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Úvod

Tato bankovka je již minulostí…

První rok, kdy pracovalo vedení obce ve zcela novém složení. Tato skutečnost
přinesla spoustu změn. A to jak negativních tak pozitivních. Byly i takové, které
vyvolaly spoustu diskuzí i emocí, byly prezentovány v široké škále médií počínaje
tiskem, přes rozhlas, televizi i internet. Vzhledem k ochraně osobních údajů si
nemohu dovolit zde o nich psát.
Konalo se další sčítání lidu. Tradiční akce, která se koná každých deset let. Přijde
mi, že je to akce velice účelová. Zvláštní je, že se předběžné výsledky s těmi
oficiálními, které se zpracovávají déle než rok, neshodují tak v 99 % v ničem…
Na kulturním poli i nové vedení obce podporovalo „zaběhnuté“ a osvědčené akce.
Zemřela nejstarší občanka obce, které chybělo velice málo – necelý půlrok, aby se
dožila 100 let. Opět jsme se této slavnostní chvíle nedočkali.
Na dětmarovických silnicích je možno spatřit jeden z nejdražších automobilů na
světě, jeden ze čtyř existujících kousků supersportu Koenigssegg Agera za 24,5
miliónů Kč!
K 31. březnu skončila platnost další české bankovky – papírové padesátikoruny.
Používala se plných devadesát let – samozřejmě v různých grafických obměnách.
Teď již budou tížit naše peněženky pouze padesátikoruny kovové a ty jsou opravdu
těžké.
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Počasí a příroda

Pohled na smogovou situaci dne 19.9.2011
od domu čp. 827 na Glembovci.

V letošním roce jsme zaznamenali především:
Velmi špatné rozptylové podmínky a spousta smogu po celý rok.
Zimu téměř bez sněhu.
Častokrát překonané teplotní rekordy.
Velké až extrémní výkyvy teploty.
Velmi chladný a deštivý červenec.
Opožděné léto koncem srpna.
Nejsušší listopad za posledních 200 let.
Nejteplejší prosinec od roku 1934.
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Zim a
Nový rok jsme přivítali bílou krajinou. První den roku bylo velice větrno. Nepříjemný
vítr lomcoval stromy.
Další dny se střídaly mírné mrazíky s teplotami nad nulou.
Zatmění Slunce 4. ledna
Z území České republiky bylo zatmění vidět jako částečné. Na souřadnicích 50 stupňů
severní šířky a 15 stupňů východní délky se měsíční disk dotkl slunečního v 805,
maximální fáze zatmění nastala v 925 a celý úkaz skončil v 1053 hod. Časy se
samozřejmě lišily až o několik minut podle toho, kde jsme se právě
nacházeli.
Z každého místa republiky jsme tak viděli zatmění trochu jinak, i
když rozdíly nebyly až tak výrazné. Na jihu území byla zakryta
menší číst slunečního kotouče (např. v Českých Budějovicích
78,2 %), u nás na severu větší (v Ostravě 79,7 %).
Toto částečné zatmění Slunce bylo velice dobře pozorovatelné,
byla „čistá“ obloha. Jenže tu nejzajímavější fázi jsem nestihla
zvěčnit a objektivem jsem zaznamenala až konec úkazu.
V sobotu 8. ledna bylo 5oC a v neděli dokonce 7oC. během těchto dvou dnů roztál téměř
všechen sníh. Krajina během několika hodin změnila svou bílou barvu na barvu téměř
černou. V neděli i pondělí 10. ledna byl velký smog.
Sníh postupně ubýval i z míst, kde byl na hromadách.
15. ledna již téměř nebylo po sněhu ani památky. Pršelo, denní teplota vystoupila na
neuvěřitelných 12oC. Přitom bylo neustále pod mrakem, špatné rozptylové podmínky,
někdy smog. Krajina všude šeď až černo.
Teprve v pátek 21. ledna začal znovu poletovat sníh, který do soboty pokryl krajinu
mírnou vrstvičkou. Ale už to
alespoň vypadá jako zima a je
29.1.2011 v 1130 hod.
světleji.
28. ledna byl opět den plný
smogu, nebylo vidět. 29. ledna
ráno byla všude nevídaná
námraza, vše bylo obaleno
krystalky sněhu a ledu. Úžasná
scenérie.
Zajímavost pro letošní leden
Tento měsíc byl zvláštní tím, že měl 5 sobot, 5 nedělí a 5 pondělků. Stává se to jenom
jednou za 823 let!
První dny měsíce února se teploty vyhouply nad nulu a sporá sněhová přikrývka pomalu
mizela. Mezi 6. a 10. únorem bylo z celé zimy nejtepleji Ale zatažená obloha a
smogová situace stále odolávala. V pondělí 7. února nás konečně přivítala modrá obloha
a svítilo sluníčko.
Do České republiky se vracejí stěhovaví ptáci. Už v půlce února přilétli první skřivani,
špačci a čejky, kteří zimovali ve Středomoří a na jihu Evropy. Ornitologové už také
pozorovali i několik čápů, kteří povětšinou přilétají až v půlce března.
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Prakticky celý únor se střídaly dny polojasné a mrazivé – těch bylo ale málo – se dny
mrazivými plnými smogu.
V noci z 22. na 23. února znovu udeřily silné mrazy. V Česku padlo několik teplotních
rekordů. Meteorologové ráno naměřili v Jizerce, horské
osadě na Jablonecku u hranic s Polskem, minus 25,7 stupně.
Mráz prolomil rekord i na Lysé hoře v Beskydech. Teplota
tam klesla na -19,8 stupně, dosavadní minimum z roku 1986
přitom bylo -17,6.
U nás naštěstí dosáhl mráz na pouhých -12oC. Podobné
teploty byly i další noc.
Dále se noční teploty pohybovaly okolo -9oC, denní pak něco
pod nulou.
Krmení ptáků na krmítku – strakapoud velký,
který hojně navštěvuje naše zahrady. Dne 22.2.
Začal březen a teplotní situace se nezměnila.
Březnové teploty byly nižší, než je na přelom zimy a jara obvyklé.
Noci jsou stále mrazivé, denní teploty se dostávají nad nulu. Smog trochu ustoupil, je
sice modrá obloha, ale ta zima se už táhne neuvěřitelně dlouho. Všude samá hrozná šeď,
hnědá barva a černá. Už by bylo na čase, aby se příroda začala zelenat.
4.3. bylo krásné slunečné počasí. Masopustní průvod, který se toho dne konal, se dětem
vydařil.
10.3. ráno pěkně chumelilo. Sněhové vločky později vystřídal mírný deštík.
V pátek 11.3. bylo téměř jarní počasí. Z pátku na sobotu po dlouhém období byla noc
konečně bez mrazu. Víkendové dny 12. a 13. března bylo krásně slunečno, denní teploty
okolo 15oC.
V pondělí 14.3. již v 8 hodin ráno ukazoval teploměr 13oC,
odpoledne 18oC.
Teplé pondělní počasí přepsalo na Moravě a ve Slezsku řadu
teplotních rekordů. V Mošnově oficiálně naměřili 18,6°C.
Podobně bylo u nás.
Také v úterý bylo slunečno, ale odpoledne se již obloha začala
zatahovat.
Ve středu už bylo od rána zataženo a smog, stejně jako ve
čtvrtek 17. března.
19.3. první poupata krokusů zasypal sníh, ale jen krátce.
Superměsíc
Fascinující pohled se naskytl o sobotní noci z 19. na 20. března všem, kteří obrátili svůj
zrak k obloze a měli to štěstí, že nebylo právě zataženo. U nás v Dětmarovicích však
zataženo bylo. Je to velká škoda, že jsme nemohli sledovat tento jev přímo, ale pouze
zprostředkovaně z fotografií. Měsíc tak, jak jej známe, „zmizel“ a místo něj na obloze
visel obrovský zářící kotouč zvaný Superměsíc. O zmiňované noci bylo totiž možné
spatřit největší úplněk za posledních 18 let.
Naposledy v březnu 1993 byl Měsíc naší planetě tak blízko, jako tomu bylo právě v
noci na neděli 20. března. Svítící kotouč byl až o 15 procent větší a o 30 procent jasnější
než při běžném úplňku.
Oběžná dráha Měsíce není přesná kružnice, ale elipsa, proto čas od času nastane fáze,
kdy je Měsíc nejblíže Zemi (v periapsidě) nebo nejdále (v apoapsidě). Perigeum je bod
na oběžné dráze, v němž je Měsíc nejblíže Zemi (zhruba 360 tisíc kilometrů). V
opačném bodě, apogeu, je Měsíc od Země vzdálen zhruba 406 tisíc kilometrů.

