovny.
Provozní doba solné jeskyně je pondělí až pátek od 8 do 20 hodin a v sobotu a neděli od
10 do 18 hodin. Relaxační kúra probíhá po dobu 50 minut na pohodlných polohovacích
lehátkách, při příjemné hudbě a osvětlení, které napomáhá k celkovému uvolnění.
Teplota v jeskyni se pohybuje v rozmezí mezi 17 až 20°C.
Solná jeskyně se nachází v domě čp. 1246 majitele Mgr. Petra Baara.
Vstupné:
dospělí: 135,- Kč, děti (6-15 let) a důchodci: 95,- Kč, dítě do 6 let s platícím rodičem
vstup zdarma.
Permanentní vstupné:
dospělí: 1.125,- Kč/10 vstupů, děti (6-15 let) a důchodci 800,- Kč/10 vstupů.
Společnost IONOSAL s.r.o.
S touhou pomáhat zlepšovat zdravotní stav našich dětí se rozhodli před sedmi lety
vybudovat první solnou jeskyni v České republice. Začali sbírat všechny informace o
léčivých účincích solných prostor z různých solí, léčebných pobytech v podzemí
(speleoterapie), léčebných pobytech na horách a u moře. Zakoupili přístroje na měření
vzdušných iontů a začali vyvíjet vlastní bezpečnou a účinnou jeskyni. Byli motivováni
faktem, že procento postižených alergiemi, astmatem a bronchitidou stouplo v populaci
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za posledních 50 let z 2-3% na dnešních 30%. V dnešní době globálního znečišťování
se dá předpokládat, že počty nemocných dětí i dospělých ještě porostou. Dnes už vědí,
že první jeskyní v ČR již nestihnou být, protože v posledních dvou letech byly otevřeny
desítky solných jeskyní po celé republice. Přesto si myslí, že slovo „první“ mohou a
budou používat nadále ve spojení „první vysoce léčebná jeskyně“. Sedm let přípravy
jim dalo obrovský náskok ve zkušenostech, jak správně postavit a hlavně provozovat
jeskyni, aby byly léčebné účinky citelné a dlouhodobé. Asi se ptáte, v čem se
dětmarovická solná jeskyně liší od ostatních a proč je výjimečná? Postavili jeskyni
úplně jinou, než jsou všechny ostatní. Jako jediní pomocí zemního registru a úpravou
elektromagnetického pole nasimulovali prostor skoro totožný se skutečnou přírodní
podzemní jeskyní. Následně pomocí japonské technologie, obohacování vzduchu o
lehké záporné ionty, které jsou hlavním léčivým faktorem pobytu na horách, docílili
podobné čistoty a kvality vzduchu, jako ve vysokohorském prostředí. Během inhalační
procedury v naší jeskyni ze soli z Mrtvého moře se speciálním a unikátním klimatem
v podobě uměle upraveného vzduchu o tělu prospěšné minerály,
geoaerosoly a vlhkost posilujete obranyschopnost a správnou
činnost lidského organismu jako při pobytech u moře.
Spojením těchto tří spolučinitelů dochází k blahodárnému účinku
na lidský organismus, a to při problémech dýchacího ústrojí,
dermatologických problémech, poruchách nervového systému a
prevenci vysokého krevního tlaku. Zlepšuje se metabolismus a
dochází k posílení srdeční funkce a krevního oběhu. Solné
mikročástice společně s přítomnými minerály a stopovými prvky
působí nejen na pokožku, ale i při vdechování zlepšují funkci
sliznice, vylepšují buněčnou imunitu a zklidňují zápaly a otoky.
Solná jeskyně, která je místem klidu, odpočinku a relaxace. Ale není
to to jediné, s čím se zde můžeme setkat.
Jedním z největších objevů zaměřených na relaxaci těla je bezesporu floating, který je
založen na principu beztížného plavání a simulaci dokonalého prostředí Mrtvého moře.
Tato neobvyklá metoda relaxace nabízí velmi rychlé uvolnění těla i ducha. Dosáhneme
ho asi hodinovým pobytem ve floating tanku naplněném teplou, hustou a slanou
kapalinou, která nadnáší tělo a imituje tak do značné míry stav beztíže. Protože je
prostor vany uzavřen a člověk uvnitř je oddělen od veškerých vnějších vjemů, dochází
snadno k absolutnímu uvolnění pohybového aparátu, kloubů, svalů, ale i vědomí.
Účinek zvyšují vířivé trysky vestavěné do dna vany a po obvodu zařízení, které
relaxující ovládá zevnitř.
Obecně se doporučuje zůstat co nejdéle ve stavu ticha a klidu, ve druhé polovině
relaxační doby lze procítit masážní účinky vířivých trysek, popřípadě nechat na tělo
„stékat” tóny příjemné relaxační hudby. Lidé, kteří trpí fobií z malého prostoru, by měli
před vstupem do floatační vany zkonzultovat svůj problém s odborníkem. Někdy
pomůže, když si relaxující nechá víko tanku pootevřené.
Uvolnění se může příznivě projevit na celkovém zdravotním stavu. Zkušenosti
potvrzují, že po floataci dochází k zlepšení pohybového aparátu, k odeznění bolestí
kloubů i k zvýšení jejich pohyblivosti, rychleji se hojí zlomeniny a jiná zranění, díky
slanému prostředí se celý organismus pročišťuje a vyplavují se odpadní produkty, které
způsobují podráždění, únavu, deprese. Krevní řečiště se rozšiřuje, dochází k tzv.
vazodilatačnímu efektu – do buněk se dostává víc výživných látek a urychluje se
odplavování kyseliny mléčné z těla.
Doba procedury trvá 60 minut a stojí 390,- Kč v dopoledních hodinách a 490,- Kč
v odpoledních hodinách.
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Různé
Květinářství
Paní Burdková přemístila svou prodejnu květin z nevyhovujících pronajatých
zchátralých prostor v domě čp. 258 (dříve řeznictví Vaštyl) do vlastního maličkého
domečku k Dělnickému domu. Ke svému podnikání tak získala velice lukrativní místo
v samém centru obce, navíc kousíček od hřbitova, což je pro tento obor velice výhodné.
Oproti původnímu stavu nabízený sortiment značně rozšířila. Kromě květin zde lze
zakoupit spoustu dárkových předmětů, je
Květinářství
zde velký výběr svíček, o dušičkách
možno zakoupit hřbitovní vazby, …
Se stavbou dřevěné montované stavby
majitelka začala začátkem letošního roku a
v letních měsících byla zkolaudována a
zprovozněna. Stavba dostala čp. 1293.
Auto Kelly
Bývalá opuštěná pekárna má konečně
nového majitele. Sídlí zde firma Auto
Kelly, kde se prodávají náhradní díly.
V letošním roce byla zrekonstruována budova a začalo se také s terénními úpravami
okolo. V budoucnu má být rozšířena o
další služby.

Auto Kelly

Nově otevřená advokátní kancelář
Od 1.9.2009 je ve 2. podlaží nad poštou v Dětmarovicích nově otevřena pobočka
advokátní kanceláře JUDr. Sylvy Totkové Kolderové, advokátky, se sídlem Ostrava –
Moravská Ostrava, Jiráskovo náměstí 159/10, občanky Dětmarovic.
Předmětem činnosti advokátní kanceláře jsou právní služby v oblastech:
- rodinné právo – rozvody, výchova a výživa dětí, vyživovací povinnosti manžela,
příbuzných, vypořádání společného jmění manželů, vztahy manželů, a další
- občanské právo - občanskoprávní vztahy, sousedské vztahy, převody nemovitostí –
darování, prodej, koupě, zřizování věcných břemen, odpovědnost za škodu,
odpovědnost za vady, a další
- obchodní právo – obchodní závazkové vztahy, právo obchodních společností, a další
- pracovní právo – vznik, změna, zánik pracovního poměru, výpovědi, práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, nároky z pracovněprávních vztahů,
náhrada škody, a další
- trestní právo – zastupování obviněných z trestných činů, poškozených v trestním
řízení, a další
- správní právo
- komplexní služby podnikatelům, obchodním společnostem – paušální zastupování
a další oblasti práva, poskytování právního poradenství, sepis smluv, zastupování
v řízeních před soudními i správními orgány.
Na pobočce v Dětmarovicích nad poštou jsou služby poskytovány v pracovní dny po
telefonické domluvě.
Pedikúru, manikúru a nehtovou modeláž provozuje od
1. dubna 2009 v prostorách Kadeřnictví v budově čp. 900
u Dělnického domu paní Martina Konečná.
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Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

Výstavba nových rodinných domků na příjezdové komunikaci k myslivecké hájence.
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Statis tické ú daje o dom ech
V roce 2001 při sčítání lidu bylo v obci
Demolice v letech 2002-2007
Kolaudováno v letech 2001-2005
Kolaudováno v letech 2006-2007
Ke konci roku 2007 by mělo být

1.127 domů
4 domy
45 domů
17 domů
1.185 domů
Také na Zálesí se začínají stavět nové domky.

Demolice RD
Rok)* 1992
Počet

1

1993

1997

1998

1999

2002

2003

2004

2007

2008

2009

1

2

1

1

1

1

2

0

0

1

Číslování zahradních chatek
V roce 2006 se začala přidělovat popisná čísla zahradním chatkám. Začátkem roku 2008
bylo v obci 57 takovýchto objektů.

Statis tické ú daje o ob yvatels tvu
K 31.12.2009 měla obec
3.960 obyvatel
Z toho
1.926 mužů a 2.034 žen
Nejstarší občan je narozen 8.8.1911 a je to Emilie Antončíková.
Děti do 15 let
485
846
Občané starší 60 let
Potencionální voliči
3.337
Průměrný věk občanů je
40,81 roků
Průměrný věk žen
41,61 roků
39,96 roků
Průměrný věk mužů

P ř i v í t a l i js m e n o v é o b č á n k y
V letošním roce jsme na obecním úřadu přivítali tyto nově narozené občánky:
Alexandra Ou tratu , Adélu Tu rko vo u , Daniela Po lách a, Kristiána Ko ch a,
Viktora L igo ckéh o , Nikolu Kű fn ero vo u , Daniela Ostró wku , Filipa S iko ru ,
Daniela M en cn era,
Elišku G řeš ico vo u ,
Adélu Gas io rko vo u ,
Břetislava Ban szela,
Elišku Ch m ie lo vo u ,
Filipa a Michala Po p io lko vy ,
Natálii a Zdeňka Po sp iech o vy .
Vítání dvojčátek Popiolkových
(vpravo) a Pospiechových (vlevo).
)* Roky, které nejsou uvedeny – žádné demolice.
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90 a více let s e dožili
Leden 2009
Únor 2009
Květen 2009
Červenec 2009

Srpen 2009
Září 2009
Listopad 2009
Prosinec 2009

91 let
90 let
91 let
91 let
95 let
97 let
98 let
90 let
96 let
94 let

Pavel Bo le k
Anna Šo tko vá
JUDr. Otakar Ka ras
Anna Marc in ko vská
Božena Han u sko vá
Ludmila Něm co vá
Emilie An to n číko vá
František Fe rf eck i
Štěpánka Ju rčíko vá
Aurelie Bu ko vj an o vá
Marie Fo lty n o vá
Štěpánka Barte czko vá

Zl at ou s v atbu os lav ili
Červenec
Září
Říjen
Prosinec

Marie a Otto O s t r ó w k o v i
Božena a Miroslav S i k o r o v i
Anna a Milan N e l h ü b e l o v i
Vladislav a Olga W r ó b l o v i

Manželé Sikorovi oslavili zlatou svatbu
na obecním úřadu.

Odešel z n ašich ř ad
Dne 17.12.2009 odešel z našich řad pan Miroslav Sikora. Narodil
se 11.10.1939 v Dětmarovicích, kde prožil celou svou plodnou
životní pouť. Po dobu svého aktivního života pracoval na šachtě.
Několik desetiletí se velice aktivně a obětavě zapojoval do
veřejného dění v obci. Od roku 1967 byl platným členem
Mysliveckém sdružení, se svými kamarády – myslivci postavil na
Zálesí chatu Zálesanka, podílel se na výstavbě myslivecké hájenky, dlouhých 28 let
vykonával funkci mysliveckého hospodáře, a to od roku 1978 až do roku 2006, což
obnášelo účast na všech mysliveckých akcích. Stejným přínosem byl v posledním
desetiletí i v Českém svazu včelařů, kde na sklonku svého života vykonával funkci
místopředsedy a podílel se na organizaci spousty kulturních a společenských akcí. Za
dosažené výsledky v chovu včel a za práci pro včelařskou organizaci mu byl v roce
2007 udělen odznak Vzorný včelař. Byl i členem Sboru dobrovolných hasičů.
V září letošního roku oslavil se svou manželkou Boženou zlatou svatbu, v říjnu pak své
životní jubileum 70 let. Ještě koncem listopadu prodával na Medových dnech
medovinu. Zemřel zcela náhle v nemocnici v Třinci. Jeho smrt přišla zcela nečekaně a
všechny nás velice překvapila.
Byl velice obětavý, společenský, měl mnoho životního elánu i optimismu.
Mirku, děkujeme ti za vše, co jsi pro naši obec vykonal.
Čest tvé památce!
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Nezam ěs tnan os t
Průměrná míra nezaměstnanosti během dubna 2009 opět vzrostla. Bez práce je v Česku
456 tisíc lidí, tedy 7,9 procenta osob. Ve srovnání s loňským rokem je nezaměstnaných
o 140 tisíc víc. Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. Analytici tvrdí,
že čísla jsou horší, než předpokládali.
Analytici již v předešlých měsících varovali, že dynamika propouštění v tuzemsku je
neuvěřitelně rychlá.
Situace na trhu práce je opravdu vážná, což dokumentují i čísla o počtu propuštěných
zaměstnanců v průmyslu (v březnu se počet zaměstnanců v průmyslu snížil o 9,9 %,
v únoru to bylo o 7,3 %). S růstem nezaměstnanosti se navíc rozevírají nůžky mezi
regiony.
Podle ministerstva se během dubna na úřadech práce zaregistrovalo nově 75 tisíc lidí,
přičemž 63 tisíc lidí si práci našlo. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci dubna
210 tisíc lidí.
Podle statistik je volných pracovních míst přes padesát tisíc, což je o 101 tisíc méně než
loni. Na jedno volné místo nyní připadá v průměru devět uchazečů.
Vybrané regiony s nejvyšší nezaměstnaností:
Most 15,6 %, Jeseník 14,1 %, Bruntál 14,0 % a Karviná 13,8 %.

P ras ečí chřipk a
V letošním roce se objevil nový vir nazvaný prasečí chřipka nebo také chřipka mexická.
První případy nemoci byly hlášeny 18. března 2009. Onemocnělo několik stovek lidí
v oblastech Mexika. Odkud se šířila do celého světa. Původně prasečí chřipkové
onemocnění je přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán i přenos mezi
lidmi.
V říjnu se v České republice objevilo první úmrtí. Hned druhým člověkem, co
v republice na prasečí chřipku zemřel, byl muž z Dětmarovic. Internetové portály
přinesly tuto zprávu:
V ostravské fakultní nemocnici zemřel v pátek 13. listopadu muž na komplikace
spojené s prasečí chřipkou. Stav muže středního věku (42 let) z Karvinska zkomplikoval
zápal plic. Jde o druhou oběť tohoto onemocnění v ČR. Koncem října zemřela
v karlovarské nemocnici na komplikace spojené s prasečí chřipkou jednatřicetiletá žena.
Muž byl do ostravské nemocnice převezen ve vážném stavu z jiného zdravotnického
zařízení (z nemocnice Orlová) v Moravskoslezském kraji s už potvrzeným virem
prasečí chřipky. Později se u pacienta objevily komplikace. Příčinou úmrtí byl zápal
plic, který byl následkem prasečí chřipky.
Stejně jako první oběť viru byl i pacient v Ostravě těžce nemocný. „Byl to hypertonik a
trpěl i dalšími chronickými nemocemi,“ řekl hlavní hygienik ČR. Stav pacienta byl od
počátku velmi vážný. Onemocnění u něj mělo dramatický průběh a bohužel skončilo
tragicky.
Jednalo se o našeho občana pana Květoslava Dylonga ze Zálesí.
Úspěšná léčba
V orlovské nemocnici lékaři úspěšně vyléčili pacientku s virem H1N1 (prasečí chřipka),
která byla ve velmi vážném ohrožení života. Čtyřiapadesátiletá žena koncem listopadu
prodělala běžné nachlazení, pro neustupující potíže jí byla po čtyřech dnech nasazena
léčba antibiotiky, nicméně její stav se nadále zhoršoval. Osmý den byla s vysokými
teplotami hospitalizována na interním oddělení, ale pro výrazné zhoršení dechových
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funkcí byla přeložena na oddělení ARO, kde už bojovala o život. Její stav byl několik
dnů velmi kritický. Ženě selhávaly plíce i ledviny. Nasadili ji umělou plicní ventilaci,
dialýzu a intenzívní antibiotickou léčbu. Přesto se její stav dlouho nelepšil. Boj s virem
pokračoval tři týdny, po kterých se žena začala k radosti všech uzdravovat. Bylo velkým
vítězstvím, že se podařilo tuto pacientku zachránit. Byla to naše občanka paní Věra
Klozová.
Za listopad až prosinec hospitalizovali s tímto onemocněním v orlovské nemocnici 10
pacientů. Jeden z těchto pacientů mohl být propuštěn do domácí péče třetí den
hospitalizace, pět dalších bylo přeloženo na infekční oddělení do Ostravy-Poruby a
Havířova. Bohužel dva pacienti zemřeli.