Str.
9/11

Jaro
22.3. již včelky z jarních rostlin sbírají sladký mok. Zdá se, že jaro opravdu je tady. Už
bylo na čase.
Začátkem astronomického jara následovaly dny polojasné, ale větrné. Noční teploty se
přibližovaly nule, ve dne bylo cca 10-12oC.
Takový ráz počasí včetně teplot vydržel do konce března.
První dubnová neděle 3.4. přinesla do České republiky nadprůměrně teplé počasí, které
přepsalo dosavadní teplotní rekordy pro 3. duben na třech desítkách meteorologických
stanic po celé české a moravské zemi. Také pondělí 4.4. bylo krásně teplo, ale
odpoledne se začalo ochlazovat a teplota prudce klesla a začalo poprchávat.

Teplota v naší obci ve dnech 29.3. – 5.4.2011.
Další teplý den následoval ve čtvrtek 7.4.

Západ slunce dne 8. dubna 2011 nad částí Glembovce.
Úžasná scenérie, která se vidí málokdy.
12.4. bylo polojasno, chvílemi svítilo sluníčko, ale vál silný nárazový vítr.
Ve středu 13.4. celý den přeháňky, teplota klesla a v poledne dosáhla 13oC, načež znovu
klesala, po 16. hodině v Koukolné dokonce padaly sněhové vločky a kroupy.
Od 17.4. se začalo postupně oteplovat, v sobotu před velikonocemi 23.4. dosáhla teplota
letních 25oC, ale už ve večerních hodinách, stejně jako o neděli velikonoční, bylo
sychravo, poprchávalo.
Prostě pravé aprílové počasí s velkými výkyvy.
29.4. se opět teplota vyšplhala téměř k 25oC, další akce pro děti - Slet čarodějnic - se
vydařil.
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Ale již 30.4. krátce po poledni se začalo prudce ochlazovat, honily se mraky, začalo
pršet.
Na 1. máje to nebylo slavné,
zatažená obloha, přeháňky, jen na
chvíli vysvitlo sluníčko, ale už
k večeru se přihnaly tmavé mraky.
A zima, brrrr.
1.5. po 17. hodině na Zálesí.
I další dny na začátku května měly
podobný ráz. Dne 3.5. bylo po
celý den neuvěřitelných 5oC,
v noci na 4.5. ještě chladněji a nad ránem mrazík, který spálil kvetoucí azalky,
rododendrony, meruňky a mnoho dalších rostlin. Nic příjemného.
Teprve 6.5. se teplota vyhoupla nad 15oC, 8.5. nad 20oC.
V dalších dnech se opět postupně oteplovalo.
V pondělí 16. května ale bylo velice chladno, poprchávalo, teplota pouze do 10oC.
Ale další dny byly opět krásné slunečné, denní teploty se pohybovaly mezi 25 - 30oC.
V sobotu 28. května celý den propršelo a bylo zima – do 10oC.
Od neděle 29.5. se teploty zvedají a přibližují se 30oC.
Na sobotní obecní slavnost dne 4.6. se jakž takž počasí vydařilo. Proháněly se hrůzu
nahánějící mraky, spadlo pár kapek, ale nakonec se to udrželo.
Červnové počasí bylo celkem příjemné, ale s velice extrémními výkyvy. Teploty se
pohybovaly mezi 25-30oC, ale vždy se během týdne našel nějaký den, kdy teplota
rapidně poklesla či se objevila nějaká přeháňka či bouřka.
Jinak bylo velice sucho, půda je tvrdá jako kámen, někde i rozpraskaná. Vše je třeba
zalévat, aby rostliny neuhynuly.