Cv i č e n í i n te g r ov an é h o z á c h r an n é h o s ys té m u
V sobotu dne 19. září 2009 se v Dětmarovicích – Koukolné uskutečnilo mezinárodní
cvičení složek Integrovaného záchranného systému s názvem „SPOLU 2009“.
Vlivem tohoto cvičení byl na komunikaci spojující silnici Karviná – Bohumín a
Petrovice – Závada, včetně železničního přejezdu směrem k rodinné zástavbě u rybníka
Větrov, v době od 7 do 15 hodin omezen provoz, v době mezi 10. a 13. hodinou pak
byla komunikace a železniční přejezd zcela uzavřen.
Námětem cvičení byl střet vlaku
drážní údržby s autobusem,
v němž cestovalo
45 polských turistů.
Do cvičení se zapojila více než
stovka zasahujících záchranářů,
profesionálních i dobrovolných
hasičů, policistů, Nemocnice
s poliklinikou Karviná-Ráj a také
členové Českého červeného kříže.
Záchranných prací se účastnily
složky nejen z České republiky,
ale i z Polska.
Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci mezi složkami Integrovaného záchranného
systému při mimořádné události a koordinaci jejich činnosti. Dalšími cíli byl nácvik
třídění a ošetřování osob, které byly při nehodě postiženy a jejich následný transport do
zdravotnických zařízení.
Cvičení rovněž posloužilo k prověření koordinace mezi ÚSZS MSK a NsP Karviná –
Ráj při události s velkým počtem raněných.
Mezi úkoly Zdravotnické záchranné služby patří v první fázi podobných neštěstí
zmapování místa a odhad počtu postižených. Po rychlém vyhodnocení situace je
aktivován tzv. traumatologický plán, na jehož základě jsou na místo události nejen
vyslány potřebné týmy zdravotníků ve službě, ale také posilové výjezdové skupiny ze
vzdálenějších míst kraje nebo záchranáři, jež byli povoláni ze svého volna z domova.
Velitel zdravotnické části zásahu musí ve spolupráci s HZS a PČR určit nejvhodnější
příjezdové a odjezdové trasy vozidel ZZS. Je nutné vybrat místo pro shromáždiště
zraněných, kde je posléze prováděno jejich třídění podle závažnosti stavu. Souběžně
probíhá mnohdy velmi náročné ošetřování postižených a jejich směrování do
zdravotnických zařízení.
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V případě tohoto, tentokrát naštěstí pouze simulovaného hromadného neštěstí, bylo
povoláno na pomoc celkem devět posádek záchranné služby a zraněným pomáhaly tři
desítky profesionálních záchranářů, včetně čtyř lékařů. Sedmi cestujícím z autobusu
však již nedokázali pomoci – simulovaná zranění figurantů byla neslučitelná se životem.
Deset dalších osob utrpělo těžká, téměř dvě desítky středně těžká zranění, devět lehká.
Šlo zejména o poranění hlavy a mozku, otevřené a zavřené zlomeniny končetin; dále
tepenná, nitrohrudní a nitrobřišní krvácení, devastační otevřené poranění hrudníku,
zranění břicha s výhřezem střev, těhotná zraněná, poranění krční páteře, pánve a
traumatické amputace končetin.
Se záchranáři na místě spolupracovalo také zdravotnické družstvo Humanitární
jednotky ČČK. Posádky ÚSZS MSK spolu s vozy dopravní sanitní služby NsP KarvináRáj následně po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče pacientům na místě
nehody nacvičovaly jejich transport do zdravotnického zařízení. Práce záchranné služby
skončila předáním posledního pacienta ve zdravotnickém zařízení, a to v 11,45 hodin,
tedy 85 minut po oznámení události.
Z pohledu zdravotnické záchranné služby bylo cvičení důležité zejména z hlediska
nácviku organizace záchrany osob, jejich třídění a označování. V reálné situaci by
probíhal poněkud odlišně transport zraněných do nemocnic. Povolán by byl vrtulník
letecké záchranné služby z Ostravy a patrně také z Olomouce.
Pacienti s nejtěžšími zraněními by byli směrováni do traumatologického centra Fakultní
nemocnice v Ostravě či Olomouci, kde jsou pro záchranu a léčbu těchto zraněných
nejlépe připraveni. Využity by byly také kapacity dalších zdravotnických zařízení
v okolních městech – tak, aby nedošlo k zahlcení jedné z nemocnic.
Podobná taktická cvičení probíhají během roku na různých místech našeho kraje. Jejich
primárním cílem je připravit a udržovat složky
Integrovaného systému v plné připravenosti na
bezchybné zvládnutí skutečného hromadného
neštěstí. V Moravskoslezském kraji jsme byli
s událostmi hromadného charakteru během
posledního
půldruhého
roku
bohužel
konfrontováni opakovaně.
Sama jsem se šla na průběh této akce podívat,
abych na vlastní oči viděla, jak takovéto cvičení
vypadá. Bylo to velice zajímavé.
Sanitek se sem sjelo požehnaně.
Lids ké tragédi e
Mladou ženu zabil strom
V sobotu 17. ledna 2009 došlo k rodinné tragédii. Třicetiletou ženu zabil strom, který
podle prvotních informací kácel její osmatřicetiletý manžel.
Manželský pár si vyšel do nedalekého lesíka na svém pozemku, kde se chystal kácet
stromy. Muž, který se kácení ujal, zřejmě neodhadl nasměrování podťatého stromu. Je
také možné, že si při práci nevšiml, že žena vstoupila do prostoru, kam měl strom
spadnout.
Žena byla kácení stromu přítomna. Podťatý padající strom na ni spadl a zasáhl ji do
hlavy. Žena ještě patrně následně narazila hlavou na přistavený vozík.
Když na místo dorazili záchranáři, bylo už bohužel pozdě. Pacientka nejevila známky
života. Byla v bezvědomí se zástavou dechu i srdeční činnosti. Posádka okamžitě
zahájila oživovací pokusy – zajistila umělou plicní ventilaci a srdeční masáž.
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Resuscitace však přes veškeré úsilí záchranářů nebyla úspěšná. Po více než půl hodině
marných pokusů obnovit činnost srdce musel zasahující lékař konstatovat smrt
pacientky. Žena na místě podlehla svým těžkým poraněním.
Případ byl vyšetřován s podezřením na spáchání trestného činu ublížení na zdraví
z nedbalosti.
Utonutí při koupání
Operační středisko záchranné služby převzalo v pátek 17.7.2009 před osmou hodinou
večer tísňovou výzvu k zásahu v Dětmarovicích. Nahlášeno bylo tonutí muže v řece
Olši na okraji obce. Na místo vyjela posádka rychlé lékařské pomoci z Karviné a
zároveň vzletěl také vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy.
Jednadvacetiletý mladý muž plaval v blízkosti splavu v Koukolné a na několik minut se
ztratil z dohledu kamarádovi. Po další době jej svědkové ještě před příjezdem
záchranářů objevili a vytáhli z vody.
Protože postižený nejevil známky života, pokoušeli se mu přítomní pomoci oživovacími
pokusy. V době, kdy na místo události přijela posádka záchranářů, byl muž stále
v bezdeší a bez srdeční aktivity. Ani pokračující resuscitace nevedla k úspěchu a
zasahující lékaři museli konstatovat smrt pacienta.
Požár vypadal strašidelně.
Požár garáže
Čtyři jednotky hasičů zasahovaly 20. srpna 2009 asi hodinu po
poledni v Dětmarovicích na Zálesí u požáru dřevěné garáže
a dalších dvou napojených přístavků u rodinného domku. Garáž
shořela, ale hasičům se podařilo zachránit díky pohotovému
zásahu před ohněm přilehlý rodinný domek, kterému se již
vzňala část dřevěného bednění. Škoda na garáži je 70 tisíc korun,
hasiči uchráněné hodnoty byly odhadnuty na jeden milion korun.
Za požár může šestnáctiletý syn majitelů nemovitosti a jeho
nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. Podle vlastních
slov si prostě zapálil kapesník a ten spadl na podlahu garáže, kde
měl být rozlitý benzín. Proč tak učinil, to zasahujícím hasičům a vyšetřovateli HZS
MSK neřekl. Mladík z hořící garáže vyvázl, ale se silně popáleným předloktím, sanitka
rychlé záchranné služby jej musela odvézt do nemocnice v Orlové.
Na tísňovou linku hasičů zavolala všímavá sousedka. Na místo ihned vyjely dvě
jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v Orlové
a Karviné a s nimi dvě jednotky dobrovolných hasičů z Dětmarovic a Doubravy.
Osobní automobil Škoda Felicia Combi duchapřítomně vyvezl z hořící garáže tchán
majitele nemovitosti. Hasiči dostali požár pod kontrolu za půl hodiny, když se jim
podařilo uhasit oheň na ozdobném dřevěném bednění pod střechou rodinného domku
a ten už se dál nerozšiřoval.
Dohašení požáru u zničené garáže a přístavků zhruba o půdorysu 9×6 metrů bylo
záležitostí další půlhodinky.
Takto popsali tuto nepříjemnou událost v tisku. Skutečnost ale je trochu jiná. Jelikož se
to stalo kousíček od mého bydliště, sledovala jsem vše téměř od začátku. Jak jsem
spatřila, že se v okolí něco děje, vyběhla jsem ven s fotoaparátem v ruce. To už byl oheň
obrovský, přímo strašidelný. Plameny sahaly do výše několika metrů a černý dým se
valil desítky metrů vysoko. Na místní příjezdové komunikaci byla spousta aut a lidí.
Kdo byl schopen, popadl kbelík a požár hasil. Kdyby byli čekali, až přijedou hasiči, byl
by v plamenech už asi celý dům. Když ti totiž dorazili, tak už byly veškeré přístavky
plameny sežehnuty.
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Kultura,
církve, náboženství

Na obecním plese.
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Někte ré ku lturn í a s poleč ens ké akc e
Datum:
8.1.
24.1.
31.1.
14.2.
14.2.
14.3.
14.3.

8.3.
28.3.
1.4.
3.4.
8.4.
18.4.

21.4.
24.4.

24.4.
7.5.

7.5.

17.5.

28.5.

Akce:
Den otevřených dveří na ZŠ
Ples SRPŠ
11. obecní ples
Sokolský ples
Valentýnský ples
Dětmarovický list
4. ročník turnaje v mariáši
Dětský karneval
Konal se od 14 hodin v sále Dělnického domu pro děti
1. stupně. Každá třída měla připraveno hezké vystoupení,
poté následovala volná zábava
Dětský karneval
Dětmarovická groble
Hovory se starostou obce
v motorestu v Koukolné
Noc s Andersenem
Velikonoční výstava
Večer s cimbálovkou
Příjemné posezení se zpěvem a tancem při dobrém
červeném či bílém víně pro příznivce cimbálovky
v Dělnickém domě od 19 hodin. Vstupné 50,- Kč
Den Země
Zájezd na Floru Olomouc
Po zhlédnutí překrásné expozice na výstavišti
jsme navštívili muzeum a podnikovou prodejnu
celosvětově známých olomouckých tvarůžků v Lošticích.
Zájezd byl ukončen stylově v restauraci, kde jsme měli
možnost ochutnat některé tvarůžkové speciality
Slet čarodějnic
Zájezd do Polska
Návštěva květinového trhu v Tychách a zahrady Kapise
v Goczalkowicích, jehož expozici jsme měli možnost
zhlédnout i na výstavě Flora Olomouc
Pietní vzpomínka
U příležitosti Dne vítězství u pomníku obětem druhé
světové války v parku u Dělnického domu v 16 hodin.
V krátkém programu vystoupili žáci základní školy
Den matek
v neděli v 15 hodin v Dělnickém domě.
V krátkém programu vystoupily děti z mateřské školy
v Koukolné.
Poté se konalo vystoupení herce Zdeňka Junáka v pořadu
plném humorných historek o natáčení Četnických
humoresek, doplněné vystoupením nejmenší slovácké
dechovky „Šohaji“. Ti zde také pokřtili nové „cédéčko“.
Vstup zdarma
Veselé zpívání

Pořadatel:
ZŠ
SRPŠ
OÚ
TJ Sokol
Dělnický dům
Soukromá akce

ZŠ, SRPŠ
MŠ Koukolná
TJ Sokol
Klub občanů
OÚ
Knihovna
ČZS

Klub občanů
Koukolná
ZŠ, ČSOP

ČZS
SRPŠ, ZŠ

OV ČZS

OÚ

OÚ
ZŠ, SRPŠ
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30.5. Den dětí „Čáry, máry, hop“
S oslavami Dne dětí proběhl Den otevřených dveří
30.5. Kácení májky
4. ročník tradičního odpoledne pro děti i dospělé
v Hospůdce Na statku. Bohužel tento den příliš nepřálo
počasí, a proto byli pořadatelé nuceni připravované
vystoupení skupiny Blaf zrušit
1.6. O pohár starosty obce
Šachový turnaj pro žáky základní školy
6.6. Pátá obecní slavnost
13.6. Dětské radovánky
13.- Zájezd do východních Čech
14.6. na trase Adršpach, Náchod, Babiččino údolí.
V Babiččině údolí jsme zhlédli akci
„Oživení postav z Babičky Boženy Němcové“.
Byl to nevídaný a úžasný zážitek
23.6. Přijetí nejlepších žáků u starosty obce
24.6. Vyřazení žáků 9. třídy
25.6. Přijetí nejlepších žáků ZUŠ
26.6. Slavnostní zakončení školního roku
1.9. Slavnostní zahájení školního roku
5.9. Dětský branný den
10. ročník tradiční akce od 14 hodin v areálu cvičiště
u Olše. Na programu soutěže pro děti, jízda na člunu
dobrovolných hasičů, ukázky z činnosti kynologů a jízda
na koni. Akci ukončila volná zábava s občerstvením
12.9. Pohádkový les
19.9. XIV. ročník soutěže hasičských družstev
o putovní pohár starosty obce
1.10. Zájezd na podzimní Floru Olomouc
8.10. Trestles cup
6. ročník koloběžkových závodů
14.10. Setkání jubilantů
Společné slavnostní setkání 70, 75, 80, 85, 90 - letých
občanů při hudbě a tanci. Nejstarším účastníkem byl pan
Pavel Bolek, který letos dovršil úctyhodných 90 let.
Jako dárek k jubileu obdržel každý oslavenec poukázku
na dva volné vstupy do solné jeskyně firmy IONOSAL
27.10. Říjnové oslavy
13.11. Setkání padesátníků a šedesátníků
28.- Medové dny
29.11.
20.12. Vánoční koncert
Od 15 hodin v místním kostele.
V programu vystoupil s pásmem vánočních písní a koled
pěvecký sbor místní základní školy a žáci
Základní umělecké školy Rychvald.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno, tak jako každoročně,
na charitativní účely

EDĚ

ODS
ZŠ
OÚ
ZŠ, SRPŠ

DV Jednoty Jedność Orel
SPOZ
SPOZ
SPOZ
ZŠ
ZŠ

Kynologové
029
ČSOP
Hasiči
ČZS
OÚ, Trestles
ZŠ

SPOZ
OÚ
SPOZ
OÚ, ČZS
ČSV, ČSOP

OÚ, ZŠ
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P átá obecní s lavnos t
Konala se 6. června od 15 hodin na hřišti TJ Sokol.
Program byl následující:
Zahájení slavnosti a III. dětmarovické silácké olympiády
1500
1500 – 1600
Dechový orchestr mladých Jistebník
1600 – 1700
Sting Me Band revival
1700 – 1800
Finále a vyhlášení výsledků III. dětmarovické silácké olympiády
1800 – 1900
Petr Bende
2000 – 2200
Miro Žbirka
2200 – 2200
Ohňová show
00
00
23 – 00
Kabát revival
Petr Bende odvedl slušný pěvecký výkon, Miro Žbirka se projevil jako „opravdová
celebrita“. Focení bylo dovoleno pouze osobám označených cedulkou „ PRESS“ a pouze
po dobu první písničky!
Již potřetí byla doprovodným programem slavnosti v době od 15 do 17 hodin
dětmarovická silácká olympiáda. Soutěžit mohli dospělí i děti v těchto disciplínách: hod
kládou, přenášení břemene, držení koule, přetlačování kládou, hod břemenem, srážení
s klády, pivní (limonádová) štafeta. Vítězové v jednotlivých disciplínách byli odměněni
cenami, diplomy a dokonce medailemi.
Pro děti byl připraven skákací hrad, čtyřkolky a jízda na ponících, to vše s obsluhou a
dozorem. Nechybělo bohaté občerstvení, vstup jako vždy zdarma.

Shora a zleva:
Dechový
orchestr
Jistebník,
Sting Me Band
revival,
Petr Bende,
Miro Žbirka,
Kabát revival,
noční
sokolské hřiště.
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Tres tles cup
8. října letošního roku se v parku před Dělnickým domem konal v pořadí již 6. ročník
Trestles cupu. Těchto koloběžkových závodů pro děti, které každoročně pořádá obecní
úřad ve spolupráci s firmou Trestles, se letos, stejně jako v loňském roce, zúčastnily i
děti 1. tříd z Dolní Lutyně a Doubravy a nově také z Petrovic u Karviné.
Nejdříve se parkem projely děti z mateřské školy na trojkolkách a pak následovaly
vlastní závody. Soutěže se za
příznivého počasí zúčastnilo na 100
dětí. Za svou snahu byly odměněny
pamlsky, tři nejlepší děvčata a tři
nejrychlejší chlapci obdrželi drobné
odměny. Firma Trestles opět věnovala
dvě zbrusu nové koloběžky, které si
odvezli do Dolní Lutyně a do
Doubravy.
Vítězné družstvo získalo krásný
putovní pohár. Také letos se celkovým
vítězem stal kolektiv 1. třídy naší
základní školy.