Léto
Poslední den školního roku 30. června bylo ráno velice příjemné, takže slavnostní závěr
školního roku se rovněž vydařil. Ale již asi okolo 10. hodiny se začalo smrákat a také se
ochladilo. K tomu vál silný ledový vítr. Začalo pršet, okolo poledne lilo jako z konve. A
lilo a lilo. Zatvrdlá půda nestačila vstřebávat do sebe vodu a tak na mnoha místech
v obci došlo k naplavení ornice na vozovky. V některých místech to bylo velice
nepříjemné.
Další dny již tak nelilo, ale stále pršelo a bylo velice chladno. 1. července bylo
nejchladněji, když teplota ve dne dosáhla pouhých 10oC. Další dny se denní teploty
pohybovaly mezi 12-20oC. Chladno bylo velice i doma v bytě, teplota v kuchyni
například dosahovala během celého dne pouhých 18oC. Když si člověk večer sedne
k televizi nebo počítači, až ho mrazí v zádech. Velice nepříjemný začátek léta.
Navíc se v těchto deštivých dnech moc daří slimákům, kterých snad nejsou milióny, ale
miliardy. Jsou již nějak zdegenerované a zmutované, mají různé barvy, někteří jsou
úplně černí, šedí, jiní pruhovaní a někteří dokonce oranžoví. Někteří dosahují
enormních rozměrů. Od jara jsem jich již do těchto dnů zlikvidovala na našem pozemku
a okolí na 12 tisíc!
Je 6.7. - svátek Jana Husa. Ráno v 6 hodin to vypadalo velice nadějně, na modré obloze
se proháněly běloučké beránky a tak se zdálo, že konečně bude líp. Ale již v 8 hodin se
obloha znovu zatáhla.
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13.7. jediný den, kdy bylo opravdové léto, teplota se vyšplhala nad 30oC. Spíše bylo
vedro a dusno.
15.7. pršelo … a od toho dne pršelo
téměř každý den, navíc teplota poklesla
a denní teploty se pohybovaly okolo 15 16oC.
19.7. nad obcí se přehnala větrná smršť,
která polámala mnohé stromy. Na
mnoha místech museli zasahovat naši
hasiči.
30.7. celý den zataženo, opravdu moc
zataženo, ale alespoň nepršelo.
31.7. opět pršelo celý den a bylo zima –
pouze 16oC.
Hasiči dne 19.7. odstraňují popadané stromy na spojce Zálesí - Glembovec.
Letošní červenec byl nejchladnější od roku 2000 a nejdeštivější od roku 1997. S
průměrnou měsíční teplotou 15,8 stupně byl teplotně pod průměrem o 1,1 stupně. V
průměru spadlo 146 milimetrů srážek, to je 185 procent dlouhodobého normálu let 1961
až 1990. Historicky nejchladnější jsou července z let 1771, kdy průměrná měsíční
teplota vzduchu byla 15 stupňů, dále z roku 1854 (16,1oC) a 1786 (16,3oC). Naopak
nejteplejší července jsou z let 2006, kdy průměrná měsíční teplota byla 24,8 stupně,
1994 (24,3oC) a 1834 (24oC). Nejdeštivější červenec byl v roce 1997, kdy byly známé
záplavy. Tehdy spadlo 195 milimetrů srážek, což je 246 procent dlouhodobého
normálu.
Také začátek srpna byl stejný. Teprve o víkendu 6. a 7. srpna bylo letní počasí. Ale již
v pondělí 8.8. se ochladilo, byly přeháňky, foukal studený vítr.
Léto se snoubí s podzimem. Na stromech žloutne listí a padá. Celá příroda je popletená,
ze země lezou listy modřenců.
Převážnou část srpna se střídalo počasí jak na houpačce. Nezvykle chladné počasí
doprovázely časté přeháňky, bouřky a lijáky. Sklepy téměř ve všech domech jsou velice
vlhké, někde se drží či protéká voda. Rostliny mohutně chytají plísně všeho druhu.
Obilí na polích většinou zůstalo povalené, nesklizené, černé, smradlavé.
22. srpna se teplota prudce zvedla ke třicítce. Meteorologové dnešního dne zaznamenali
v Česku asi 35 teplotních rekordů.
Po tom nevídaném dusnu přišel hned odpoledne asi ve 1430 hodin zvrat – bouřka. A
střídavě pršelo, lilo a bouřilo až do pozdních odpoledních hodin.
23.8. úterý
Ráno, když jsme se probudili, bylo na zahradě neuvěřitelné množství pavučin, asi v noci
měli pavouci rej a pavučiny byly všude – na plotech, rostlinách, prostě všude … ještě
jsem v životě neviděla takovou spoustu pavučin pohromadě.
Závěr srpna přinesl nečekaný zvrat v počasí.
Teprve na konci prázdnin se tak školáci dočkali opravdového léta.
V úterý 23. srpna v Česku padaly teplotní rekordy po desítkách. Teplota se pohybovala
okolo 34oC.
Stejně tak bylo i ve středu 24. srpna, kdy rekordní teploty zaznamenala většina
meteorologických stanic na našem území.
Vlna veder lámala teplotní rekordy i ve čtvrtek 25. srpna. Rtuť teploměrů přesáhla 33
stupňů Celsia.
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V pátek 26. srpna prožilo Česko podle meteorologů nejteplejší den letošního roku.
Teplota se pohybovala v rozmezí 30 - 36oC. Opět padaly na většině míst, kde se měří
teplota, teplotní rekordy.
I sobota byla tropická.
Teprve v neděli teplota poklesla, ráno bylo 13oC, v pondělí ráno dokonce 11oC. Přes
den ale bylo teplo – v rozmezí 25 - 28oC.
Také 1. září se školákům den vydařil a od rána svítilo sluníčko.
5. září pořádně sprchlo, ale po těch předcházejících vedrech to byla příjemná změna.
První zářijové dny byly hezké, příjemné.
8. září byl chladný den, kdy teplota nedosáhla ani 15oC.
V neděli 11. září teplota opět stoupala ke třicítce. Na mnoha místech v republice byla
opět překonána teplotní maxima.
Celý týden bylo krásné počasí – asi máme babí léto.
Plzák španělský
Slimáci
Jak jsem již na předchozích stránkách uvedla,
letošní počasí nahrávalo množení slimáků)1,
kteří nám ničí vše možné na našich zahrádkách.
Žerou i rostliny, o kterých se říkalo, že jsou
ochranou proti slimákům – například smradlavé
„smroďuchy“)2. Od začátku května, kdy se začali
objevovat první jedinci, do konce měsíce září jsem
jich na naší zahradě a na mezi přiléhající k našemu
pozemku, odkud vesele putovali za dobrotami na naši zahradu, zlikvidovala
neuvěřitelné množství – 24.729 kusů! Musím podotknout, že jsem je ničila ekologicky,
useknutím hlavy, jak uvádím ve vysvětlivce, nikoliv drastickým způsobem jako někteří
naši spoluobčané, kteří je například posypou solí.
)1 Lidé tomuto škůdci takto říkají, ale ve skutečnosti se jedná a největší škody zahrádkářům a
zemědělcům u nás způsobuje invazivní plzák španělský (Arion vulgaris), který se k nám rozšířil
v padesátých letech s rostlinným materiálem importovaným z jeho původního teritoria, což je
sever Pyrenejského poloostrova, jižní Anglie a severní Francie.
Aby se jeho stavy snížily, musela by podle malakoložky přijít opravdu silná zima s holomrazy,
které by zabily přezimující jedince i na podzim nakladená vajíčka. Nebo by se musel objevit
predátor či specifický parazit, který by jejich populaci drasticky snížil, To je pouze teoretická
možnost snížení jejich stavu.
Plzáci totiž u nás v podstatě nemají přirozené nepřátele: máloco je žere. V poslední době se
doporučuje kachní plemeno indický běžec, někteří zemědělci používají i běžně chované kachny
nebo husy, které však plzáky žerou s nelibostí.
Zdaleka nejefektivnějším způsobem boje proti plzákům španělským je tak podle odborníků
docela obyčejný ruční sběr, především na večer a v noci, kdy vylézají ze svých úkrytů a pasou se
na zelenině.
Podle odborníka na tuto problematiku, který je sbírá v chirurgických rukavicích, je to ten
nejekologičtější způsob, jak udržet stav slimáků pod kontrolou. Preferuje ruční sběr plzáků a
jejich následnou rychlou likvidaci horkou vodou nebo dekapitací, tedy useknutím hlavy.
Od slimáků (čeleď Limacidae), kteří také nemají schránku, se čeleď plzákovitých (Arionidae)
liší pozicí dýchacího otvoru a nepřítomností kýlu (špičaté lišty) na zadní části těla. Plzáky
obecně poznáme podle dýchacího otvoru v přední části štítu. Naopak slimáci mají dýchací otvor
umístěný v zadní části štítu a na hřbetní straně ocásku, tak se říká zadní části těla nahých
plžů, mají kýl čili tenkou podlouhlou lištu.
)2 Aksamitník, také afrikán, latinsky Tagetes.
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P odzim
V sobotu 1. října po celé zemi opět padaly teplotní rekordy (v sedmnácti městech
Česka) za posledních třicet let a rtuť teploměru vystoupala až k 27 stupňům.
Teplé počasí vydrželo do čtvrtka 6. října.
V noci ze čtvrtka na pátek 7. října začalo pršet, během dne se pak pořádně ochladilo.
Zdá se, že babí léto je pryč a před námi už jsou pouze déšť, plískanice a zima. A tak
jsme skočili rovnýma nohama z léta do zimy. Teplotní rozdíl během jediného dne činil
15oC.
Na horách napadl první sníh.
Sobotní ráno 15.10. bylo v Česku na většině území mrazivé. Na některých místech
naměřeno až -10oC! U nás jen mírný mrazík.
Stejně tak vypadalo i ráno nedělní dne 16.10. Teploty pod bodem mrazu byly naměřeny
i na měřicích stanicích Českého hydrometeorologického ústavu – na 15 místech padly
teplotní rekordy. Oproti sobotě však rtuť teploměru neklesla tak hluboko jako o prvním
víkendovém dnu.

Výkyvy teploty v Dětmarovicích ve dnech 10. – 17.10.2011.
Úpravu koryta Olše
Povodí Odry provedlo v podzimních měsících úpravu koryta a vyrovnání výškové
úrovně hrází řeky Olše v úseku RD čp. 854 občana Antonína Dziala. Stalo se tak na
základě požadavku obce po loňských povodních.
Po proměření úrovní hrází i v jiných úsecích na k.ú. Dětmarovice se pokračovalo s
navyšováním a vyrovnáním hrází i po druhé straně toku řeky.
Zlepšení
původního
stavu hrází
zvýší
úroveň
ochrany
před
povodní
především
v oblasti
Koukolné.
Na břehu Olše – pohled od domu čp. 854 dne 4.10.2011.
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Následoval nádherný podzim téměř bez srážek, přes den svítilo sluníčko, denní teploty
se pohybovaly nad 10 stupni, noční teploty okolo 0oC nebo mírně pod nulou.
Noci a rána byla zahalena mlhou, u nás na Karvinsku navíc doprovázené smogovou
situací. Opět nejhorší stav v celé republice. Velice špatné rozptylové podmínky. Někteří
občané si to neuvědomují a snaží se likvidovat zbytky rostlinstva pálením, což situaci
ještě zhoršuje.
Počasí začátkem listopadu potěšilo především zahrádkáře, při zazimování záhonků jim
totiž zima rozhodně nebyla. Práci na zahradě ale stěžuje skutečnost, že je velice sucho,
tím pádem práce s půdou není snadná.
6.11. padaly teplotní rekordy, s přílivem teplého vzduchu dosáhly téměř dvacítky (v
Karviné oficiálně naměřeno 19,5°C).
Příroda je popletená, kvetou některé druhy prvosenek, zahradní sasanky. Listí ze stromů
opadá velice sporadicky, pomalu. Krtci ryjí jak o život, všude samé krtince.
10.11. se citelně ochladilo, začal vát chladný vítr. Zlepšily se rozptylové podmínky, ale
už to zavání klasickým sychravým podzimem.
Z 11. na 12.11. noční mráz dosáhl -3oC.
Svatý Martin sice dorazil, ale bez bílého koně. A příroda ukazuje, že nástup zimy bude
letos poněkud rozvážnější.
Podle břízy bude zima mírná. Že bude zima mírnější, se dá odhadnout i
podle listí, které dlouho zůstalo na stromech. Když bříza žloutne prudce od
vrchu dolů, bude zima bohatá na mráz, ale chudá na sníh. V takové zimě
hrozí silné holomrazy, které neprospějí přírodě. Když naopak žloutne odspoda
vzhůru a pozvolně, bude zima mírná a krátká. Letos žloutne bříza rovnoměrně a
pomalu, spíš prožloutává. To znamená, že v zimě bude dost sněhu a půda nevymrzne.
Své indikátory posledního ročního období mají i myslivci. Podle jejich pranostik by
měla být zima mírnější a její vrchol by měl trvat jen několik týdnů.
Karvinsko opět zahalil smog. V úterý 15. listopadu smogová situace vyvrcholila. Celý
den byl tak hrozný smog, že bylo všude bílo. V místním rozhlase vyzývali, aby lidé
nevycházeli ze svých domovů, … a našli se i taková, kteří si zapálili kupu vlhkého listí
a dýmili ….
Teprve ve čtvrtek 17.11. po delší době vysvitlo sluníčko. Smog trval dlouho …
Opětovně vysvítilo sluníčko v neděli 27.11., byl nádherný den po těch dlouhých
pošmourných tmavých dnech.
Ale další dny opět mlhavo – nebo smog?
Letošní listopad byl nejsušší za celou dobu, co se provádějí měření, tedy za více jak 200
let.
Začátkem prosince sucho, denní teploty okolo 6oC, když náhodou vysvitlo sluníčko,
nebyla výjimkou teplota 10oC. Noční teploty okolo nuly nebo mírně pod ní.
Teprve z 19. na 20.12. byla ráno teplota -6oC. A 21.12. po celý den chumelilo, přišel
první letošní sníh. Ale ten dlouho nevydržel, hned druhý den začalo tát a do vánoc
nebylo po sněhu ani památky. Tak jsme vánoce prožili na blátě a při zatažené obloze.
Nastala astronomická zima, ale venku to vůbec nevypadá na toto roční období. Letošní
prosincové dny byly podle meteorologů teplotně extrémně nadprůměrné a rtuť
teploměru se některé dny vyšplhala dokonce až k deseti stupňům nad nulou. Z hlediska
teplot se letošní prosinec zařadil dokonce mezi deset nejteplejších prosinců na našem
území od roku 1934. A to už je opravdu co říci.
Poslední dny roku se denní maxima pohybovala mezi nulou až pěti stupni, v noci
klesala teplota jen lehce pod bod mrazu.
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Politický
a veřejný život