Medové dn y
Poslední listopadový víkend se konala v Dělnickém
domě tradiční prodejní výstava Medové dny. Letos
již pošesté. K obecnímu úřadu, Českému
zahrádkářskému svazu a Českému svazu včelařů se
letos přidal Český svaz ochránců přírody. Společně
všichni opět připravili velice poutavou expozici,
která nás vždy každoročně překvapí něčím novým.
Včelaři jako již tradičně prodávali med, kosmetiku
se včelími produkty, výrobky z včelího vosku, medové perníčky, bylinkové čaje a
především lahodnou medovinu, které málokdo odolal.
Český svaz ochránců přírody oslavil v letošním roce 30. výročí založení
celorepublikové organizace a s touto skutečností chtěl seznámit veřejnost. Na několika
panelech propagoval činnost ČSOP všeobecně a také seznámil se svou činností v obci.
K vidění byly také fotografie z posledních akcí či kronika místní organizace.
Členové místního zahrádkářského svazu vystavovali své výpěstky. V letošním roce bylo
pro nepříznivé počasí obzvláště složité na výstavu něco sehnat, ale přesto se zde sešla
celá řada velice krásných odrůd jablíček, vlašských ořechů, dýní, celeru, papriky,
okrasného zelí a dalších druhů.
Zveřejněny byly také fotografie Dagmar Šnapkové ze „Druhého putování po
dětmarovických zahradách“ a ze soutěže „Miss růže 2009“.
Zahrádkáři vyhlásili u příležitosti Medových dnů i letos soutěž, tentokrát na téma
„Živočichové z říše ochránců a škůdců našich zahrad“)*. Tato soutěž se setkala
s poměrně velkým zájmen veřejnosti. Sešlo se na 50 velmi zdařilých exponátů.
Housenky, berušky, broučci, cvrčci, motýli, žížaly, ježci, veverky, krtci, myšky, ptáčci i
další živočichy vyrobené z nejrůznějších materiálů – ze dřeva, textilu, papíru, keramiky,
)* O vyhodnocení soutěž na str. 85/09 tohoto dílu Kroniky obce.
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listí, šišek, semínek či dokonce těsta. To vše jste zde
mohli vidět. Kromě občanů v tomto klání prezentovaly
své výrobky také děti zdejší školní družiny pod
vedením paní Černé a členové keramického kroužku
paní Evy Szyroké.
Také expozice s vánočním stolem byla nádherná.
Cukrářské výrobky paní Menšíkové si opravdu
zasloužily pozornost. Stejně tak bonsaje paní
Gavlasové, z nichž některé zasadila před 50 lety, či aranžmá japonského zákoutí od
manželů Smolkových. Líbily se i Betlémy paní Dvorokové zhotovené různými technikami,
háčkované i paličkované vánoční ozdoby a dekorace a další ruční práce.
Na výstavě bylo možno zakoupit také drobnou keramiku, dárkové předměty, malované
obrázky, vánoční formičky, vánoční ozdoby dřevěné, háčkované i paličkované, kaktusy
i sukulenty a mnohé další.
Letošní Medové dny se opět vydařily a setkaly s velkým
ohlasem. Navštívilo je na 2.040 návštěvníků.
Organizátoři si právem zaslouží poděkování. Stejně tak i
ti, kteří se zapojili do soutěže nebo nabídli své exponáty a
výpěstky ze svých zahrad. Vždyť každý tak významně
přispěl k dobrému ohlasu výstavy a prezentaci naší obce.
Krátce po ukončení úspěšné akce nám byl doručen dopis Doc. Ing. Václava Kafky, CSc.
a jeho manželky Ludmily z Orlové, který byl určen k publikování v Dětmarovickém
okénku a který zde cituji v plném znění.
Milé překvapení na konci sychravého listopadu v Dětmarovicích
Předpokládáme, že čtenáři „Dětmarovického okénka“ jsou o výstavě s názvem „Medové dny“ buď
z vlastní návštěvy nebo přímo z článků zde zveřejněných podrobně informováni.
Proto bychom se s vámi chtěli podělit pouze o zážitky, které nás zaujaly a mimořádně oslovily.
V prvé řadě nás velmi upoutalo mimořádné estetické ztvárnění jak části zahrádkářské a
ovocnářské, tak i ochrany přírody a spousty nápaditých a esteticky dokonalých ručních prací
dospělých i dětí. Oceňovali jsme velký naučný náboj expozice. Nevšední pohledy ochránců přírody
na zahrady, ale i zeleninu a vystavené ovoce. A samozřejmě také vkusně doplněná aranžmá.
Originálními nápady byly fotografie zahrad, které se ucházely o ocenění v soutěži nazvané
„Druhé putování po dětmarovických zahradách“. Stejně tak jsme si hodnotili překrásné snímky,
které očekávaly ocenění v soutěži „Miss růže 2009“.
Naprosto nepřenositelným poznatkem však byla atmosféra vlastní výstavy. Jednak jsme
registrovali stále plné sály. Výstavu podle organizátorů navštívilo více než 2000 návštěvníků
(Dětmarovice mají asi 3800 obyvatel). To tedy znamená, že vyjma snad několika stovek
přespolních zde byla minimálně polovina obce! Dodejme, že orlovskou Spolkovou výstavu (Orlová
má 33500 obyvatel) v začátku listopadu 2009 navštívilo asi 3000 návštěvníků!
Je tedy zřejmé, že Medovými dny v Dětmarovicích tato obec plně „žije“! A bylo to skutečně vidět.
Lidé spolu besedovali, debatovali nad exponáty nebo nad dobrou medovinou. Prostě výstava je
pro Dětmarovice skutečně významná událost! Mile nás také potěšily informace o velké podpoře
vedení obce spolkům a tedy i zahrádkářům.
A především zahrádkářům je třeba výslovně poděkovat za to, že tyto akce (spolu s dalšími
organizacemi) již šest let pořádají a připravují. Jak však podotkl jejich předseda přítel Tomáš
Stáňa, je na škodu, že jejich průměrný věk je 68 let.
Dětmarovičtí, děkujeme za krásný zážitek na vaší výstavě! A přejeme vám řadu ročníků jejího
pokračování.
Ludmila a Václav Kafkovi
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Z činnos ti k nihovn y
Březen, za kamna vlezem …
První jarní měsíc býval tradičně „Měsícem knihy“. Před deseti lety se Měsíc knihy s
nástupem informačních technologií změnil na „měsíc internetu“.
Různé propagační a vzdělávací akce, které probíhaly, měly veřejnost seznámit s
internetem a jeho používáním. Doba pokročila, dnes můžeme za kamna zalézt třeba i s
notebookem a jeho prostřednictvím se podívat do celého světa. Stal se natolik běžnou
součástí našeho života, že již není nutné, abychom jej nějak zvláště propagovali. Po 10
letech celostátní mediální akce „BMI“ – Březen – měsíc internetu skončila.
Ale co čtení a knihy?
Podpora četby, čtenářství a čtení je knihovnám stále vlastní. Pokud chcete rozvíjet své
schopnosti a znalosti, je právě čtení knih tím nejlepším způsobem. V současné době,
kdy jsou knihy čím dál tím více vytlačovány internetem a dalšími modernějšími
formami předávání informací se určitě najde mnoho z vás, kteří čas od času sáhnout po
knize, která vám může nabídnout více.
Noc s Andersenem
Tato ojedinělá akce pod záštitou knihovny v Uherském Hradišti a Klubu dětských
knihoven, pořádaná k výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena a na podporu dětského čtenářství, se rozrostla do obřích rozměrů.
Ze všech míst, kde 3. dubna 2009 ožila pohádková Noc s Andersenem, čiší obrovské
nadšení, kreativita, nápaditost, krásné myšlenky, které tuto akci každoročně provázejí a
jejich počet a kvalita rok od roku stoupá.
Na letošní pohádkovou noc už jen vzpomínají v 840 místech střední Evropy, z toho ve
118 slovenských knižniciach a školách, ve 47 polských bibliotékách i ve 3 slovinských
místech. Na vlastní kůži si jí letos užilo 28.239 dětí, pro něž program připravilo na
6.811 dospělých organizátorů. Podtržením a sečtením dostáváme 35.050 účastníků, což
znamená, že se z jednonočních obyvatel dřívějšího malého Andersenova městečka stalo
už město středně velké.
Znovu po roce se i naše knihovna pošesté proměnila na jednu noc v místo plné kouzel a
pohádek, byla plná překvapení a dobré nálady.
Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 110. výročí od narození Ondřeje
Sekory, byla inspirována jeho tvorbou a hlavními
postavičkami z jeho knih.
Ferda Mravenec – práce všeho druhu – všechno
umím a žádné práce se nebojím – tímto heslem se
naši mravenci v knihovně taky řídili. Čekalo na
ně hodně zajímavých her, soutěží a kvízů, u
kterých všechny skupinky došly bez problémů až
do cíle.
Letošní „noci“ 3. – 4.4. se zúčastnilo 15 dětí a 1
studentka – pomocnice.
Na noci s Andersenem.
Z farnos ti
Tříkrálová sbírka 2009
Jako každý rok i ten letošní nebyl výjimkou v tradici Tříkrálové sbírky. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou Bohumín, proběhla v sobotu dne 3.1.2009 a úterý 6.1.2009.
Na dveře domácností zaklepali lidé z farností, studenti středních škol, skauti a i třeba jen
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lidé zapálení pro věc v Bohumíně, Rychvaldě, Dolní Lutyni, Dětmarovicích a Orlové. V
Dětmarovicích chodili koledníčci se sedmi kasičkami a vybrali 14.025,- Kč.
Celkový výtěžek ze všech uvedených obcích pak činil 195.474,- Kč.
Tato částka bude využita z 65% v Charitě Bohumín, a to k těmto účelům: zakoupení
pozemku k vybudování parkovací plochy pro návštěvníky Charitního domu pokojného
stáří ve Starém Bohumíně, dále na částečné pokrytí rekonstrukce oken v jednom podlaží
Charitního domu. Část finančních prostředků bude využita na provoz Občanské
poradny provozované Charitou Bohumín, podpoří se také nově otevřené nízkoprahové
zařízení pro lidi bez přístřeší v Bohumíně.
Všem lidem, kteří přispěli letos do sbírky, se sluší poděkovat.
Vánoční mše
Na Štědrý den 24. prosince byla ve 22 hodin v místním kostele tradiční slavnostní
„Půlnoční mše“. Na Boží hod vánoční 25. prosince byla mše svatá sloužena v 9 hodin a
na Štěpána 26. prosince rovněž v 9 hodin.
Výměna oken na faře
V letošním roce byla provedena výměna oken v prvním poschodí budovy fary.
Budova je ve velmi špatném technickém stavu, je podmáčená, zdivo vlhké, stará okna a
dveře netěsní, jsou prohnilá. Náklady na výměnu jsou velmi vysoké, proto farnost
požádala obec o finanční dotaci ve výši 85 tisíc korun. Nakonec zastupitelstvo schválilo
příspěvek ve výši 100 tisíc. Za tyto prostředky byla vyměněna okna v prvním poschodí,
kde se nachází byt faráře.
Co je dle mého názoru špatně, je fakt, že zde byla umístěna okna plastová, navíc bílé
barvy a ke všemu ještě nebyl zachován alespoň částečně vzhled oken původních. Nová
moderní okna se do této historické budovy nehodí. A do některých atypických
zaoblených okenních otvorů byla ke všemu osázena okna typická, což na celkovém
vzhledu dalo „korunu“.
Historická okna a budova po částečné výměně oken.

Znovu zničena Něbrojova kaple
Není to tak dávno, jen pár let, co vandalové zničili Něbrojovou kapli a obecní úřad ji dal
jakž takž „dohromady“.
Vandalové
se letos opět
vyřádili,
všechny
stěny kaple
posprejovali.
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Školství

Hlavní budova školy a logo z internetových stránek.
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Za jím av os ti z e šk oly
Den otevřených dveří
Ředitelství ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace pozvalo všechny děti,
rodiče, prarodiče a další příbuzné na 8.1.2009 od 14 hodin na Den otevřených dveří
v Základní škole Dětmarovice. Pozvaní měli možnost prohlédnout si prostory, ve
kterých se naši žáci vzdělávají. Otevřeny byly všechny odborné učebny a třídy. Mohli
navštívit kroužky při jejich práci, pedagogickými pracovníky byly zodpovězeny dotazy.
Zápis do 1. třídy
Se konal dne 15.1.2009 od 12 hodin.
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do obou mateřských škol pro školní rok 2009/2010 proběhl v obou školách
ve dnech 9. - 16.3.2009 v době od 8 do 16 hodin. K zápisu bylo nutno doložit průkazku
zdravotní pojišťovny dítěte. Přednostně byly přijímány děti v posledním roce před
zahájením školní docházky a děti ve věku od tří let od obou zaměstnaných rodičů.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy a rodiče obdrží poštou rozhodnutí.
Interaktivní tabule
Dne 24.3.2009 ZŠ v Dětmarovicích pořádala seznámení žáků prvních a druhých tříd
s učebnou, která je vybavena pro výuku na interaktivní tabuli a učebnou výpočetní
techniky. O děti se starali žáci osmého ročníku pod vedením Mgr. Jany Brožkové a byli
velice vstřícní a obětaví k dětem, vše jim trpělivě vysvětlili a názorně ukázali. Rodiče
byli touto akcí mile překvapeni a je jen škoda, že jich nepřišlo více.
Poděkování
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice děkuje žákyním a žákům základní
školy a dětem mateřské školy v Koukolné za nasbírání více než půl tuny žaludů a
kaštanů na podzim 2009.
V soutěži o „Nejlepšího sběrače“ zvítězil Daniel Pilc z 1. třídy se 76 kg. Na 2. místě se
umístila K. Venclová s 54 kg, následována D. Gřešicovou s 53 kg. Tito obdrželi
hodnotnější ceny, dostalo se však i na ostatní, kteří obdrželi drobnější odměny. Ceny
byly předány 2. prosince předsedou OSM ve škole.
Poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu Dětmarovice za podporu této soutěže a p. L.
Černé ze školní družiny za praktické i administrativní zajištění.

Zá jm o v é k r o u ž k y
Ve školním roce 2008/09 pracovaly ve škole následující kroužky.
Vedoucí:
Kroužek:
Mgr. Jana Brožková
Počítačový (I. stupeň)
Mgr. Jana Brožková
Internetový (II. stupeň)
Mgr. Monika Stašková
Psaní všemi deseti (7.-8. tř.)
Mgr. Jana Bártová
Angličtina pro 1. třídu
Stanislav Agner
Řezbářský (II. stupeň)
Bc. Hana Klusová
Šikulky (2. tř.)
Markéta Jelenová
Keramický
Eva Szyroká
Keramický (II. stupeň)
Mgr. Josef Rác
Filmový klub mladých
Mgr. Jana Bártová
Literárně dramatický
PaedDr. Josef Kurasz
Divadelní „Pimprlata“ (6.-9. tř.)
PaedDr. Josef Kurasz
Novinářský „Divadelní občasník“

Den:
Úterý
Úterý
Pondělí
Středa
Úterý
Středa
Úterý
Pondělí
Středa
Pondělí
1. a 3. týden Pá
4. týden Pá
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Mgr. Jarmila Rácová
Mgr. Jiří Musialek
Mgr. Jarmila Rácová
Trenér šachu
Taťána Čempelová

Flétny a sbor
Sborový zpěv (1.-9. tř.)
Šachový I.
Šachový II.
Sokol

Pondělí
Čtvrtek a pátek
Pátek
Pátek
Úterý

Z činnos ti š ach ovéh o kr ouž ku
Krajský přebor škol v šachu
Moravskoslezský šachový svaz ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč a
Beskydskou šachovou školou upořádal v úterý 3. února „Krajský přebor škol v šachu
2009, 1. - 5. třída“.
Šachového turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev, každý hráč sehrál 7 partií a na
partii měl 2 x15 minut. Bojovalo se nejen o titul „Krajského přeborníka“, ale především
o dvě postupová místa na „Mistrovství ČR škol v šachu“, které se uskuteční 24. – 25.
března v Malenovicích v Hotelu Petr Bezruč.
Šachová kvalita školních týmů každoročně stoupá, a proto se očekával velmi
dramatický souboj o cennou sadu medailí. A opravdu se bojovalo až do posledního
kola. Nakonec se zasloužilým vítězem přeboru stalo družstvo ZŠ Frýdlant nad
Ostravicí. Vítězné družstvo těží především z vyrovnanosti celého týmu a ten jistě není
bez šancí i na MČR. O 2. místo se svedl velký souboj mezi 6. ZŠ Frýdek-Místek a ZŠ
Dětmarovice. Nakonec z postupu a stříbrné příčky mají radost na 6. ZŠ Frýdek-Místek.
O pohár starosty obce
V pondělí dne 1.6. se uskutečnil šachový turnaj O pohár starosty obce Dětmarovice.
Začátek byl ve 14,15 hod. na II. patře naší školy. Zúčastnili se soutěžící z SK Slávia
Orlová, z Bohumína, Petřvaldu a samozřejmě Dětmarovic.
Soutěž se konala ve třech kategoriích od 6 do 15 let: první kategorie byla určena
prvňáčkům a začínajícím šachistům, druhá již našim ostříleným hráčům a třetí připadla
nejstarším žákům. 36 soutěžících vedlo urputný boj o přední umístění ve svých
kategoriích.
Turnaj proběhl v devíti kolech, vždy s časovým limitem 10 minut na zápas. Průběh her
kontroloval hlavní rozhodčí, spolupořadatel soutěže, Jiří Novák a jeho asistent Martin
Sieber.
Je potřeba pochválit naše prvňáčky, kteří se neztratili v poli soutěžících, ba naopak
překvapili hezkou hrou, disciplínou a mnohdy i taktikou hry.
Výsledek turnaje potěšil příznivce naší školy, ve velice dobré konkurenci jsme získali
většinu medailí ve všech kategoriích.
Z našich prvňáčků vedl velmi hezkou hru Jan Graběc, Pavel Juroško, Matyáš Hradil a
Jirka Adamczyk. Tito jmenováni se jistě brzy stanou oporou našeho družstva.
Nejlepší děvčata pochází také z naší školy: Klára Brdíčková, Vlasta Valicová a naše
naděje Terezie Sepešiová.
Všichni účastníci dostali občerstvení a hezké dárky.
1. místo
2. místo
3. místo

I. kategorie
Tomáš
SK Slávia
Horváth
Orlová
Igor
ZŠ
Pleva
Dětmarovice
Jan
ZŠ
Graběc
Dětmarovice

II. kategorie
Jan
ZŠ
Wojcik
Dětmarovice
Tomáš
SK Slávia
Erben
Orlová
Radek
ZŠ
Bura
Dětmarovice

III. kategorie
Vít
ZŠ
Kostka
Dětmarovice
Petr
ZŠ
Nytra
Dětmarovice
Jiří
SK Slávia
Novák
Orlova
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Závěrem je nutno dodat, že bez podpory obce a vedení školy by tyto aktivity
neprobíhaly na tak vysoké úrovni. Proto je třeba poděkovat všem našim příznivcům,
organizátorům turnaje a zejména panu starostovi za finanční i morální podporu.