V obci je aktivních 5 politických uskupení.
Na snímku členové místní ČSSD.
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Z jednání zas tupi tels tva obce
4. zasedání ZO dne 23.3.2011
schválilo:
Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice a Zásady činnosti výborů
Program rozvoje obce v oblasti investic)1
Smlouvy (nad 50 tisíc korun) o poskytnutí dotací organizacím)2 na činnost v roce
2011
5. zasedání ZO dne 27.4.2011
vzalo na vědomí:
informace zástupců Dolu Karviná o důlních vlivech
schválilo:
navázání spolupráce s polskou obcí Hažlach)3 dle předloženého návrhu a
v souvislosti s tím
uložilo:
starostovi obce realizovat potřebné kroky v této oblasti
rozšířilo:
počet členů výboru pro hornickou činnost na celkový počet 9 členů a v souvislosti
s tím
zvolilo:
členy výboru pro hornickou činnost Ing. Stanislava Foltýna a Antonína Dziala
schválilo:
doplnění Programu rozvoje obce pro rok 2011 v oblasti investic o projekt
„Odkanalizování obce – část aglomerace – zpracování studie proveditelnosti v částce
216.000 Kč“
zrušilo:
pověření Ing. Lumíra Mžika jako oddávajícího udělené mu usnesením zastupitelstva
obce ze dne 10.11.2010
6. zasedání ZO dne 15.6.2011
vzalo na vědomí:
zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2010
vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 „Požární řád obce Dětmarovice“ dle
předloženého návrhu
uložilo:
starostovi obce zajistit vykoupení části pozemku potřebného k provozování sběrného
dvora
vzalo na vědomí:
zápis o provedené kontrole příjmů za reklamu v Dětmarovickém okénku za rok 2010
že při výběru poplatků v Dětmarovickém okénku)4 bude postupováno podle Ceníku
za reklamu, který byl schválen usnesením rady obce dne 7.3.2011
)1 Program rozvoje obce v samostatné stati na str. 19/11 tohoto dílu Kroniky obce.
)2 Rozdělení dotací organizacím na činnost v samostatné stati na str. 27/11 tohoto dílu Kroniky
obce.
)3 O spolupráci s polskou obcí Hažlach pojednáno v samostatné stati na str. 29/11 tohoto dílu
Kroniky obce.
)4 Viz samostatná stať na str. 33/11 tohoto dílu Kroniky obce.
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vzalo na vědomí:
informaci o možnosti spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec)5
7. zasedání ZO dne 30.6.2011
schválilo:
uzavření smlouvy o spolupráci se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec)5 dle
předloženého návrhu
zadání projektu na zpracování cyklotrasy Dětmarovice – Doubrava – Orlová s tím,
že k realizaci akce bude přistoupeno pouze v případě přidělení dotace
8. zasedání ZO dne 21.9.2011
schválilo:
uzavřít smlouvu s ČSOB na instalaci bankomatu)6 v obci za těchto podmínek:
▪ maximální příspěvek obce 10.000 Kč po dobu prvního roku provozu
bankomatu
▪ provoz bankomatu minimálně po dobu dalších tří let bez příspěvku obce
▪ převedení účtů obce a Základní a mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové
organizace, do správy ČSOB v případě smluvní podmínky ČSOB pro provozování
bankomatu
vzalo na vědomí:
informaci o provozovaných výherních hracích přístrojích)7 na území obce
Dětmarovice v letech 2008 – 2010
nesouhlasilo:
v rámci zahájení správního řízení o žádosti společnosti Wildhorse Energy CZ, s.r.o.
Praha 10 – Vršovice se stanovením průzkumného území Dětmarovice – Petrovice)8
pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice - Petrovice
9. zasedání ZO dne 12.12.2011
schválilo:
dofinancování realizace projektu „Cyklotrasa Raciborz – Krzyzanowice – Chotěbuz
podél řeky Olše i Odry“ z rozpočtu obce takto“:
▪ v případě nedodržení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a
Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování části celkových investičních nákladů
vynaložených na výstavbu „Cyklotrasa Raciborz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél
řeky Olše i Odry“ v katastru obce Dětmarovice, a to v rozsahu 902.440,- Kč
▪ v případě krácení dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a
Ministerstva pro místní rozvoj dofinancování ve výši příslušného procenta krácení
dotace z celkových investičních nákladů vynaložených na výstavbu „Cyklotrasa
Raciborz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v katastru obce
Dětmarovice, maximálně však do výše 902.440,- Kč
)5 Naše obec byla oslovena slovenskou obcí Kysucký Lieskovec, která se nachází mezi Čadcou a
Žilinou, o navázání přeshraniční spolupráce v rámci projektu Region Bílé Karpaty. Na základě
výše uvedených usnesení zastupitelstva obce jsme o spolupráci zájem měli. Starosta Ing. Rosman
Kysucký Lieskovec navštívil, možnosti spolupráce projednal. Následně měli zástupci této
slovenské obce přijet do Dětmarovic a mělo dojít k podpisu smlouvy o spolupráci. Přes
několikeré výzvy našeho starosty, ač to slibovali, k nám nepřijeli a k podpisu smlouvy tak
nedošlo.
)6 Bankomat bude nainstalován v příštím roce 2012.
)7 Viz Kronika obce 2010, kapitola Ze života obce, str. 38/10.
)8 Blíže viz str. 49/11 (kapitola Průmysl) tohoto dílu Kroniky obce.
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vzalo na vědomí:
informaci o ukončení spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec)5
10. zasedání ZO dne 21.12.2011
schválilo:
plán práce kontrolního výboru zastupitelstva obce pro rok 2012
plán práce finančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2012
plán práce zastupitelstva obce pro rok 2012
vydalo:
obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/201 „o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému“ dle předloženého návrhu, a to s účinností od 22.1.22011
uložilo:
obecnímu úřadu zajistit uspořádání 8. obecní slavnosti dne 9.6.2012 s celkovým
nákladem do 500.000 Kč