Ús pěchy n ovinářs kého kr oužku
Čtvrtému ročníku o nejlepší školní časopis v Moravskoslezském kraji „SOLOKAPR
2009“ kralovala ZŠ a MŠ Dětmarovice.
V první části (autorská soutěž podzim 2008 – jaro 2009) se hodnotily individuální
příspěvky. V říjnu 2008 byla třetí Zuzana Šipková. V listopadu zvítězila Klára
Brdíčková z VIII. třídy, Aleš Ovesný se umístil na 5. místě a Michael Branny na 10.
místě. V prosinci skončil na čtvrtém místě Marek Kubatko a zvítězil, stejně jako pak
v lednu 2009, žák IX. třídy Aleš Ovesný. V lednovém kole navíc byla Kateřina
Kaděrová na 2. místě a Tereza Bonczková na třetím. Jinými slovy: V kategorii 14 a více
let naši na stupně vítězů nikoho dalšího nepustili.
Celkem v dosavadních 4 kolech v soutěži pro ZŠ Dětmarovice nasbírali 12 bodů, a to
neměla žádná jiná škola v Moravskoslezském kraji.
Každý soutěžní měsíc byl jiný. Minimálně se hodnotilo 10 až 25 článků ze škol různého
typu Moravskoslezského kraje. Říjen byl hororový, v listopadu bylo téma „Co bych
udělal, kdybych byl na 15 minut vládcem světa“, v prosinci to bylo vánoční téma.
V lednu rozhovor s osobností Moravskoslezského kraje.
V únoru pak byl úkol „Napiš báseň“ a březen zakončil polovinu soutěže výběr humoru a
satiry.
Cena vedoucímu novinářského kroužku
V pondělí 27. dubna 2009 byla v redakci zpravodajské redakce Moravskoslezského
kraje Solokapr předána cena PaedDr. Josefu Kuraszovi. Ocenění převzal za čtyřletou
spolupráci
s redakcí
Solokapra
a
organizací
neziskovou
občanskou
„Novináři dětem“. Tímto byla oceněna i
práce zájmového novinářského kroužku,
který velmi úspěšně vede sedmým rokem
na naší základní škole. Při této příležitosti
převzala Tereza Kaděrová cenu (tričko
hudebního pořadu Medúza) za vítězství ve
4. kole soutěže „Autor roku“ pro Aleše
Ovesného.
PaedDr. Josef Kurasz a Tereza Kaděrová.
Naše školní časopisy uspěly v krajské soutěži
Slavnostním vyhlášením celkových výsledků soutěže o nejlepší školní časopisy
Moravskoslezského kraje byl zakončen 4. ročník „Zlatého Solokapra 2009“. Již počtvrté
se společně se slavnostní vernisáží finálových časopisů konala akce v Domě kultury
města Ostravy, a to ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 10 hodin. Našim školním časopisům
„Drbárna“ a „Pimprlata“ se dařilo a pro ceny a diplomy šli na podium za potlesku 280
přítomných žáků a studentů různých typů škol celkem 5 krát.
Největšího aplausu se však dostalo žákovi 9. třídy ZŠ Aleši Ovesnému, který vyhrál
soutěž Moravskoslezského kraje v kategorii „ AUTOR ROKU 2009“ mladých novinářů.
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Podařilo se mu zvítězit (v kategorii nad 12 let) ve 4 kolech soutěže ze šesti
uskutečněných. Ve stejné kategorii na 2. místě skončil časopis „Drbárna“, který Aleš
Ovesný vede a na 3. místě divadelní občasník „Pimprlata“, který vydává novinářský
kroužek při ZŠ Dětmarovice.
Získali také 2krát ocenění za aktivní práci na „Workshopu Ostravice 2009“.
Z workshopu se dostali na vernisáž mezi 36 nejlepších školních časopisů
v Moravskoslezském kraji a do finále soutěže „Zlatý Solokapr 2009“, který pro ně měl
takovou úspěšnou tečku za jejich celoročním snažením a poctivou prací. Podařilo se tak
nejen navázat na úspěch našeho školního časopisu „Virus“ z minulých třech ročníků, ale
ještě ho vylepšit. S tím v silné a velmi vyrovnané konkurenci nepočítali a měli
obrovskou radost.

Hlavní cenu soutěže „Autor roku“ předala Aleši Ovesnému předsedkyně poroty
z Krajské školní inspekce. Na dalším snímku je náš úspěšný kolektiv
novinářského kroužku s diplomy, které v letošní soutěži „Zlatý Solokapr“ získal.
Rozhovor s Alešem Ovesným
Kdo je vítěz krajské soutěže „Zlatý solokapr 2009“ a autor roku mezi mladými novináři? Za
Alešem jsem zašla s připravenými otázkami. Chci se i za vás dozvědět něco o něm i soutěži, které
se zúčastnil.
Jak dlouho chodíš do novinářského kroužku na ZŠ?
Do novinářského kroužku chodím rok. Předtím už jsem chodil do přírodovědného, výtvarného a
řezbářského kroužku. V novinářském mě to začalo bavit, když jsem začal vydávat svůj školní
časopis „Drbárna“. Přestal vycházet školní časopis „Virus“ a tak jsem se chopil příležitosti.
Jednak vychází v tištěné podobě a potom je to ještě vývěsková tabule na II. patře školy
„Drbárna“, kde si každý může napsat a vyvěsit svůj příspěvek. Od seriózních až po ty drby ve
stylu „jedna paní povídala“.
Jaké máš koníčky a zájmy?
Rád chodím plavat, v zimě bruslit a někdy si protáhnu tělo u badmintonu. Baví mě pracovat na
zahradě, ale nejraději mám procházky se psem. Baví mě také hrát divadlo v našem souboru
„Pimprlata“. Chodil jsem se dřív dívat na divadelní soubor „Veselá parta“ a pohádku „Honza
nebojsa“ a moc mě to zaujalo. Když pan učitel Kurasz začal hrát s „Pimprlaty“, tak jsem se do
souboru přihlásil.
Které předměty tě ve škole baví a které ti nesedí?
Velmi rád mám přírodopis, dějepis a výtvarnou výchovu. Dlouhodobě mi nejde matematika.
Který film a která kniha tě zaujaly?
Konkrétního miláčka nemám. Baví mě knihy, které nejsou dlouhé a jsou vtipné. Filmy mám rád
také veselé a vtipné. Třeba kreslené grotesky a veselohry.
Tvoje oblíbené jídlo a nápoj?
Vyhovuje mi česká kuchyně s omáčkami a knedlíky. Mám rád džusy a nemám rád čaj.
Jaký je tvůj pohled na soutěž „Zlatý solokapr“, ve které jsi slavil takový velký úspěch?
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Soutěž je dobrá a zaujala mě již v minulých letech, kdy soutěžil kroužek s „Virusem“ a skončil na
druhém místě v Moravskoslezském kraji. Chtěl jsem si to také zkusit. Nebylo to v soutěži lehké
ani jednoduché. Hodně jsem se nadřel. Nejvíce mi dalo zabrat 5. kolo v únoru 2009, kdy se psaly
básničky. Úspěch mě pochopitelně těší. Když uvážíte, že se do finále dostalo 36 nejlepších
školních časopisů ze všech typů škol Moravskoslezského kraje a kolem 50 jednotlivců a já vyhrál
4 kola ze šesti, tak jsem na to hrdý.
Jaké máš plány do budoucna?
Určitě úspěšně studovat na Obchodní akademii v Orlové. Ty další plány jsou ještě ve hvězdách.
Připravily Lenka Zádrošová a Iveta Jurošková, žákyně ZŠ.

Den Země v ZŠ D ětm ar ov ice
Česká republika se přihlásila k 22. dubnu - světovému svátku životního prostředí v roce 1990. Lidé na celém světě si každoročně připomínají, že pro zachování bohatství
nejrůznějších forem života musíme mnoho udělat. Přes veškeré mezinárodních snahy o
zlepšování životního prostředí existuje ještě stále hodně rizikových faktorů, které je
třeba odstranit, aby se život na Zemi mohl nadále rozvíjet. Tento den nám všem
připomíná důležitost ochrany přírody.
Probíhají soutěže, festivaly, eko-trhy, úklidové akce, vysazují se stromy apod.
Žáci naší školy se každoročně na tento den velmi těší. Den s přírodovědnou, sportovní i
zábavnou náplní v ZŠ se krásně vydařil. Počasí přálo a tak si všichni s chutí zasoutěžili.
Letošní téma v soutěži družstev bylo „Lovci beze zbraní“, soutěž tříd určovaly proužky
všech barev.
Družstva plnila úkoly poznávací, kde si procvičila znalosti z přírodovědy, ale také
zábavné a sportovní. Na posledním stanovišti žáci vymýšleli přání pro Zemi a vytvořili
Strom přání.
Po soutěžích byl den obohacen tvorbou obrázků živočichů a rostlin z plastových víček,
které jsou vystaveny v prostorách školy. Řemeslnou výrobu košíků z vrbového proutí
mohli žáci pozorovat díky panu Lincerovi, který přes svůj pokročilý věk ochotně přijal
pozvání. Škoda, že myslivci zklamali a na pozvání neodpověděli. Avšak reputaci si
zlepšili tím, že provedli samostatnou úklidovou akci v lese.
Na naší škole probíhají další konkrétní akce – např. sběr tříděného papíru nebo
monočlánků, třídění plastů. Žáci i jejich rodiče tak přispívají svým dílem k šetření
našeho životního prostředí celoročně.
Na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci 9. tříd a rodiče. Obecní úřad, ČSOP a SRPŠ
věnovali ceny, diplomy a sladkosti. Svou troškou do mlýna přispěli také školní družina,
kuchařky a další zaměstnanci ZŠ.
Strom přání (ke Dni Země 21. 4. 2009)
Přejeme si:
aby se nestavěly továrny
ať lidi neházejí do vody, lesa... odpadky
nechceme tady odpadky a skládky
aby nebyly pasti na zvířata
mamince čistý vzduch
aby se méně vyráběla auta
ekologická auta, aby se z nich nekouřilo
abychom chodili uklízet lesy, omezit smog
aby se recyklovalo více odpadů
recyklovat plasty a sklo
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Sběr p apíru v ZŠ
Sběrové dny ve školním roce 2008/09 byly pouze 2 krát z důvodu krize a špatného
odbytu papíru. Přesto byl papír firmou ASA odvezen a bylo dobře, že nepřišel nazmar.
Cena za něj je sice minimální, ale snad se situace brzy zase zlepší. Proto je třeba papír
nevyhazovat, ale pokračovat v třídění.
Dohromady s podzimním sběrem bylo nasbíráno rekordních 14.635 kg tříděného papíru.
Ve škole pokračuje také třídění plastů a víček od plastových lahví pro družstvo
zdravotně postižených zaměstnanců, kteří je připravují pro další zpracování.
Průběžně je možno do školy donášet vybité monočlánky, staré dioptrické brýle, stará
menší elektrozařízení (např. PC komponenty, telefony, tiskárny apod.)
Všichni, kteří se do těchto akcí zapojují a tak pomáhají s aktivní ochranou našeho
životního prostředí.
Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru
(1. akce - podzim 2008, 2. akce - květen 2009)
kg
I.

II.

Třída

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Celkem

Průměr
2. sb.

Celkem
ve třídě
nasbíráno
kg/průměr
na 1 žáka

Umístění
tříd dle
průměru
I.
II.

Soutěž 1. stupeň
1007,7
1853
68,6
2860,7/106
734
692
31,5
1426/ 64,8
777,8
850
38,6
1627,8/ 74
894,5
716,2
31,1
1610,7/ 70
1956
1848
68,4 3804/ 140,9
Liga sběračů na 2. stupni
54
396
18,9
450/ 21,4
564
136
9
700/ 46,7
290,5
318
12,7
608/ 24,3
148
182
7
330/ 12,7
Školní družina a školní jídelna
233
983
1216
6660

7974

3.
5.
4.
2.
1.

14635

2.
5.
3.
4.
1.

Nejlepší sběrači celkově
za obě akce

Kúdelová Petra / 1375 kg
Šeligová Simona / 339 kg
Branny Vítek / 333 kg
Kubatková Magdaléna / 610 kg

Tomčíková Eva / 681 kg
Górecká Karolína / 156 kg
Kubatko Marek / 168,5 kg
Kaděrová Kateřina / 477 kg
Kubičková Veronika / 330 kg

Kúdelová Petra / 1375 kg

Reprez ent ace n aší šk oly
Jako již tradičně také ve školním roce 2008/2009 se žáci naší školy zúčastnili několika
soutěží a olympiád. Mnozí z nich dosáhli velmi dobrých výsledků.
Soutěže
Šachy

Karvinská stezka

okresní kolo
krajské kolo
přírodopis

Umístění
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Jméno žáka
4 žáci
4 žáci
Vít Kostka
Petr Volný
Tomáš Pukowiec
Aleš Ovesný
Tomáš Sebera
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Olympiády
Český jazyk
Matematika

Umístění
okresní kolo
6. místo
okresní kolo úspěšní řešitelé

Pythagoriáda
Matematický klokan
Biologie

okresní kolo
okresní kolo
okresní kolo

Zeměpis

okresní kolo

Dějepis

okresní kolo

2. místo
4. - 5. místo
11. místo
15. místo
9. místo
21. místo
12. - 14. místo

Jméno žáka
Adéla Woznicová
Vít Kostka
Radek Bura
Michael Branny
Michael Branny
Aleš Ovesný
Michael Branny
Michael Branny
Aleš Ovesný
Aleš Ovesný

Za hr aniční školn í ex kur ze
26. května 2009 se 42 žákyň a žáků naší
školy zúčastnilo velmi zajímavé exkurze
v sousedním Polsku. V úterý v 6,30 ráno
nasedli do autobusu a zamířili na prohlídku
koncentračního tábora Osvětim a Březinka.
V autobuse zhlédli hraný film o poměrech v táboře za války. Po příjezdu na místo
všichni obdrželi sluchátka, která velmi usnadnila poslech výkladu. Již po několika
minutách učebnicové teorie začaly dostávat konkrétní obrysy díky všem exponátům a
hlavně velmi zasvěcenému, působivému a poutavému vyprávění česky mluvícího
průvodce. I přes krásné počasí však po vyslechnutém ve všech zůstal pochmurný dojem,
který ovšem samozřejmě napravila návštěva nádherného starobylého královského města
Krakow. Žáci se prošli po nábřeží řeky Visly, na Wawelském návrší zhlédli nádvoří
wawelského hradu a Wawelskou katedrálu s náhrobky významných panovníků. Pak
zamířili do centra města, kde obdivovali známou tržnici Sukiennice, Mariánský kostel
s trubačem a také například pro toto místo typické živé sochy. Vydařený výlet ve všech
jistě zanechal nezapomenutelné zážitky.
Také žáci potvrdili, že exkurze byla velice poučná. Každého určitě otřáslo, jaké praktiky
používali němci k vyhlazování židů. Tuto exkurzi by měl absolvovat určitě každý.
Návštěva Krakova byla uklidňující, po té zdrcující návštěvě v Osvětimi. Wawelská
katedrála i hrad byl velice hezký. Nejvíce všechny zaujala živá socha vojáka. Při
zpáteční cestě v autobuse účastníci celou exkurzi zhodnotili a plni nových dojmů se
rozešli domů. Exkurze obohatila vnímání naší historie.

Výlet p ro oceněn é žák y
Již druhým rokem uspořádala naše škola s finančním přispěním SRPŠ jednodenní výlet
pro nejlepší žáky 5. – 9. ročníku. Letos žákům ukázali některé přírodní krásy naší vlasti.
První zastávka tedy byla v lázních Teplice nad Bečvou, kde si žáci prohlédli Hranickou
propast, nejhlubší propast ve střední Evropě. Poté pokračovali do oblasti Moravského
krasu, kde žáci absolvovali prohlídku Punkevní jeskyně a propasti Macocha. Největším
zážitkem bezpochyby byla jízda na lodičkách v jeskyni a dvoukilometrový výšlap
k hornímu můstku Macochy a nádherný pohled do ní.
Večer se unavení, ale spokojení žáci vrátili domů. Výlet se jim líbil a my doufáme, že je
bude taky inspirovat k dalšímu úsilí, aby se příště mohli opět zúčastnit.
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N e jl e p š í ž á c i š k o l y
Žáci se samými jedničkami
1. třída
Jiří Adamczyk, Filip Burdek, Matyáš Hradil, Dominik Chmiel, Vojtěch Chmiel, Pavel
Juroško, Daniel Novoček, Alexandr Schneller, Pavla Cieslarová, Natálie Erhardtová,
Michaela Kijonková, Petra Kúdelová, Nikola Neuwertová, Terezie Sepešiová, Karolína
Staníčková, Veronika Suchanková, Karolína Štefaniková, Veronika Telegová, Tereza
Zuziaková
2. třída
Martin Frič, Jakub Švajný, Barbora Boturová, Veronika Gilarová, Gabriela Janíčková,
Klaudie Kiselová, Veronika Macurová, Anežka Sztwiertniová, Kateřina Šustíková
3. třída
Vítek Branny, Richard Górecki, Dominik Kryska, Lucie Krůlová, Jana Turčanová
4. třída
Filip Botur, Aneta Bednárová, Magdaléna Kubatková, Klára Ligocká, Eliška Témová,
Kateřina Vronková
5. třída
Radek Bura, Richard Kubiček, Kateřina Ligocká
Žáci s vyznamenáním
6. třída
Kateřina Kaniová, Nikol Morončíková, Denisa Novočková
7. třída
Michael Branny, Dominik Čimbora
8. třída
Jan Vronka, Kateřina Kaděrová, Sonja Liasovská
9. třída
Aleš Ovesný, Vít Sýkora, Nikola Čajánková, Veronika Kubičková, Vlasta Valicová,
Aneta Vincentová, Adéla Woznicová

Slavnos tní zak onč ení šk olníh o roku 2008/09
Poslední červnový týden na obecním úřadu patří již tradičně našim školákům.
Ke slavnostnímu přijetí starostou obce byli pozváni nejlepší žáci ZŠ Dětmarovice za
školní rok 2008/2009. V úterý 23. června přišli v doprovodu ředitele školy Mgr.
Roberta Linderta tito žáci:
Za výborné studijní výsledky:
Kateřina Kaniová (6. třída),
Nikola Morončíková a Michael
Branny (7. třída), Jan Vronka a
Kateřina Kaděrová (8. třída),
Aleš Ovesný a Adéla Woznicová
(9. třída)
Za úspěchy v šachovém kroužku:
Adam Fialka, Jan Nytra a Roman
Volák (4. třída), Vít Kostka a
Radek Bura (5. třída)
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Za svou úspěšnou práci v uplynulém školním roce byli žáci odměněni pamětním listem,
perem a knihou. Na památku předali žáci starostovi obce krásnou dřevěnou plastiku,
práci školního řezbářského kroužku, která zdobí naši obřadní síň.
Po slavnostní části a hromadném fotografování následovala neformální beseda se
starostou obce a ředitelem školy, kde se žáci při malém občerstvení rozhovořili o svých
zájmech či problémech, probrala se nová „přírodní učebna“ i další etapa rekonstrukce
budovy školy, která přinese další zkvalitnění výuky pro děti i učitele.
Ve středu 24.6.2009 patřila obřadní síň obecního úřadu žákům deváté třídy ZŠ
Dětmarovice, kteří zde slavnostně ukončili základní školní docházku. Žáky doprovodily
třídní učitelka Mgr. Jiřina Bažanová a zástupkyně ředitele školy Mgr. Jana Brožková.
Školní docházku letos ukončili tito žáci:
Radim Izaiáš, Pavel Komárek, Martin Kubatko, Aleš Ovesný, Tomáš Pukowiec, Tomáš
Sebera, Jan Sznapka, Vít Sýkora, Marian Tichý, Patrik Topiař, Lukáš Uherek, Petr
Volný, Marek Zobal, Eva Bulandrová, Nikola Čajánková, Nikola Gruščíková, Radka
Krakowczyková, Veronika Kubičková, Marie Menšíková, Kateřina Mrakwiová, Hana
Poštulková, Michaela Urbánková, Vlasta Valicová, Aneta Vincentová, Adéla
Woznicová, Kristýna Zádrošová, Tomáš Čempel, Lucie Zborteková.
Jako památku na tento slavnostní den obdrželi žáci od starosty obce pamětní list,
kompas a psací soupravu. Při malém rautu pak všichni zúčastnění společně probrali
další plány jak studijní, tak i osobní,
děti zavzpomínaly na společně
strávené chvíle v lavicích místní školy
a utřeli pár slziček z blížícího se
rozloučení. Doufáme, že se jim na
jejich nových školách povede stejně
dobře jako na škole základní, že
najdou nové kamarády. Přejeme jim
hodně úspěchů a držíme palce v
dalším životě.
A v pátek 26. června se všichni definitivně rozloučili na nádvoří základní školy
s uplynulým školním rokem. Slavnostnímu aktu byli kromě vedení školy přítomni také
starosta obce Ing. Lumír Mžik, ředitel elektrárny Ing. Vlastimír Kontrik a pracovnice
OÚ p. Taťána Čempelová.

Na p rahu n ového školního r oku
Prázdniny skončily. Stavební práce)*, které v červenci a srpnu ve škole probíhaly, a
díky jimž žáci a učitelé získali nová sociální zařízení a bylo dokončeno zateplení a
fasády budovy, jsou zdárně za námi. Žáky a učitele čeká další, neméně náročný školní
rok 2009/2010.
Do školy aktuálně dochází 200 žáků, což je v průměru cca 22 žáků na třídu. Vzhledem
k navýšené kapacitě školní družiny, bude ji letos navštěvovat 75 dětí. Rovněž v MŠ
Koukolná a MŠ střed je navýšená kapacita na počet 120 dětí. Současný stav je 90
docházejících. Byl tak do budoucna vytvořen prostor reagovat na zvýšený zájem o
docházku zřízením 3. oddělení dětí v MŠ Koukolná.
)* Viz str. 26/09 tohoto dílu Kroniky obce.
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Podobně jako i v minulých letech nabízí opětovně škola i obě MŠ dětem celou řadu
mimoškolních akcí a aktivit, jakož i možnost vzdělávat se ve hře na vybraný hudební
nástroj. V této souvislosti připomínám, že již třetím rokem je v ZŠ i MŠ zřízena
pobočka Základní umělecké školy Rychvald,
díky čemuž nemusí děti dojíždět za
hudebním vzděláním do okolních měst.
Škola i v tomto školním roce nabídne žákům
celou řadu zajímavých kroužků zaměřených
na smysluplné strávení volného času a
rozvoj dovedností a návyků.
Tak jako každý rok, i letos škola přivítala
nové žáčky. Do 1. třídy nastoupilo 26 dětí.

Z činnos ti šk olní druž iny
Zimní mistrovství
S velkým přívalem sněhové nadílky si děti
z družiny základní školy nejen vyzkoušely
stavby sněhuláků, ale také běh na běžkách.
Poznaly, že to opravdu není tak zdaleka lehké,
jak to vypadá. Vydatným tréninkem se určitě do
příštího roku polepší. Svým úsilím trochu
podpořily nejen naše reprezentanty, ale všechny
sportovce na Mistrovství světa v klasickém
lyžování v Liberci.
Valentýnská show
V pátek 13.2.2009 si děti v družině samy připravily „Valentýnskou show“. Z domů si
děti přinesly různé suroviny na výrobu valentýnských pamlsků (šunku, sýr, toustový
chleba, pomazánku, zeleninu, různé sladkosti, …) a vykrajovátky ve tvaru srdíčka si
připravily různé jednohubky a chuťovky. V soutěžích se všichni snažili, ale vyhrát může
jen jeden. Hezké odpoledne zakončili diskotékou.
Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí proběhl ve zdejší školní družině ve znamení „Děti všech
světadílů“. Protože se všichni hodně činili, nechyběli mezi nimi zástupci všech pěti
světadílů – indiáni, kovbojové, gaučové, Mexičani, Jamajčani, Havajčani, Afričani,
Australané, slovenský bača, ruský chlapec,… Mapy světadílů si rovněž vyrobili sami. A
bavili se náramně.
Nová vychovatelka
Od září 2009 na částečný úvazek (odpolední hodiny) nastoupila nová vychovatelku do
školní družiny. Je jí paní Renata Štefaniková.

Zá klad ní umě lecká šk ol a
V úterý 2. června se v koncertním sále ZUŠ v Rychvaldě uskutečnil 6. ročník pěvecké
soutěže Rychvaldský slavík. Letos byly nově zavedeny tři kategorie: kategorii, ve
které soutěžily děti bez odborné pěvecké průpravy, kategorii soutěžících dětí
s odbornou pěveckou průpravou a kategorii dospělých. V kategorii s odbornou
pěveckou průpravou měly zastoupení i děti z poboček v Dětmarovicích. Karolínka
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Michalčíková byla oceněna účastnickým listem a drobnými dárky, třetí místo si svým
bezprostředním a muzikálním projevem vybojoval sedmiletý Alexandr Schneller.
Všem účastníkům patří blahopřání, poděkování a především těm v „dospělácké“
kategorii obdiv za odvahu, se kterou předstoupili před publikum a porotu a předvedli
svůj program.
Nově, poprvé letos 25. června, byli starostou obce přijati i nejlepší žáci, kteří navštěvují
ZUŠ Rychvald a věnují svůj volný čas hře na hudební nástroj či výuce zpěvu.
Z celkového počtu 41 žáků bylo vybráno 7 nejšikovnějších dětí:
Aneta Bednárová, obor hra na klavír
Michael Branny, obor hra na kytaru a elektrické klávesové nástroje
Daniel Čimbora, obor hra na kytaru
Renáta Hübnerová, obor hra na klavír
Lucie Krůlová, obor hra na zobcovou flétnu a sólový zpěv
Karolína Michalčíková, obor hra na zobcovou flétnu a sólový zpěv
Alexandr Schneller, obor hra na klavír a sólový zpěv
Malí umělci za svou píli obdrželi z rukou pana starosty knihu, jo-jo a čokoládu a také
s ním mohli u občerstvení prodebatovat zajímavé věci ze života obce či se pochválit
svými uměleckými úspěchy.
Paní ředitelka ZUŠ Matonogová a paní učitelka Kutálková, které přišly s dětmi, pak
poděkovaly starostovi a obci Dětmarovice za výbornou spolupráci, která se v budoucnu
určitě bude nadále rozvíjet.

Vpravo ředitelka
ZUŠ Rychvald
p. Vlasta
Matonogová,
vlevo učitelka
p. Kutálková

Z m at eřs kých škol
Školní rok 2009/10
K 1.9.2009 došlo ke změně vedoucí pracovnice (bývalé ředitelky) mateřské školy střed.
Paní Darju Krůlovou vystřídala v této funkci paní Jarmila Ostrówková.
Beseda v mateřské škole
Mezi děti MŠ Dětmarovice Koukolná přišel na sklonku roku na besedu člen místní
organizace Mysliveckého sdružení pan Josef Grobelný. Malým předškoláčkům poutavě
vyprávěl o zajímavostech, týkajících se obyvatel dětmarovických lesů a hájů. Velkým
překvapením pro ně bylo, že zde také žije jezevec, vydra či dokonce orel mořský. Pan
Grobelný ochotně odpovídal na zvídavé otázky a předal dětem sladkou odměnu za
žaludy a kaštany, které děti společně pro zvířátka nasbíraly.
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Sport, zájm ové a
společenské o rganizace

Některé organizace se pravidelně zapojují do celoobecní akce Medové dny.
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Z činnos ti SK
V ročníku 2008 – 09 hrálo mužstvo soutěž 1. A třídu, skupinu B. Koncem roku 2008 se
usadilo na 2. místě tabulky jako nejlepší mužstvo okresu Karviná. Na jaře letošního roku
pokračovalo v celkem stabilních výkonech a své 2. místo obhájilo.
V ročníku 2009 – 10 pokračovalo ve velmi dobrých výkonech a po odehrání celé podzimní části se naše mužstvo usadilo se 31 body na čele tabulky 1. A třídy, skupiny B. Ze
13 zápasů vyhrálo 10, jeden zápas remizovalo a pouze 2x prohrálo.
Halový turnaj přípravek
Na halovém turnaji přípravek se žáci SK Dětmarovice ukázali ve velmi dobrém světle.
V silné konkurenci kvalitních týmů, jakými jsou FC Baník Ostrava, FC Vítkovice, MFK
Karviná, Třinec, Frýdek Místek a další, se naši umístili na 3. místě! Od druhého místa je
dokonce dělily 3 minuty v posledním utkání s Třincem, kdy jim stačila remíza, ale těsně
před koncem dostali gól na 0:1 z přímého kopu. Jako nejlepší hráč byl vyhodnocen
Lukáš Kretek z Dětmarovic.
Tento turnaj byl letos již pro žáky třetí. Účastnili se rovněž turnajů v Polském
Pogwizdowie a v Karviné.
Poděkování patří i Mirku Čempelovi, trenérovi žáků a Petru Hanuskovi, trenérovi
dorostu, kteří začátkem února uspořádali společné soustředění žáků a dorostu.

Nejmladší
dětmarovičtí fotbalisté
se svým trenérem.

Fotbalový turnaj přípravek
Proběhl 15. srpna na fotbalovém hřišti. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev, včetně
domácích SK. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde se celky utkaly každý
s každým a poté následovaly semifinálové bitvy, utkání o 3. místo a finále. Skupinu A
vyhrál celek MFK Karviná B, který se na turnaj dostal na poslední chvíli místo Interu
Petrovice. Druzí skončili hráči Hažlachu (Polsko), třetí SK Dětmarovice. Skupinu B
vyhrál MFK Karviná A, druhá skončila Slávia Orlová a třetí skončilo družstvo Kaczyc
(Polsko). V prvním semifinále porazil celek Karviné B Slavii Orlová 4:3 na penalty po
bezbrankovém výsledku 2:2 a ve druhém semifinále si poradili hráči Karviné A
s Hažlachem 2:1 rovněž na penalty. V normální hrací době skončilo utkání 0:0. V utkání
o 3. místo se radovali hráči Hažlachu, kteří zvítězili nad Orlovou 4:0. Ve finále bylo
lepší družstvo Karviné A, které si poradilo s béčkem 3:1.
Nejlepším hráčem turnaje se stal Jan Motloch s Karviné B a nejlepším střelcem Adam
Hruška z Orlové.
Turnaj se uskutečnil pod patronací Nadace OKD, která přispěla Sportovnímu klubu
Dětmarovice na regeneraci trávníku, vybudování nových zábran a hlavně na nákup
branek pro přípravku, které byly poprvé naostro testovány na tomto turnaji. Od podzimu
je družstvo přípravky přihlášeno do Okresního přeboru starších přípravek, pod vedením
trenéra pana Karla Lariše, kterému patří poděkování za práci s mládeží pro SK
Dětmarovice a za pomoc při organizování turnaje.
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Z činnos ti TJ S ok ol
Jubilejní sokolský ples
Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice pořádala
jubilejní 40. sokolský ples. Akce se konala
v místní sokolovně 14.2.2009. O zábavu se starala
výborná hudební skupina Štístko.
Vystoupení irských tanců předvedli mladí členové
skupiny Fialleín. Výborné jídlo připravila osádka
kuchyně pod vedením pana Tomaly. Za přípravu
patří poděkovat všem členům výboru TJ Sokol a dále pak Janě Popiolkové, Karle
Zemanové, Simoně Témové, Lence Zajoncové, Věře Sýkorové, Romanu Šeligovi,
Ladislavu Žahourkovi. Za podporu pak sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly:
Kadeřnictví Taťána Zajícová Orlová, Dětmarovická lékárna, Autodoprava Zimný,
Oprava karoserií Roman Šeliga, Pneuservis Zdeněk Pospiech, Ploty Morava - David
Mazurek, MTA Ostrava, Truhlářství Kiša, Trafika U Karly, Obecní úřad Dětmarovice,
Elektrárna Dětmarovice, Studio Klára, DRAKKNET - HARTL, Chráněná dílna Karel
Žídek Frýdek-Místek, firma TENA, solární studio SHARK, RENOSTAV p. Leňka,
Parfumérie Markéta Durčáková Orlová, firma HARTMANN, Drogerie Dlouhá Karviná,
Lékárna Salvator Orlová, firma TEPICH, Martek Medical Třinec, IONOSAL
Dětmarovice, firma ABENA, Elektroshop Prudel, paní Jiřina Vichrová, paní Iveta
Přikrylová a jednotlivé oddíly TJ Sokol Dětmarovice.
Dětmarovické groble
Dne 28.3.2009 proběhl v obci již 26. ročník pochodu a běhu na 25 km Dětmarovické
groble. Po mnoha letech zúčastněným přálo i sluníčko, což se podepsalo i na jejich
počtu. Celkem přišlo 104 účastníků.
K běhu na 25 km se vydalo 6 běžců a vyhrál Igor Heleš v traťovém rekordu v čase
1:26:47 hod. Tuto 25 km dlouhou trať ušlo i 18 chodců. Ostatní v počtu 80, z čehož
bylo 43 dětí do 15 let, šli trať dlouhou 12 km. V cíli obdržel každý účastník diplom a
mohl se posilnit výbornou gulášovou polévkou a horkým čajem. Obdiv zasluhuje účast
nejstaršího člena TJ, a to JUDr. Otakara Karase, který i ve svém vysokém věku 91 let
tento pochod absolvoval a může jít příkladem pro mladší.
Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu v sezoně 2008/2009 registroval dvě družstva „A“ a „B“ v regionální soutěži a regionálním přeboru (v minulosti okresní přebor).
Základ družstva „A“ tvoří hráči:
Vladimír Adamczyk, Vlastimil Paloncy,
Lubomír Moj a Milan Božek.
Základ družstva „B“ tvoří hráči: Radek
Adamczyk, Ivo Absolon, Petr Durčák,
Roman Šeliga, Martin Kubatko a Vít
Sýkora.
V sezoně, která probíhala od října 2008
do března 2009, každé družstvo odehrálo
celkem 22 zápasů. Hrálo se převážně o
sobotách a nedělích. Trénovalo se ve
středu a v pátek. Sezóna skončila dne
Naši stolní tenisté.
29.3.2009.
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Nejúspěšnějším hráčem družstva „A“ v regionálním přeboru je Vladimír Adamczyk
s celkovým počtem 80 odehraných utkání, z toho 59 vyhrál, 8 prohrál, což je 73,75 %
úspěšnost. V regionálním žebříčku je to 7. místo ze 45 hráčů.
Nejúspěšnějším hráčem družstva „B“ v regionální soutěži je Petr Durčák s celkovým
počtem 47 odehraných utkání, z toho 39 vyhrál, 8 prohrál, což je 82,98 % úspěšnost. V
žebříčku je to 3. místo z 54 hráčů. To je mimořádný výsledek. Kromě profesionální
účasti v regionálních soutěžích oddíl uspořádal vánoční turnaj pro amatérskou veřejnost
a školní mládež.
Celkové umístění:
Dětmarovice „A“
Poř. Mužstvo
Utk V
1. TTC Siko Orlová C
22 19
2. Sokol Chotěbuz A
22 18
3. TJ VOKD Darkov B
22 16
4. SKST Baník Havířov E 22 13
5. Sokol Dětmarovice A 22 12
6. Sokol Zablatí A
22 12
7. KLUBsten Karviná B 22 10
8. SKST Český Těšín B
22
9
9. CSVČ Havířov A
22
7
10. SK Slávia Orlová C
22
7
11. TJ Bohumín B
22
3
12. TJ ČSA Karviná B
22
0

R
1
1
1
1
3
1
1
0
2
1
0
0

P
2
3
5
8
7
9
11
13
13
14
19
22

B
61
59
55
49
49
47
43
40
38
37
28
22

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dětmarovice „B“
Mužstvo
Utk
KLUBsten Karviná C
22
CSVČ Havířov B
22
TJ VOKD Darkov C
22
Sokol Dětmarovice B
22
SKST Č. Těšín C
22
Sokol Chotěbuz B
22
SKST Baník Havířov F 22
TJ Bohumín C
22
TTC Siko Orlová D
22
SKST Český Těšín D
22
CSVČ Havířov C
22
KLUBsten Karviná D
22

V
19
20
17
14
13
11
10
7
4
3
4
0

R
2
0
2
3
1
2
2
1
2
3
1
1

P
1
2
3
5
8
9
10
14
16
16
17
21

Využití prostor TJ Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice se jako organizace, sdružující více než 130
členů, řadí k nejvýznamnějším sdružením v naší obci. Sportovní aktivity jsou zaměřeny
na volejbal, nohejbal, cvičení žen, aerobik a v poslední době velice úspěšný oddíl
stolního tenisu.
Areál je pravidelně využíván pro pořádání obecních slavností, pouti, dětských
radovánek, akcí dobrovolných hasičů apod. Za poslední roky se sokolovna uvnitř
znatelně zvelebila. Bylo to zejména díky dotacím, schváleným zastupitelstvem obce.
Byla renovována kuchyně, vybavena jídelna, barový kout, zrekonstruováno WC,
vyměněny veškeré okapy a svody.
Výbor TJ Sokol je vděčný Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za vstřícnost, kterou
trvale projevuje naší TJ.
Zvyšující se zájem o pořádání rodinných a společenských akcí ukazuje, že se vydali
správným směrem. V roce 2008 se zde uskutečnily 2 plesy, 2 taneční zábavy a 28
různých akcí jako např. oslavy narozenin, akce Sboru dobrovolných hasičů, Českého
svazu žen, posezení na závěr roku apod.