Ilustrační foto:
centrum obce dne 9. listopadu 2011.
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Ze života obce

Program rozvoje obce v oblasti investic
Stroje a zařízení:
Automobil pro Sbor dobrovolných hasičů
Stavby:
Zateplení mateřské školy Koukolná a mateřské školy střed
Cyklotrasa podél řeky Olše v obci
Opěrná zeď na místní komunikaci Ryšková
Rekonstrukce budovy čp. 900
Odvodnění pozemku parcely č. 2909/16, 2909/17
Odvodnění místní komunikace parcely č. 1200
Stavby celkem
Projekty:
Decentralizované odkanalizování obce – I. etapa Koukolná
Nový územní plán obce
Odvodnění místní komunikace parcely č. 1200
Rekonstrukce budovy čp. 900
Odvodnění zemědělského pozemku parcely č. 2909/16, 2909/17
Opěrná zeď na místní komunikaci Ryšková
Sběrný dvůr
Odkanalizování části obce – zpracování studie proveditelnosti
Projekty celkem
Výkupy pozemků:

1,250.000,- Kč
2,000.000,- Kč
610.000,- Kč
300.000,- Kč
190.000,- Kč
200.000,- Kč
1,300.000,- Kč
4,600.000,- Kč
270.000,- Kč
40.000,- Kč
45.000,- Kč
140.000,- Kč
30.000,- Kč
35.000,- Kč
112.000,- Kč
216.000,- Kč
888.000,- Kč
100.000,- Kč
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Schval ování rozpočtu
3. zasedání ZO dne 20.12.2010
schválilo:
rozpočtové provizorium obce pro výdajovou část rozpočtu v neinvestičních výdajích
v prvním čtvrtletí 2011 ve výši ¼ rozpočtových neinvestičních výdajů ze
schváleného rozpočtu roku 2010, to je 8,745.500 Kč, z toho rozpočtové provizorium
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice na
neinvestiční výdaje činí 1,000.000 Kč
4. zasedání ZO dne 23.3.2011
schválilo:
schodkový rozpočet obce pro rok 2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 38,325.000 Kč v členění dle
předloženého návrhu
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 43,572.000 Kč dle předloženého návrhu
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru ve výši 968.000
Kč, která bude uhrazena v roce 2011, jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku
2010 ve výši 6,215.000 Kč
příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice,
příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2011 ve výši 4,150.000 Kč
s tím, že 150.000 Kč je určeno na mzdový fond topiče včetně odvodu sociálního a
zdravotního pojištění a FKSP
5. zasedání ZO dne 27.4.2011
schválilo:
dvě nová rozpočtová opatření dle předloženého návrhu
upravený rozpočet obce k 27.4.2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 38,346.000 Kč
předloženého návrhu
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 43,593.000 Kč
předloženého návrhu
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru
výši 968.000 Kč jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku
6,215.000 Kč
6. zasedání ZO dne 15.6.2011
schválilo:
rozpočtová opatření č. 6 a 7 dle předloženého návrhu
upravený rozpočet obce k 15.6.2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 38,596.000 Kč
předloženého návrhu
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 43,843.000 Kč
předloženého návrhu
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru
výši 968.000 Kč jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku
6,215.000 Kč

v členění dle
v členění dle
v roce 2011 ve
2010 ve výši

v členění dle
v členění dle
v roce 2011 ve
2010 ve výši
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7. zasedání ZO dne 30.6.2011
schválilo:
rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 a 11
upravený rozpočet obce k 30.6.2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 38,861.000 Kč v členění dle
předloženého návrhu
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 44,108.000 Kč v členění dle upraveného
návrhu
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru v roce 2011 ve
výši 968.000 Kč jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2010 ve výši
6,215.000 Kč
8. zasedání ZO dne 21.9.2011
schválilo:
rozpočtová opatření č. 18 - 22 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu ke dni
21.9.2011
upravený rozpočet obce k 21.9.2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 39,604.000 Kč v členění dle
předloženého návrhu
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 44,851.000 Kč v členění dle upraveného
návrhu
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru v roce 2011 ve
výši 968.000 Kč jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2010 ve výši
6,215.000 Kč
vzalo na vědomí:
čerpání rozpočtu obce ke dni 31.8.2011
10. zasedání ZO dne 21.12.2011
schválilo:
rozpočtové opatření č. 31 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu
k 21.12.2011
upravený rozpočet obce k 21.12.2011 takto:
▪ příjmy celkem po konsolidaci ve výši 40,279.000 Kč
▪ výdaje celkem po konsolidaci ve výši 45,526.000 Kč
▪ rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5,247.000 Kč a splátka úvěru v roce 2011 ve
výši 968.000 Kč jsou pokryty přebytkem hospodaření z roku 2010 ve výši
6,215.000 Kč
příspěvek z rozpočtu obce pro Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice,
příspěvkovou organizaci, na neinvestiční výdaje pro rok 2011 ve výši 4,150.000 Kč
s tím, že 85.000 Kč je určeno na mzdový fond topiče včetně odvodu sociálního a
zdravotního pojištění a FKSP a mzdové náklady spojené s realizací školy v přírodě
11. zasedání ZO dne 21.3.2012
schválilo:
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011, a to bez výhrad
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Rozp oče t Obc e D ětm ar ovice – 2011
PŘÍJMY
Ukazatel:
Daňové příjmy celkem

Schválený rozpočet
30,140.000
▪ daň z příjmu závislá činnost
5,900.000
▪ daň z příjmu fyzických osob z podnikání
1,300.000
▪ daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů
400.000
▪ daň z příjmu právnických osob
5,900.000
▪ DPH
12,800.000
▪ daň z příjmu právnických osob za obec
0
Daň z nemovitostí
3,190.000
Správní poplatky
250.000
Poplatek ze psů
90.000
Jiné daňové příjmy
310.000
Nedaňové příjmy celkem
3,870.000
Příjmy z vlastní činnosti - knihovna
20.000
Příjmy z vlastní činnosti - sociální věci
500.000
Příjmy z vlastní činnosti - nájemné byty
90.000
Příjmy z vlastní činnosti - nebyt. prostory
220.000
Příjmy z pronájmu - nájemné byty
96.000
Příjmy z pronájmu - nebytové prostory
660.000
Příjmy z pronájmu - hřbitovní poplatky
20.000
Příjmy z pronájmu - sociální věci
263.000
Příjmy z pronájmu - vodovody
0
Záležitosti těž. průmyslu
183.000
Poplatek odpad + EKO-KOM
1,600.000
Nahodilé příjmy - šrot
0
Příjmy z úroků a finančního majetku
60.000
Splátky půjček
58.000
Ostatní nedaňové příjmy
100.000
Finanční vypořádání volby 2010
0
Kapitálové příjmy
0
Přijaté dotace celkem
4,315.000
▪ státní vyrovnávací
1,779.000
▪ dotace MSK – hasiči
0
▪ státní – sčítání lidu
0
▪ státní – Úřad práce (VPP)
0
▪ SFŽP – monitoring Ujala
2,395.000
▪ SFŽP – monitoring Ujala
141.000
▪ MMR – pořízení územního plánu
0
▪ MMR – obnova MK „Za pilou“
0

PŘÍJMY ÚHRNEM
Přebytek roku 2010

PŘÍJMY CELK EM

38,325.000
6,215.000

44,540.000

Plnění k 31. 12.
29,906.000
6,442.000
841.000
534.000
5,583.000
12,742.000
216.000
2,850.000
280.000
94.000
324.000
4,529.000
18.000
558.000
86.000
212.000
98.000
688.000
44.000
262.000
25.000
196.000
1,938.000
14.000
43.000
57.000
241.000
49.000
0
4,316.000
1,779.000
9.000
21.000
260.000
1,433.000
85.000
428.000
301.000

38,751.000
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VÝDAJE
Ukazatel:
Neinvestiční výdaje celkem
Doprava
▪ dopravní obslužnost
▪ místní komunikace
▪ chodníky
Vodní hospodářství
▪ ČOV, kanalizace
▪ drobné toky
▪ pitná voda
Školství - základní škola
Kultura
▪ knihovna
▪ Dělnický dům
▪ ostatní kultura
▪ sdělovací prostředky
Komunální služby
▪ bytové prostory
▪ nebytové prostory
▪ veřejné osvětlení
▪ hřbitov
▪ komunální služby
Životní prostředí
▪ komunální odpad
▪ ochrana půdy
▪ veřejná zeleň
▪ odchyt psů
Sociální věci
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Ostatní vnitřní správa
Místní správa
Finanční operace
Ostatní finanční operace
Nerozdělená rezerva
Neinvestiční příspěvky
▪ základní škola
▪ společenské organizace
Investiční výdaje celkem
▪ stroje
▪ stavby
▪ projekty
▪ výkupy

VÝD AJE ÚHRNEM
Splátky úvěru

VÝD AJE CELK EM

Schválený rozpočet
31,900.000
4,540.000
1,040.000
2,500.000
1,000.000
910.000
800.000
60.000
50.000
160.000
2,540.000
770.000
380.000
1,170.000
220.000
4,950.000
80.000
820.000
1,160.000
130.000
2,760.000
7,000.000
3,112.000
2,818.000
470.000
600.000
2,230.000
510.000
1,235.000
0
7,400.000
45.000
0
380.000
5,050.000
4,150.000
900.000
6,622.000
1,250.000
4,600.000
672.000
100.000