Z činnos ti h as ičů
Dne 10. ledna 2009 se konala výroční valná hromada SDH Dětmarovice, kde byl zvolen
nový, velice omlazený, výbor SDH. Novým starostou byl zvolen p. Pavel Ulman,
velitelem JSDH byl starostou obce jmenován p. Lukáš Rusek. Z funkce odešel
dlouholetý starosta hasičů Jiří Gruščík.
Nejdéle organizovaná členka hasičů Miloslava Hanusková letos na jaře zemřela.
SDH Dětmarovice poskytuje občanům obce novou službu - likvidaci nebezpečného
bodavého hmyzu. Prioritní prací hasičů je hašení požárů. Během letních měsíců
vyjížděla jednotka SDH Dětmarovice 2x k požáru rodinného domu a také k požáru

B
62
62
58
53
49
46
44
37
32
31
31
23

Str.
83/09
lesního travnatého porostu nad restaurací Hastrmanka. Dále pak jednotka 6x vyjížděla
na sršně, kteří ohrožovali život a zdraví našich obyvatel a 2x likvidovali vosí hnízdo, to
vše na území naší obce.
Soutěže
Dne 1. května 2009 se konala v Doubravě soutěž Starých pánů, které se zúčastnilo i
družstvo SDH Dětmarovice ve složení: Karel Gruščík, Jiří Gruščík, Rostislav Vajda, Jiří
Hanusek, Jan Kozel, Martin Jurko a Petr Wrobel.
O dva týdny později, v sobotu 16. května 2009 pak pořádal soutěž Starých pánů Sbor
dobrovolných hasičů Dětmarovice. I přes nepříznivé počasí dorazilo ze 14 pozvaných 6
družstev: Doubrava, Karviná – Staré Město, Orlová – Město, Bohumín – Záblatí, Závada, Dolní Domaslavice a nesmíme opomenout i účast domácího družstva Dětmarovic.
Hned následující víkend 23. května 2009 nevynechali hasiči SDH Dětmarovice účast na
okrskové soutěži, která se konala v Dolní Lutyni – Věřňovicích, a kde se soutěžilo nejen
v požárním útoku, ale také v požárním sportu.
V pátek 29. května 2009 i přes nepříznivé počasí se členové jednotky zúčastnili
námětového cvičení pro ZŠ v Dolních
Domaslavicích.
Družstvo SDH Dětmarovice nechybělo ani
4.7.2009 na soutěži O putovní pohár SDH
Dolní Domaslavice a 18.7.2009 na soutěži
Memoriál A. Škuty v Bohumíně – Záblatí.
O putovní pohár starosty Obce Dětmarovice XIV. ročník soutěže hasičských družstev uspořádal
Sbor
dobrovolných
hasičů
Dětmarovice v sobotu 19. září 2009 od 15,30
hodin na sokolském hřišti v Dětmarovicích.
Na okrskové soutěži.
Akce pro DUHU
V pátek 19.6.2009 uspořádali členové jednotky SDH Dětmarovice příjemné ukončení
školního roku pro žáky ZŠ speciální Duha z Orlové. Hasiči pro děti a jejich doprovod
zajeli autobusem. Na hřišti TJ Sokol byla připravena prohlídka hasičských vozů a hasící
techniky či hašení improvizovaného ohně. Děti si mohly vyzkoušet stříkání hadicí na
cíl. Nechyběly drobné atrakce a soutěže se sladkou odměnou. Vrcholem programu pak
byla projížďku na motorovém člunu. V poledne byli všichni pohoštěni pečeným
kuřátkem a děti dostaly na rozloučenou drobné dárky.
Dlouhodobý zájem a ochota pomáhat postiženým dětem je u našich hasičů opravdu
nevšední. Spolupráce trvá již několik let a všechny akce pro žáky a klienty Nestátního
denního zařízení Duha z ulice Lesní a Mládí v Orlové mají velmi pěkné a perfektně
připravené.
Předvánoční čas znamená pro Nestátní denní zařízení DUHA v Orlové kromě pečení a
vánočních příprav taky řadu milých setkání. Jedním z nejhezčích byla letos návštěva
zástupců dobrovolných hasičů z Dětmarovic, kteří dětem z Duhy již několik let věnují
své přátelství a přízeň. Spolu s nimi mezi klienty zavítal i starosta obce Ing. Mžik.
Starší kamarádi z Mládí zahájili toto setkání svým vystoupením „Roztančená DUHA“,
kde všichni obdivovali jejich tanec v latinsko-americkém rytmu. Společně si všichni
zazpívali koledy a pak již došlo na rozdávání dárků. Pan starosta se ujal role anděla a
svým milým a kamarádským přístupem si získal srdce všech dětí na DUZE. U kávičky,
cukroví a výborného štrúdlu, který upekli kamarádi z Mládí, naplánovali další
spolupráci, která hlavně pro všechny znamená další zajímavé a příjemné zážitky.
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Z činnos ti zah rádkářů
Druhé cykloputování po dětmarovických zahradách
Akce se uskutečnila 7.8.2009 za slunného letního dne, jež přímo vybízel k toulkám za
krásami přírody. Ve 14 hodin se sešlo u restaurace Na růžku 18 spoluobčanů a po
předběžné dohodě navštívili 14 zahrad.
Vybrat tu nejhezčí zahradu je velice těžké. Každá má své osobité kouzlo s rukopisem a
speciálním zájmem svého majitele. Na zahradách obdivovali kouzelná jezírka s lekníny,
skalky a vřesoviště, různé druhy jehličnanů, kvetoucích keřů, malebnost květů na
oknech, balkonech i záhoncích.
Nejdříve navštívili pečlivě upravenou zahradu s růžovými záhony a
také zeleninou u manželů Smolkových.
Vedle vzorně udržované zahrady, květinové výzdoby na oknech,
balkoně i zahradní stavbě, nemohli přehlédnout mimořádnou péči
o ovocné stromy s bohatou úrodou u manželů Ruskových.
Propojené zahrady se skalkami, jezírka s lekníny, také spoustu
okrasných keřů a letniček mají Šimonovi a Plutovi.
Záhony plné růží, zastřihávané jehličnany a jezírko byly u pana Otakara Popka.
U paní Hanuskové pečlivě udržovaná zahrada, pěkně aranžované skalky a květinová
zákoutí byla doplněna vtipnými figurkami.
Zahrada paní Vlasty Kuřidýmové a Moniky Pilcové zaváněla exotickým kouzlem
s terasou nad vodní hladinou poměrně rozlehlého rybníka s rybkami a svěžím vánkem,
který zval k relaxaci. Ojedinělý byl také kamenný vodopád ve svahu zahrady.
Napůl okrasná a napůl užitková zahrada s dlouhým záhonem růží je u manželů
Stáňových.
V příjemném prostředí s bohatou květinovou výzdobou u stylového krbu v útulném
pavilonu se účastníkům akce u manželů Kaděrových chtělo posedět i déle.
Nepřehlédnutelné zde byly záhony fantastických rajčat.
Nový moderní styl úpravy s pestrým výběrem jehličnanů, keřů a vřesů mile překvapil u
manželů Gruščíkových.
Krásnými, nádherně tvarovanými jehličnany, thujemi a keři i zajímavými růžemi, také
stupňovitým řešením a fontánkou se pochlubila zahrada u paní Dáši Valicové.
Užitková zahrada s velkými záhony růží a mnoha odrůdami jiřin se nachází u pana
Bončka.
Pestrost druhů okrasných rostlin a keřů, jejich aranžmá, doplněná vkusnými soškami a
především celková rozloha zahrady všechny zaujala u paní Zdislavy Menšíkové.
Zajímavé řešení, skalky s množstvím vápencových kamenů a nádherné růže každého
zaujmou u paní Žylkové.
Okrasné stromy a keře, vzrostlá vřesoviště, partie s travinami a také trvalky i letničky
jsou k vidění u manželů Šnapkových.
Putování na kolech bylo zakončeno v areálu svazové klubovny přátelským posezením,
besedou a občerstvením. Jako všeobecně i u nás v obci ubývá pěstitelů zeleniny a ovoce
a na zahradách o to více přibývá květin, skalek, jehličnanů, i dalších druhů okrasného
rostlinstva a také altánků, pergol, bazénů, ploch ke sportování a podobně. Zkrátka, doba
si to vyžaduje. Člověk po náročném pracovním dnu utíká do přírody, kde hledá duševní
odpočinek a celkovou relaxaci. Je potěšující, že i v naší obci přibývají oázy klidu,
rozkvetlá okna a balkony i předzahrádky. Zásluhou občanů, kteří zkrášlují a
modernizují své nejbližší okolí je, že velkou měrou přispívají i k celkovému
estetickému vzhledu vesnice. Patří jim velké poděkování a zaslouží si, aby jejich tvořivé
schopnosti, pracovní elán i láska k přírodě byly prezentovány širší veřejnosti.
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MISS růže Dětmarovic 2009
Náplní cykloputování bylo nejen navštívit krásné zahrady našich
spoluobčanů, ale především zahrádkáři chtěli vzdát hold královně
květin a ocenit nejpůvabnější růži Dětmarovic. Ikdyž na každé
zahradě nějakou tu královnu květin objevili, musíme
konstatovat, že pěstitelů růží v posledních letech ubývá. A
navíc letošní počasí příliš růžím nepřálo – posteskl si nejeden
zahrádkář. Jako odborníka na pěstování růží uznali pana
Františka Bončka. Dokladovala to pestrá škála barev, tvarů, vůně i
znalost názvů jednotlivých odrůd. Pěkné růže našli také u pana Otakara Popka, manželů
Smolkových, Stáňových i dalších.
Na základě pořízené fotodokumentace bylo provedeno hodnocení o Miss růži 2009.
Fotografie růží pak byly zveřejněny v místním zpravodaji Dětmarovické okénko a
v listopadu vystaveny na výstavě Medové dny.

Zahrádkáři společně
Ve dnech 27. - 29.8. se konala na nábřeží řeky Olše v Českém Těšíně v sídle
Regionálního sdružení Euroregion před mostem Přátelství mezinárodní
výstava ovoce, zeleniny, květin a
rukodělných prací v rámci projektu
„Zahrádkáři společně - Działkowcy wspólnie“.
Pořadatelem bylo Regionální sdružení pro
česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska.
Českou stranu zastupovalo několik místních
organizací
z okresu
Karviná.
Největší
expozici, k mému údivu, předvedli zahrádkáři
z Dětmarovic.
Dětmarovická expozice v Českém Těšíně.
Soutěž „Živočichové z říše ochránců a škůdců našich zahrad“
Zahrádkáři vyhlásili u příležitosti výstavy Medové dny
soutěž „Živočichové z říše ochránců a škůdců našich
zahrad“.
Do soutěže bylo přihlášeno 49 exponátů, kterým
návštěvníci výstavy odevzdali celkem 1.304 hlasovací
lístky. Na dvaceti bylo uvedeno, že se jim líbí všechny
exponáty a nemohou se rozhodnout pro jediný.
1. místo získali „Broučci“ nebo, jak uvedl jeden z návštěvníků, „Létající svatojánci“ autora Oty Popka a kolektivu
dětmarovických zahrádkářů. 2. místo obsadil „Brouk Pytlík
- cestovatel“ paní Věry Stáňové. 3. místo získal „Cvrček muzikant“ paní Zdislavy Menšíkové.
Cvrček – muzikant byl nádherný.
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Jako kolektiv obdrželi nejvyšší počet hlasů a řadu ústních pochval žáci školní družiny pod
vedením paní Ludmily Černé a keramického kroužku při základní škole paní Evy Szyroké.
Další uznání návštěvníků s vyšším počtem hlasů získal paličkovaný Ferda Mravenec, dále
slaný dort s myškami p. Žylkové a aranžmá vánočního stolku se sladkým ježkem (dortem)
paní Menšíkové.
Mnohé děti i dospělé oslovil soubor ručně
vyřezávaných ptáčků od manželů Jančarových.
Nejlepší práce ocenil obecní úřad diplomy a
čestnými uznáními. Starosta obce je slavnostně
předal autorům 7. prosince ve své kanceláři.

Starosta obce předává diplom p. Menšíkové.
Z činnos ti m ys livců
Pomohli s jarním úklidem
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice pořádalo v sobotu 18.
dubna jarní úklid honitby. Za čtyři hodiny intenzivní činnosti
V revíru
vysbírali z místních lesů dva plné kontejnery odpadu, což jsou
skoro 3 tuny. V lese bylo vše, od starých pneumatik, skla,
obalů od léků, plastových lahví až po starou postel - letiště.
Je smutné, že se ještě stále najdou jedinci, kterým se
nepříčí vyhodit svůj odpad volně do krajiny a jsou schopni
zcela bezohledně „zaneřádit“ kus přírody a ohrozit zvěř,
nemluvě o tom, že se pohybují po soukromých
pozemcích a tudíž poškozují soukromý majetek.
Podobnou zkušenost měli i místní rybáři,
kteří uklízeli okolí rybníků Větrov a Čerpák o
velikonoční sobotě a také vysbírali přes tunu
odpadu.
Kontejnery i odvoz odpadu oběma „úklidovým četám“ zajistil obecní úřad.
Myslivci při jarním úklidu se pořádně zapotili.
Z činnos ti k yn ol ogů
Branné odpoledne
Dne 5. září tohoto roku se uskutečnil již 10. ročník Branného závodu pro děti a mládež
od 3 do 15 let na starém řečišti Olše v Koukolné. Ve všech kategoriích soutěžilo na 30
dětí. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. V doprovodném programu následujícím po
závodě členové předvedli ukázky z výcviku psů. Děti i dospělí si mohli zajezdit na
koních. I letos se nezapomnělo na soutěž pro dospěláky. Již tradiční byla jízda po řečišti
v doprovodu našich dobrovolných hasičů. Protože letos byl jubilejní 10. ročník, bylo
pro děti připraveno překvapení v podobě kouzelnice Radany. Společně všichni prožili
hezké sportovní odpoledne v pěkném prostředí.
Na zdárném průběhu sportovního odpoledne se podílel jako již tradičně Sbor
dobrovolných hasičů a paní Kateřina Foltýnová zajistila dva koníky pro děti.
Sponzorsky se přičinili Gesomont s.r.o. Bohumín, Obecní úřad Dětmarovice a CEMEX
Sand, s.r.o. Dolní Lutyně.
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Vypálení klubovny kynologů 088
Ve večerních hodinách dne 24.11.2009 vyjížděly jednotky Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Orlové, dále ze stanice v Karviné, jednotky
SDH ze Závady a Dětmarovic k požáru psího cvičiště
v Dětmarovicích. Hořela klubovna o
rozměrech cca 10x10 metrů. Nějaký
vandal se totiž do ní vloupal a zapálil ji.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 50 tisíc
korun.
Tragédií je, že v klubovně měli kynologové veškeré potřebné pomůcky k výcviku
a vše je nenávratně pryč.
S likvidací následků požárů měli
kynologové spoustu práce.
Z činnos ti och ránců p řír ody
Jak jsem již na str. 63/09 poznamenala, Český svaz ochránců přírody oslavil v letošním
roce 30. výročí založení celorepublikové organizace. S touto skutečností se členové
naší ZO prezentovali na letošních Medových dnech. V Dětmarovicích pracuje základní
organizace od roku 1984.
Titulní logo dětmarovické ZO
na internetových stránkách.

Přílet čápů on-line
Již druhým rokem jsme mohli i letos díky on-line kameře sledovat, kdy k nám přiletí
čápi. A aby bylo sledování zábavnější, byli pozorovatelé motivováni odměnou, VIP
vstupenkami do multikina v Ostravě. Stačilo pouze čápa uvidět a odpovědět na otázky
z jejich života. Letos měla ptačí reality show 6 výherců, a
to proto, že soutěž měla dvě kola.
První čáp přiletěl 28.3., tedy o den později než
vloni. Na druhého čápa jsme čekali do 8.4., kdy se
poprvé krátce posadil na hnízdo. Tím ale
pozorování neskončilo, měli jsme možnost
sledovat i čapí námluvy.
Pan František Hartl letos obohatil sledování čápů
i o možnost prohlédnout si, jak čápy pozorují jinde
ve světě. Mohli jsme tak porovnávat, jak rychlí jsou
naši čápi oproti čápům například v Polsku.
Pohled na čapí hnízdo webovou kamerou.
V prvním kole zvítězili pozorovatelé Dominik Gřešica, Hana Mašánová a Pavel
Szyroki. V druhém kole byli nejlepší pozorovatelé Bohdana Oškerová, Kazimír Pribula
(Karviná) a Vítek Branny. Rozhodoval nejen čas, ale i to, nakolik správně byly
odpovězeny otázky.
Spojení on-line kamery a sledování čápů ukazuje, že multimediální technologie nabízejí
mnoho možností i ochráncům přírody a obohacují tak jejich činnost.
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Jaro Ochránců přírody v Dětmarovicích
K tradičním jarním aktivitám patří akce Hledání jara a Ukliďme svět, které jsou
organizovány i celostátně. Letos obě akce spojili a konaly se 8.4.
Počasí účastníkům přálo, uklidili celý areál okolo základní školy i okolo Stezky zdraví.
V průběhu akce u školy i na Stezce zdraví hledali jaro – fotografovali pěkné květy,
hledali hmyz, vyhlíželi motýly. Letos se jaro mělo hlásit rozkvetlými orsejemi, které
našli, létajícími babočkami – jedna prolétla, ale nestačili ji vyfotit a cyklisty, kteří se už
také vyskytovali.
Odpadků bylo posbíráno přibližně 6 velkých pytlů a oddělili plasty. Nejvíce nepořádku
a také rozbitých lahví od piva a alkoholu, krabičky od cigaret apod. paradoxně našli u
základní školy. A to byli rádi, že neobjevili stříkačky od drog. Je to na pováženou, když
veřejnost chce, aby škola vychovávala dobré a slušné občany.
Akci zakončili u samoobsluhy, kde se po zásluze odměnili malým občerstvením, děti
dostaly navíc hezké nalepovací obrázky.
Procházka Pohádkovým lesem
ZO Český svaz ochránců přírody obnovil v roce 30. výročí založení ČSOP kdysi oblíbenou akci Procházka pohádkovým lesem)*, která se v minulosti konala v Dětmarovicích šestkrát. V sobotu odpoledne 12.9.2009 se rodiče s dětmi vydali na
neprozkoumanou stezku. Na začátku trasy, která byla v parku před Dělnickým domem,
rozdával Večerníček místo pohádek mapky. Na trase všechny čekala další stanoviště,
kde jim kamarádi z pohádek zadávali různé úkoly a za jejich správné splnění dostaly
děti do mapky značku a odměnu. I dospělí byli zvědaví, jak se bude dařit jejich
ratolestem.
Cestou potkali Křemílka a Vochomůrku, Macha a
Šebestovou i s Jonatánem, pomáhali Krakonošovi vyhnat
zlé kůrovce, Víly jim popletly hlavy, poznaly, že Ježibaby
nemusí být zlé. Pomohli Patovi a Matovi s rozbitým
obrázkem, taky Ferdovi Mravencovi a Berušce uklidit
vajíčka do mraveniště. Na konci stezky je čekal Motýl
Emanuel a Maková panenka, a když děti splnily i jejich
úkol, dostaly pěkný diplom se svým jménem.
Na sokolském hřišti si pak mohli i dospělí dát něco dobrého za trpělivost a sportovní
výkon – výborný guláš, vlastnoručně opéct buřta, různé nápoje a další dobroty.
Pro děti byly připraveny pohybové atrakce - házely do Mamlasa, skákaly přes švihadla,
ale nejraději se učily chodit na chůdách.
Počasí nebylo ideální, ale naštěstí nepršelo a tak návštěvnost předčila očekávání.

)* Procházka pohádkovým lesem se poprvé konala dne 12.9.1987, další ročníky pak v roce 1988, 1989,
1992, 1993 a poslední, v pořadí šestý, pak dne 28.5.1994.
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Vete ráni v Dě tm ar ovicích
V roce 2005 dala o sobě vědět parta lidí, kteří našli zálibu v renovování starých aut a
motocyklů. Uspořádali tehdy akci pro své kolegy se stejnou zálibou. Tehdejší
veteránské jízdy okolím Dětmarovic se účastnilo přes 20 historických motocyklů a
několik autoveteránů. V cíli na sokolském hřišti se mohli s historickými stroji seznámit
i naši spoluobčané. Krátký šot o akci proběhl i v České televizi. Od této doby někteří
svého koníčka opustili, jiní v něm našli svou novou zálibu. Každopádně veteránisté
z Dětmarovic se nemají za co stydět. Každoročně se účastní mnoha oldtimerových srazů
a soutěží. Z těchto akcí přivážejí na své poličky poháry, věnce a jiná ocenění. Není to
ale zadarmo. Strávený čas v garážích a dílnách se počítá na stovky a stovky hodin.
Práce v podstatě nikdy nekončí. V zimním období, kdy své miláčky do sloty na silnici
nepustí, je o to více připravují na další rok nebo renovují zcela nový stroj. Sezóna
začíná v dubnu výjezdem na Prašivou a
potom následuje jedna soutěž za druhou.
Rádi se účastní soutěží ve Velké Polomi
či Rožnově, rádi jedou do Michálkovic,
do Vítkova nebo na setkání do Kravař a
na mnoho dalších míst. Letos stroje
vyjely v jízdě pravidelnosti i na Soláň.
Většina výsledků závodů v Moravskoslezském kraji se započítává do tzv.
Slezského poháru a největším úspěchem
letošní sezony je absolutní vítězství
Tatry 57 z Dětmarovic.
Každoročně veteránisté z Dětmarovic se také vydávají na svých starých motocyklech na
mezinárodní sraz veteránů do Slavkova u Brna. Dobrodružné je, že celou trasu absolvují
po vlastní ose. Když si uvědomíte, že nejmladšímu stroji je 60 let, cesta do Slavkova a
zpět je opravdovým zážitkem. O tomto
putování byl natočen i krátký hudební
film. Letošní sezona patří asi k těm
nejúspěšnějším. A jaká bude ta příští?
Jedním z plánu je přivézt do
Dětmarovic opět veterány z širokého
okolí a umožnit občanům prohlédnout
si je a třeba i poslechnout, jak ty staré
stroje dovedou prohnat těch pár svých
koní.
Místní veteránisté se svými trofejemi.

GR A CI A - O R L OV Á 2 0 0 9
Letošní, již 23. ročník etapového závodu žen „GRACIA - ORLOVÁ 2009“ se konal ve
dnech 30.4. - 3.5.2009 a byl, stejně jako v minulosti, zařazen do seriálu Světového
poháru žen v silniční cyklistice. Celková délka závodu byla 416,2 km.
Závod se jel na území Moravskoslezského kraje a v příhraniční oblasti Polska. Start
závodu byl 30. dubna v poledne v Dětmarovicích před elektrárnou a cyklistky se v první
etapě vydaly přes Orlovou, Havířov, Těrlicko, na Žermanice, Frýdek-Místek a Frýdlant
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do Štramberka, kde byl cíl úvodní 105,5 km dlouhé
etapy. V pátek se závodnice vydaly směrem na
slovenskou hranici přes Rožnov pod Radhoštěm na
Bumbálku a zpět a zdolaly 125,8 km. Sobotní dvě etapy
se jely na území Polska. Nejdříve časovka jednotlivkyň
18 km dlouhá v Kuzni Raciborski, poté absolvovaly
cyklistky 66,7 km z Czechowic do Dziedzic. Finálová
etapa - nedělní pětiokruhové kritérium v ulicích Orlové a
po silnicích Dětmarovic a Dolní Lutyně - měřila 100,2
kilometrů.
Tento závod je zřejmě největším etapovým závodem v
České republice. Opravdu již mnohaletá historie,
pořadatelské nadšení a již nyní i profesionalita, účast
týmů i účast hvězd, to vše je zde na vynikající úrovni. A
také má tento závod určitě prestiž mezi nejlepšími týmy, vždyť ty, co něco v ženské
cyklistice znamenají, váží cestu do severomoravské Orlové a jsou to týmy složené ze
spousty světových hvězd.
Co se obsazení závodu týče, přijíždí na sever Moravy vždy to nej, co dokáže ženský
peloton nabídnout. Nejúspěšnější závodnicí je Němka Hanka Kupfernagel, které se
podařilo zvítězit pětkrát (v letech 1995-1997, 1999 a 2000). Další podobně úspěšná je
další Němka Judith Arndt, která vyhrála čtyřikrát (2001 a 2005-2007). O čtvrté vítězství
v řadě – což by byl rekord – ji v loňském roce připravila mladičká Marianne Vos, která
tak byla první holandskou vítězkou v historii. Domácí závodnice zvítězily pouze třikrát.
V letech 1988 a 1990 se to podařilo Radce Kynclové a v roce 1991 zvítězila Ildiko
Paczová.
Gracia na silnici v Dětmarovicích.
Do letošního ročníku se přihlásilo 21
týmů, což představuje 126 cyklistek.
Šest týmů tvořily národní výběry –
týmy Británie, Belgie, Maďarska,
Švédska, Polska a Ukrajiny. Další,
již profi týmy přivezly své největší
hvězdy. Hlavní favoritkou byla
loňská vítězka Marianne Vos, které pomáhal celý tým BSB Bank - Nederland ploelt.
Na paty tomuto týmu šlapal silný tým Columbia – High Road a také italský tým Selle
Italie - Ghezzi, který reprezentuje především výborná vrchařka Fabiana Luperini. Za
rakouský Team Uniqua - Elk nastoupila domácí závodnice Martina Růžičková, jež se v
loňském ročníku ukázala především v první a druhé etapě, kdy vedla vrchařské
bodování. Další českou závodnicí byla Gabriela Slámová, která nastoupila za speciální
Team Česko - Slovensko. Další české závodnice se bohužel nepřihlásily. Je to škoda už
jenom proto, že kdy jindy se našim holkám naskytne příležitost ukázat se domácím
fanouškům v takovéto konkurenci na domácí půdě. S podivem je také to, že Český svaz
cyklistiky na tento závod nevyslal reprezentační družstvo.
Nejúspěšnějšími závodnicemi byly:
1. Trixi Worrack (Německo) – Equipe Nűrnberger
2. Fabiana Luperini (Itálie) – Selle Italia Ghezzi
3. Marianne Vos (Holandsko) – DSB Bank
4. Amber Neben (USA) – Equipe Nűrnberger
5. Nicoel Brändli (Švýcarsko) – Bigla Cycling
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Žijí m ezi nám i

Pozvánka na výstavu Mgr. Evy Ulmanové a Stanislava Agnera.
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Eva Ulm anová – výtvarnice - malířk a
Narozena 10. října 1968, dcera učitelky Alice Maroštíkové, od
narození bydlí v Dětmarovicích, vystudovala střední
pedagogickou školu, učila v mateřské škole, poté učitelka na
základní škole v Dětmarovicích. Studovala učitelství na
Ostravské univerzitě zakončené úspěšnou diplomovou prací na
téma Dětský výtvarný projev v závislosti na velikosti formátu.
V současné době pracuje v oblasti Zprostředkování obchodu a služeb v oblasti nabídky
práce, reklamy, finančních a pojišťovacích produktů, leasingů, stavebnictví, realit,
elektroniky, nábytku. Velkou relaxací je pro ni výtvarná činnost.
Výtvarným uměním se zabývá dlouhou dobu. Do její tvorby patří olejomalba,
kombinované techniky, tempera, malba na hedvábí, bižuterie, kabelky, šité a pletené
oděvy. Ve své tvorbě se především zaměřuje na sdělení o člověku a jeho životních
radostech i strastech, uchvacují ji přírodní útvary nalezené v jakémkoliv koutě světa.
Donedávna věnovala velkou energii vytvářením modelů pro svou garderobu, často si
zkrášlovala kabelky i obuv. Jejím snem je tvorba šperků z ušlechtilých materiálů.
K výtvarné tvorbě Evu Ulmanovou přivedly, jak sama říká, dědičné dispozice, studium
na střední pedagogické škole a ve velké míře vliv pedagoga výtvarné výchovy na této
škole. Pokoušela se úspěšně vykonat přijímací zkoušky na UMPRUM v Praze, ale to se
jí bohužel nepodařilo. A tak začala tehdy tvořit bez jakéhokoli odborného vlivu pomocí
pokusů a omylů, sebevzděláváním, návštěvami
výstav či kulturních památek. Pozitivně ji pak
ovlivnilo studium na Ostravské univerzitě.
První výstavy měla v kulturním domě Orlová
v letech 1993 a 1995. V Hradci Králové vystavovala módní kreace při soutěži Krásná Fatima.
V Dětmarovicích poprvé vystavovala
své obrazy na jaře v roce 2007 v rámci
zahrádkářské výstavy pod názvem „Květy“.
V Karviné v Galerii Zdravého města ve foyer OPF Slezské univerzity se zúčastnila
výstavy Betlémů, která probíhala od listopadu 2008 do ledna 2009.
V březnu 2009 vystavovala své obrazy na výstavě v Galerii Budoucnost na Cihelní ulici
v Ostravě. S ní vystavoval své řezbářské práce její bývalý spolupracovník za základní
školy v Dětmarovicích Stanislav Agner.
Na přelomu měsíce listopadu a prosince 2009 vystavovala svá díla pod názvem „Sny“
v Galerii Ametyst ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Jeden z velice hezkých obrazů visí již několik let v kanceláři starosty na obecním úřadu.

Stanis lav Agne r – řezbář
Stanislav Agner se narodil 3. listopadu 1947 v Bratislavě. Původně voják z povolání byl
od roku 1978 učitelem. Většinu dosavadního života prožil na Karvinsku. Poslední léta
své kantorské dráhy před odchodem do důchodu strávil na základní škole
v Dětmarovicích, kde založil a úspěšně vedl řezbářský kroužek. Zasvětil tak zájemce
z řad žáků do tajů řezbářského umění.
Umělecké tvorbě se věnuje od 80. let 20. století dodnes. Jaké byly začátky tohoto
lidového umělce, čirého amatéra Stanislava Agnera?
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Před pětadvaceti lety se mu náhodně dostal do ruky polotovar původu lípa, kterému se v
literatuře říká vhodný k řezbaření. Upravil ho do požadovaného tvaru obličeje. Tyto
pokusy pak začal opakovat a tak vznikla určitá zásoba, která skončila u příbuzenstva,
známých a částečně na zdi jeho bytu. Nakonec se práce se dřevem stala jeho životním
koníčkem, kterému věnuje veškerý svůj volný čas.
Teprve v roce 2007 se mu však podařilo představit své práce veřejnosti ve výstavní síni,
a to hned dvakrát. Nejprve vystavoval v Galerii Zdravého města v Karviné.
Figurální motivy, které pečlivě vyřezává z lipového dřeva, jsou prosté, bezprostřední a
upřímné jako curiculum vitae člověka, kterému osud nenadělil ani slávu, ani bohatství.
Někdy si umí osobitě pohrát s dekorativním efektem. Od jiných současných
amatérských řezbářů se Agner odlišuje smyslem pro příběh, napovězený v gestu a
mimice postav, i svým citem pro nadsázku.
Některé z figur, přestože mají k náboženským epizodám daleko, jsou mile groteskní
jako svatí na některých lidových oltářích.
Dne 11. 1. 2007 v 17,00 začala vernisáží výstava v Galerii
Zdravého města v Karviné, kde Stanislav Agner poprvé
prezentoval své řezbářské výrobky.
V srpnu se zúčastnil sedmého ročníku multižánrového festivalu
Léto-kruhy 2007 v Bohumíně, kde tvořili také řezbáři pod
mottem „Loď bláznů“.
Vytvořil sochu „Bludný Holanďan“. Její výška je 150 cm, šířka
a hloubka 70 x 70 cm a je z lípy. Loďka je krásná ze všech
stran, na přídi mořská panna s miminkem, na zádi kormidelník.
Částečně kolorováno mořením. Nabídnuto k umístění v ZŠ
Pudlov. V rámci Létokruhů bude Holanďan ošetřen a připraven
k instalaci podle dohody, bude provedeno zhodnocení a ocenění
znalcem. Socha bude opatřena cedulkou s názvem díla a
autorem, případně sponzorem.
Bludný Holanďan.
„Na festivalu tvořím poprvé a jsem z něj doslova nadšen. Můžu pracovat s mým
oblíbeným dřevem, uprostřed parku, mezi stromy. Co více si přát,“ řekl ke svému
působení v plenéru řezbář Stanislav Agner.
V komorní galerii Maryčka Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově vystavoval
v listopadu 2007 výběr ze své bohaté řezbářské tvorby. Svou expozici nazval Dřevěné
nálady. Návštěvníci mohli v Maryčce vidět
pětaosmdesát dřevořezeb s rozmanitou tematikou
vytvořenou v období posledních pěti let. Jejím
společným jmenovatelem byla preciznost a tvarová
vyváženost.
Stanislav Agner v Maryčce v roce 2007.
Určitým vodítkem o tematickém zaměření zaníceného
výtvarníka jsou samotné názvy jednotlivých exponátů
jako Vážka, Strom, Profil, Na stromě, Rejvíz, Múza,
Adam a Eva, Dívka s míčem, Dívka s ručníkem, Oko
vidí, či Učitelka při dozoru. Početnější zastoupení mají
portréty v nejrůznějších podobách.
V práci pokračuje dalšími pokusy, k nimž patří
především reliéfy. Velmi blízkými a oblíbenými se pro něj staly různé vtipné figurky.
No a konečně v letošním roce vystavoval svá díla v Galerii Budoucnost na Cihelní ulici
v Ostravě společně s paní Evou Ulmanovou.

Str.
94/09
Tenis tka S on ja L i as ov s ká
Sonja Liasovská byla ve školním roce 2008/09 žákyní 8. třídy
ZŠ Dětmarovice. Narodila se 1.3.1995. V letošním roce tedy
oslavila 14. narozeniny. Protože hraje tenis na špičkové
úrovni za TK Agrofert Prostějov, má individuální studijní
plán a zkoušky. Přesto v uvedeném školním roce 2008/09
měla vyznamenání. Je přátelská, ve třídě je oblíbená. Trvale
bydlí se svými rodiči v rodinném domku v naší obci.
V evropském žebříčku na konci ledna „ TENIS EUROPE
JUNIOR TOUR 2009“, ve kterém je klasifikováno přes 200
tenisových hráček tour do 14 let, je Sonja Liasovská na
krásném 8. místě. Vyhrála turnaje v Barceloně (v singlu i
deblu) a na Mallorce.
„Les Petits As 2009“ v Tarbes pod Pyrenejemi byl i letos v kategorii do 14 let největším
tenisovým turnajem na světě, a proto je považován za mistrovství světa. Těžko některý
z turnajů překoná jeho obsazení. Sonja Liasovská tam
dosáhla výborného výsledku, když spolu s Petrou
Rohanovou (z I. ČLTK Praha) vyhrály čtyřhru. Stály se tak
mistryně světa v této věkové kategorii v deblu. Ve finále
spolu porazily první nasazený pár, Američanky Duvalová Vickeryová 3:6, 6:4, 10:8. Na cestě do finále neprohrál
český pár ani set, velký odpor mu kladla slovenská dvojice
Uberalová (nejlepší současná hráčka Europe tour do 14 let) s
Vajdovou, kterou Liasovská s Rohanovou přehrály až ve
dvou tiebreacích.
Rozhovor se Sonjou Liasovskou
Snad o Sonji více napoví článek Kateřiny Kaděrové, se kterým skončila ve 4. kole
soutěže „Solokapr 2009“, jak jsem již v tomto díle Kroniky obce na str. 70/09 napsala,
na 2. místě.
Na rozhovor s největší osobností Moravskoslezského kraje jsem měla několik tipů. Nakonec jsem
se rozhodla napsat o své spolužačce a nejlepší kamarádce Sonji Liasovské. Znám ji od první třídy
a sedíme spolu v lavici. Sleduji jí na tenisových kurtech a fandím od jejich prvních tenisových
krůčků. Je to pracovité děvče a dobrá kamarádka. V mém srdci má své místo a mám jí moc ráda.
Chce se stát nejlepší tenistkou a za svým cílem jde krůček po krůčku. Teď už je v první desítce
tenisových hráček do 14 let v Evropě. V tomto žebříčku poskočila za jediný rok o 80 míst, a to už
zaslouží naši pozornost. Jak se rodí tenisová hvězda, to se chci i pro vás dozvědět v rozhovoru,
o který jsem Sonju požádala.
Sonjo, jak jsi s tenisem začínala?
Začala jsem velmi brzo, už od 4 let. Táta mi postavil u domu v Dětmarovicích malý kurt. Ten
jsem si vybrečela, stejně jako první tenisovou raketu. Opravdu jsem od malička chtěla hrát tenis.
Pak jsem se učila tenisové údery a hře pod vedením svého táty, později už to byl tenisový klub
Slávia Orlová a trenéři M. Halaj a L. Fiala. První Baby turnaj jsem absolvovala v 10 letech. Pak
už to byly turnaje v sezóně 2002/2003 v kategorii 10–12 let, kde jsem začínala sbírat první
soutěžní body a poznávat tenisové kurty nejen v našem kraji, ale po celé České republice. Vše jsem
musela zvládnout včetně školy a nebylo to pro mě jednoduché. Často jsem byla velmi unavená,
bylo mi „do ouvej“, ale nevzdala jsem to. V celostátním žebříčku jsem tenkrát byla na 2. místě. To
byl na začátku mé tenisové kariéry velký úspěch, který mě motivoval do další práce. Tenis, pokud
chcete uspět ve velké konkurenci, to je dřina, dřina a zase jenom dřina. K tomu cestování a ještě
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zlepšování fyzické kondice v posilovně. To se zúročilo v mém podání. Na turnaji mladších žákyň
v Březnici jsem vyhrála soutěž v rychlosti podání. Míček letěl rychlosti 136 km/hod. a to už je
slušná pecka. Jsem ráda, že jsem to zvládla.
Jaká je tvoje tenisová současnost?
Ono se všechno zlepšilo, když jsem se dostala do jednoho z nejlepších českých tenisových klubů a
sice do Agrofertu Prostějov. Jsou tam nejlepší trenéři, podmínky i hráči z celé Moravy. Hrají zde
naše současné tenisové jedničky Tomáš Berdych a Petra Kvitová. To se pozitivně projevilo v mém
herním projevu a začalo se mi dařit. Měla jsem dobré výsledky na Mistrovství ČR v kategoriích do
12 i 14 let. Mezi dosavadní tenisové úspěchy bych zařadila svoji nominaci do týmu ČR
na celosvětový turnaj „NIKE junior tour - Masters 2007“ do italského Turína. Dosáhli jsme tam
nejlepšího výsledku pro ČR za deset odehraných ročníků. Bylo to 3. místo v hodnocení národů. Po
turnaji jsem dostala sponzorskou nabídku na oblečení od firmy NIKE a tenisové rakety od firmy
PRINCE. Také rok 2008 byl dobrý. Vyhrála jsem turnaj „Tenis Europe junior tour 2008“
v Barceloně, a to jak ve dvouhře, tak spolu s Japonkou Danielovou i ve čtyřhře. Do evropského
žebříčku jsem získala rovných 100 bodů. Další turnaj jsem vyhrála na Mallorce. Poskočila jsem
tak v žebříčku z 85. místa na 9. místo v Evropě a mám 365 bodů. Sponzor mi prodloužil smlouvu
na další 4 roky a v závěru roku jsem u nás získala titul „Kanáří naděje Moravy za rok 2008“. To
potěší, ale také zavazuje.
Jaké máš plány na tento rok?
Teď si chvilku odpočinu. Od března přejdu do kategorie hráček do 18 let. Bude to pro mě ještě
náročnější, ale myslím si, že na to herně mám. Měla bych to fyzicky i psychicky zvládnout. Pak
musím ukončit ve škole 8. třídu. Mám individuální studijní plán a vcelku se dobře učím. Takže se
budu učit a hrát tenis.
Co bys vzkázala čtenářům Solokapra?
Aby byli rádi na světě, našli si něco, co by dělali s takovou láskou a tak rádi jako já hrají tenis.
Aby mi také fandili a drželi palce. Vždyť se snažím hrát, jak nejlépe umím a dobře reprezentovat
Moravskoslezský kraj.
Sonjo, děkuji za rozhovor a přejí ti hodně sportovních úspěchů.
Kateřina Kaděrová, 8. třída ZŠ, občasník Pimprlata

Slavnos tní

při jetí dárců krve

Ve středu 8. dubna t.r. proběhlo v obřadní síni obecního úřadu slavnostní přijetí
bezpříspěvkových dárců krve.
Za transfůzní stanici Karviná byl oceněn za 160 bezpříspěvkových odběrů a získání
Zlatého kříže I. třídy pan Jan Jeziorský.
Za transfůzní stanici Ostrava za 40 bezpříspěvkových odběrů a získání Zlaté plakety
prof. MUDr. Jana Janského pan David Šťastný, pan Aleš Juroško a pan Tomáš Franek.
Slavnostního setkání se zúčastnili také viceprezident
ČČK pan Adolf Šťastný a předseda klubu dárců krve
Karviná Ing. Milan Roček.
Starosta obce vyjádřil všem dárcům poděkování za
jejich hluboce lidský postoj. Ochota všech dárců
bezplatně darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale celé společnosti.
Zlatá plaketa prof. MUDr. Jánského
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Závěr

Slovo starosty
Jako vždy je konec roku spojen s bilancováním, co se nám v uplynulém roce podařilo.
Letos se již začala projevovat všeobecná krize. Ta se vyznačuje především obrovským
propadem výroby, nižšími daňovými výnosy a tím i menšími příjmy v rozpočtech obcí.
Zastupitelstvo obce již na počátku roku přijalo rozpočet sestavený ne na slibech, ale na
reálném odhadu daňových výnosů. Tím se obec nedostala do finančních problémů. Je
nutno konstatovat, že tento pesimistický odhad rozpočtu se potvrdil. Pro další období to
ale znamená, že rozpočet roku 2010 bude muset být sestaven ještě úsporněji, nicméně
všechny obvyklé služby obce budou zabezpečeny.
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20 let bud ování k apit ali zmu
20 let je přibližně jedna generace člověka. Letos právě uplynulo 20 let od „sametové“
revoluce. Stojí za to ohlédnout se …
Socializmus nahradil kapitalizmus a demokracie.
Mladí pod 30 let nevěří, že za socialismu mohlo být něco lepší než dnes. Minulou dobu
nepamatují či vůbec nezažili, vyrůstají v dostatku a blahobytu. Mají dva i tři telefony,
internet, domácí kino, DVD a PC. Všichni mají přístup ke vzdělání, mohou cestovat,
kam chtějí... Informace nemusí pracně shánět, ale mají možnost čerpat je z internetu.
Kniha faktů stojí „pětikilo“, tak proč ji kupovat. Za zábavou se chodí do obchodních
center.
Socialismus je pro ně pouze dlouhá fronta na banány a nic jiného.
Jak to tedy je?
Neslavíme Velkou říjnovou socialistickou revoluci, máme Haloween a Santu. Obojí je
ale stejně odpudivé. Peníze není třeba podložit prací, buď je dá „sociálka“ nebo banka.
Řemeslníci zmizeli, každý je manažer. Historici nepracují, sporné věci řeší vynucené
zákony. Místo dopisů a pohlednic máme schránky přecpané reklamou. Nestaví se
„králíkárny“ pro normální lidi, ale „satelity“ pro milionáře.
Znalcům a odborníkům je dvacet pět, zkušenost je zbytečná, zodpovědnost rovněž.
Člověk po padesátce přestává existovat. Nepřizpůsobivost a agresivita jsou pryč, máme
kulturní odlišnosti. Spravedlnost nahradil výklad práva lépe placeného právníka.
Podvody nejsou, existují jen nevydařené podnikatelské záměry. Největší žijící orel ve
volné přírodě se jmenuje Mattoni. Není vláda jedné strany, pravdu má ten, kdo je u
„koryta“. Můžeme říkat svůj názor. Svobodně, demokraticky se vyjádřit. No, k čemu to
je, když nám to není stejně nic platné. Žijeme v neustálém stresu a napětí. Nikdo z nás si
není jistý zítřkem. Nástup duševních chorob, depresí a sebevražd je enormní.
A co dál?
Průmysl
Když po revoluci přišli do ČR Italové, říkali: Čechoslováci jsou nejlepší strojaři v
Evropě. Kde je ta doba. Kde jsou firmy jako Poldi, Zbrojovka, Zetor, Tatra…
Většina dalších největších výrobních kapacit, které nás v minulosti proslavily po celém
světě (pivovary, sklárny, textilky, výroba obuvi, papírny, …), je rozprodána a v rukou
tajemných převážně zahraničních „investorů“, kteří zpravidla po uplynutí daňových
prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.
Některé továrny chátrají, některé byly úplně srovnány se zemským povrchem. Úspěšně
se je podařilo nahradit příšernými plechovými montovnami asijských výrobků.
Textilní průmysl byl nenávratně zlikvidován zaplavením trhu asijským zbožím bez
celních bariér. Zlaté ruce českých sklářů byly poslány na pracovní úřady. Zmizela
tradiční výroba obuvi, motocyklů, sirek a řada dalších pro ČR tradičních oborů.
Zemědělství a potravinářství
Československé zemědělství, to byl hit. Prahu u Slušovic znal každý. Republika byla
potravinově soběstačná a potravinově bezpečná. Byl velký vývoz potravin.
Československé zemědělství se podařilo důkladně rozvrátit, cukrovary dokonce pro
jistotu srovnali se zemí. Zmizela stáda skotu, tradiční lukrativní plodiny, jako chmel a
cukrovka, byly nahrazeny řepkou pro výrobu bionafty. Dnes je ČR závislá na dovozu
potravin. A jejich kvalita? Je to samá chemie, uzeniny nejsou z masa, ale ze sóje a
mouky. Zelenina a ovoce nemá žádnou chuť ani vůni. Ryba, kdysi jídlo žebráků, se
stala lahůdkou. Ze zmrazeného masa nám zbude polovina, protože je nasyceno vodou.
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Všechno, co bylo kdysi opravdu dobré, co mělo svou hodnotu a tradici, jsme vyměnili
za „šmejdy“ v drahém obalu. A pozor! Pokud jsme si na nákup nepřibalili lupu,
nemáme šanci vidět, co vlastně nakupujeme, protože návody a obsahy jsou nečitelné.
Doprava
Osobní železniční doprava je zdecimovaná. Levná a ekologická vodní doprava
zlikvidovaná. Silniční síť přeplněná drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.
Dopravní obslužnost venkova zásadně snížena. Nesmyslným zdražováním jízdného bez
ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odrazeni cestující na železnici a
následně zrušeny spoje i tratě.
Ekologie
Nechat ekologické teroristy brzdit výstavbu dálnic a vodních cest, rozvoj jaderné
energetiky, naopak umožnit výstavbu obchodních a montážních kapacit na úrodné půdě,
bezhlavě kácet lesy. Obdivované hluboké lesy šumavského i krkonošského národního
parku nechat změnit v suché pláně sežrané kůrovcem.
Vzdělání
Je přímo katastrofické. Dnes dostane pomalu jakýkoliv titul jen za „dálkovou
docházku“. Dříve byli studenti nuceni „makat“. ⅓ se jich na školy vůbec nedostala, ⅓
byla vyhozena v průběhu studia. Výslední absolventi byli kvalitní. Dnes naopak
absolvují snadno některé školy i ti, co tam vůbec nechodili.
Zdravotnictví
Zdraví lidí zdegradováno na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem.
Zlikvidována preventivní dětská lékařská péče, zejména zubní. Zavřena řada nemocnic
a poliklinik. Z dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení
vybudovány paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a movitých cizinců.
Některá lázeňská místa nechána zchátrat či spadnout.
K lékaři chodíme s peněženkou v ruce, bavíme se jako roboti, když jeden vypráví o
životě a druhý hledí do počítače.
Právo
Jedním slovem džungle, ve které se nevyznají ani právníci, natož obyčejný člověk.
Neskutečné množství zpackaných a neprůhledných zákonů, jejich doplňků a novel,
vyhlášek, nařízení, předpisů, ….
Národní cítění
To téměř zcela vymizelo. In je být světový. Spousta skvělých mozků hledá svou kariéru
v zahraničí. Nejhorší na tom je, že mnozí po pár měsících téměř zapomenou i rodnou
řeč.
Čeština
Jediný náš úřední jazyk. Někdy si připadáme jako Alenka v říši divů. Pravopis se
nedodržuje téměř nikde. Spisovná čeština je potlačována a hnána do ilegality. O tom, že
by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy atd.
měli používat spisovnou češtinu, si můžeme jenom zdát. Výrazy, které velice často
slyšíme ve sdělovacích prostředcích, nám někdy přímo trhají ušima. A co různých
cizích slov se za těch 20 let dostalo do našeho jazyka… Člověk si někdy myslí, že to ani
není čeština, některým slovům normální smrtelník nerozumí. V mnoha institucích je
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potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech v názvech, nápisech i
textech, ba i ve sdělovacích prostředcích je používána angličtina či jiný nečeský jazyk.
Osobní a kulturní hodnoty
Morální stupnice hodnot člověka se zcela změnila. Na prvním místě jsou peníze a zase
peníze a blahobyt a pak teprve to ostatní. Každý si hrabe na svém vlastním písečku.
Vytratila se láska, porozumění, lidskost, tolerance, teplo rukou, úcta k šedinám.
Neznáme souseda, nevíme jaký plat má vlastní žena či muž. Nesmíme dát na zadek
vlastnímu dítěti, pokud nechceme mít problém s úřady. Sledujeme stupidní, nehodnotné
televizní stanice, kde seriály bez konce, reality show a zábavné pořady typu superstar s
posměšnými komentáři nahrazují kulturní vyžití určité skupině nevědomých a možná i
nevidomých lidí. Zprávy se staly „černou kronikou“.
Nezaměstnanost
„Budou Vás strašit nezaměstnaností, nevěřte jim“, říkal otec - zakladatel našeho
novodobého spravedlivého kapitalizmu v roce 1989. A dnes? Půlmiliónová armáda
nezaměstnaných.
Bezdomovci
Můžeme vidět oči bezdomovce, který se určitě na ulici nenarodil. Můžeme vidět
žebráky, kterým trčí nohy z kontejneru, aby se natáhli za prázdnou láhví. Na druhé
straně noblesní hotely pro psy i s vlastní www stránkou, lékařem a kadeřníkem.
Můžeme sledovat složité operace svých psích miláčků přímo na internetu. A pokud se
nám náhodou náš drahý psík ztratí, okamžitě se o něj postarají v útulku i s lékařskou
pomocí. Když se však ocitne na ulici člověk, nezakopne o něj ani pes.
Mezinárodní vztahy
Diktát RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) byl nahrazen dokonalejším
diktátem EU (Evropské unie), jejíž úředníci rozhodují o našich tvarůžkách, guláši,
rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek.
V obranném smyslu pak jsme se ze společenství
Varšavské smlouvy velice rychle schovali pod křídla
NATO, které nám nařizuje „bránit“ naši vlast
v Afghánistánu a jiných pro ČR „důležitých“
zemích. Jaký je v tom rozdíl?
Omluvili jsme se sudetským němcům tj. bývalým
fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš
národ zotročit a zlikvidovat.
Finance
Před revolucí v roce 1998 byl stát bez dluhů a s majetkem. Za dvacet let je stát zadlužen
na několik generací gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji. Dluh roste
každou vteřinu o více než 6.000 Kč. Státní pokladna je dojena předraženými státními
zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i současní politici. A
také ochuzena o daně velkých daňových poplatníků, kteří stěhují sídla svých firem do
daňových rájů.
Miliony (za dvacet let miliardy) jsou vyhazovány na financování přihlouplých a lživých
volebních kampaní nepřehledného množství politických stran, hnutí a seskupení.
Jednotliví občané jsou zadluženi lživými reklamami a nabídkami půjček. Banky odírají
klienty téměř formou lichvářských úroků zejména hypotéčních úvěrů, nízkými úroky
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vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich
hospodaření.
Bezpečnost obyvatel
Na uhájení spravedlivého kapitalistického společenského zřízení je potřeba několikrát
více policistů, než mělo zlé komunistické Československo. A věznice jsou dnes tak
plné, jak nikdy nebyly.
Policie zdegradovala na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách
cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.
Drogy, přepadení, násilí, vydírání, vraždy, krádeže se staly běžným průvodním jevem
této svobodné doby. Slušní lidé se bojí vyjít v noci na ulici (a nejen v noci), bojí se
opustit své domovy. Zatímco „gauneři“ a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech,
za bílého dne vraždí beztrestně na ulicích, v lepším případě si užívají na vzdálených
ostrovech.
Československo
Bylo rozbito Československo, které tak pracně zakladatelé naší státnosti dávali
dohromady.

Mapa České republiky a Slovenska.
Politika
Už jí máme všichni plné zuby. Má cenu ještě chodit k volbám?
No, můžete to doplnit.
Základní lidské potřeby skokově narostly. Byt za „komoňů“ byl za 30.000 Kčs, dnes za
3 - 5 milionů Kč. Je fakt, že kdysi jsme vydělali 3 tisíce, dnes 30 tisíc. No ale zase
nemáme ty fronty na banány, že jo. Nahradily je jen fronty na sociálce a úřadu práce.
Připadá mi, že bývalý socialistický tábor byl nahrazen sociálním táborem. Každý dnes
bere nějaké dávky. Porodnost vytrvale klesá, je ale úspěšně nahrazena dovozem Asiatů.
Někde se stala chyba, velká chyba, jejíž náprava bude trvat dlouho, moc dlouho.
Onemocněl nám svět a my, ve snaze uplatnit se, jsme onemocněli s ním! Socializmus
nebyl dobrý, ale takováto demokracie, není o nic lepší.
Máme „svobodu“, která se svobodou nemá nic společného. Svobodu, kterou si
nedokážeme užívat, protože je víc proti nám, než pro nás. Je tak okleštěná zákony a
zároveň otevřená nepravosti, zločinu, podvodům, že její existence připadá jako aura.
No a závěrem?
Nechybí mi už reklama a supermarkety plné zboží, které mě v té západní civilizaci
v roce 1990 tak okouzlily.
Chybí mi jen jedno: Chci se ráno probudit a celým srdcem se těšit novému dni. Chci mít
kolem sebe upřímné lidi, jak tomu bylo dříve. Chci potkat kamaráda, kterého první
otázka nebude směřovat k materiálním věcem, ale bez falše mě poplácá po zádech:
Jak se máš? Jak žiješ? Zajdeme si sednout? Kamaráda, kterého v polovině debaty
nevyruší zvonění mobilu a bude muset odejít. „Víš, tento telefonát byl tak důležitý, že
pokud bych ho nevzal, mohlo by mě to stát práci.“

Str.
101/09

Seznam příloh
Fotodokumentace:
-

20 ks foto „Dětmarovice v roce 2009“ (str. 123 - 125 hlavního alba)
21 ks foto počasí (str. 126 - 128 hlavního alba)
1 ks foto kanceláře OÚ – účtárny (str. 129 hlavního alba)
1 ks foto sňatkové síně (str. 129 hlavního alba)
1 ks foto oddávajícího Mgr. Stáni (str. 129 hlavního alba)
1 ks foto hudebního doprovodu – manželů Videnkových (str. 129 hlavního alba)
2 ks foto asfaltování komunikace Zálesí – Glembovec (str. 129 hlavního alba)
1 ks foto obsekávání trávy na místních komunikacích (str. 130 hlavního alba)
2 ks foto zafoukávání výmolů na místních komunikacích (str. 130 hlavního alba)
2 ks foto výstavby nového chodníku na místním hřbitově (str. 130 hlavního alba)
2 ks foto místního hřbitova – nových lip (str. 130 hlavního alba)
3 ks foto z předání pistolového radaru Policii ČR (str. 131 hlavního alba)
4 ks foto z propagační akce na využití pistolového radaru (str. 131 hlavního alba)
5ks foto kontejnerů na tříděný odpad (str. 132 hlavního alba)
2 ks foto čapích hnízd (str. 132 hlavního alba)
7 ks foto zemědělských zvířat (str. 133 hlavního alba)
7 ks foto zemědělských prací (str. 134 hlavního alba)
5 ks foto netradičních pohledů na Elektrárnu Dětmarovice (str. 135 hlavního alba)
2 ks foto fotovoltaických elektráren (str. 136 hlavního alba)
1 ks foto solné jeskyňky (str. 136 hlavního alba)
1 ks foto firmy Auto Kelly (str. 136 hlavního alba)
2 ks foto nového květinářství (str. 136 hlavního alba)
1 ks foto místní sběrny druhotných surovin (str. 136 hlavního alba)
2 ks foto výstavby nových rodinných domků (str. 137 hlavního alba)
3 ks foto zchátralých rodinných domků (str. 137 hlavního alba)
2 ks foto z vítání dvojčátek (str. 137 hlavního alba)
3 ks foto ze zlaté svatby manželů Sikorových (str. 138 hlavního alba)
2 ks foto ze setkání sedmdesátiletých občanů (str. 138 hlavního alba)
2 ks foto ze setkání padesátiletých občanů (str. 138 hlavního alba)
4 ks foto ze cvičení integrovaného záchranného systému (str. 139 hlavního alba)
3 ks foto požáru garáže u rodinného domku (str. 139 hlavního alba)
4 ks foto z obecního plesu (str. 2 hlavního alba)*
3 ks foto z Valentýnského plesu (str. 2 hlavního alba)
2 ks foto z akce Dětmarovický list (str. 3 hlavního alba)
3 ks foto z kladení kytic k pomníku padlých (str. 3 hlavního alba)
3 ks foto ze Dne matek (str. 3 hlavního alba)
15 ks foto z obecní slavnosti (str. 4 -5 hlavního alba)
2 ks foto z pouti (str. 6 hlavního alba)
3 ks foto z koloběžkových závodů (str. 6 hlavního alba)
3 ks foto z říjnových oslav (str. 6 hlavního alba)

)* Poznámka:
V letošním roce bylo naplněno a dokončeno album č. 3, které čítá 139 listů a založeno album nové č. 4.
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