Plnění k 31. 12.
30,137.000
5,074.000
877.000
2,798.000
1,399.000
732.000
629.000
50.000
53.000
137.000
2,449.000
608.000
547.000
1,141.000
153.000
4,494.000
88.000
607.000
1,104.000
65.000
2,630.000
6,338.000
3,112.000
1,772.000
626.000
828.000
2,001.000
301.000
1,176.000
0
7,199.000
20.000
216.000
0
5,050.000
4,150.000
900.000
4,697.000
1,246.000
2,068.000
1,383.000
0

43,572.000

39,884.000

968.000

44,540.000
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Zá v ěrečný úče t obce z a r ok 2 0 1 1
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Schválený
rozpočet
Daňové příjmy
30,140.000,Nedaňové příjmy
3,870.000,Kapitálové příjmy
0,Přijaté transfery
4,315.000,Příjmy celkem
38,325.000,Běžné výdaje
36,950.000,Kapitálové výdaje
6,622.000,Výdaje celkem
43,572.000,Saldo: příjmy – výdaje
-5,247.000,Financování
+5,247.000,Splátky úvěrů
-968.000,Prostředky minulých let
6,215.000,Financování celkem
5,247.000,-

Upravený
rozpočet
30,461.000,4,484.000,0,5,334.000,40,279.000,39,219.000,6,307.000,45,526.000,-5,247.000,+5,247.000,-968.000,6,215.000,5,247.000,-

Plnění
k 31.12.2011
29,906.000,4,529.000,0,4,316.000,38,751.000,35,187.000,4,697.000,39,884.000,-1,133.000,+1,133.000,-968.000,0,165.000,-

Nátěr fasády na Dělnickém domě proveden v rámci údržby budov.

Výměna oken a zateplení budovy čp. 942 financováno z investičních výdajů.
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I n v e s t i č n í v ý d a je v r o c e 2 0 1 1
Stroje a zařízení:
Automobil pro Sbor dobrovolných hasičů)1
Stroje a zařízení celkem
Stavby:
Zateplení MŠ Koukolná a MŠ střed
Cyklotrasa podél řeky Olše v obci)2
Opěrná zeď na místní komunikaci Ryšková
byla provedena netradičním způsobem
Rekonstrukce budovy čp. 900
Odvodnění pozemku p.č. 2909/16, 2909/17 – na Zarembově
cestě vedoucí na Zálesí. Problém se zaplavováním
u domu čp. 48 odstranili pracovníci OÚ a majitel domu
Odvodnění místní komunikace p.č. 1200. Po mnoha letech
byly vyřešeny problémy s vodou na této parcele na Olmovci
Zateplení a výměna výloh v budově čp. 942. Na budově knihovny byla vyměněna okna v prodejně a celá budova zateplena
Zateplení a částečná výměna oken budovy SK. Na budově
Sportovního klubu byla vyměněna okna a zateplena
severní stěna budovy
Stavby celkem
Projekty:
Decentralizované odkanalizování – Koukolná – I. etapa
Odkanalizování obce – část aglomerace Šlog + ZŠ
Odvodnění místní komunikace p.č. 1200
Odvodnění pozemku p.č. 2909/16, 2909/17
Opěrná zeď na místní komunikaci Ryšková
Rekonstrukce budovy čp. 900
Nový územní plán obce
Sběrný dvůr
Odpočinkové plochy
Cyklotrasa Dětmarovice – Doubrava
Projekty celkem
Výkupy pozemků:
Místní komunikace
Sběrný dvůr
Výkupy pozemků celkem
Investiční výdaje celkem

1,246.000,- Kč
1,246.000,- Kč
10.000,- Kč
672.000,- Kč
147.000,- Kč
0,- Kč

0,- Kč
559.000,- Kč
569.000,- Kč

111.000,- Kč
2,068.000,- Kč
288.000,- Kč
430.000,- Kč
30.000,- Kč
0,- Kč
18.000,- Kč
104.000,- Kč
428.000,- Kč
37.000,- Kč
48.000,- Kč
0,- Kč
1,383.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
4,697.000,- Kč

Opěrná zeď Ryšková, parcela č. 1200, budova SK, odvodnění na Zarembově cestě.
)1 Blíže v samostatné stati na str. 95/11 tohoto dílu Kroniky obce.
)2 Blíže viz str. 27/11 tohoto dílu Kroniky obce.
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Dále byly re aliz ovány t yt o akc e
Obnova obrubníků a chodníku u hlavní silnice (1)
U bývalého řeznictví Vaštyl byl na chodník položen nový asfaltový povrch a dále
směrem ke Koukolné byly vyměněny rozpadlé obrubníky
Chodník k Hospůdce Na statku (2)
Nová dlažba na chodníku směřujícímu k Hospůdce Na statku v centru obce
Chodníky směrem k Dolní Lutyni (3)
Od oblasti pod Skotnicí směrem k Dolní Lutyni byl po obou stranách silnice
položen nový asfaltový povrch chodníků
Chodník u Dělnického domu (4)
U budovy Dělnický dům byla položena nová dlažba
Místní komunikace Ulman – Balon (5)
Nový asfaltový povrch komunikace za pilou k občanu Balonovi
Komunikace na Glembovec (6)
Místní komunikace na Glembovec byla zpevněna novým asfaltovým povrchem, na
realizaci přispěla Nadace OKD
Obnova fasády Dělnického domu
Na budově Dělnický dům byl proveden nátěr fasády
Výměna oken v DPS čp. 960 (7)
V domě s pečovatelskou službou (u školy) byla vyměněna okna
Nový přístup k MŠ střed (8)
K mateřské škole střed byl vybudován nový přístup včetně malého plůtku
Nové žlaby na hřbitově (9)
Podél chodníku u obřadní síně byly položeny žlaby
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P řís pěvky organi zacím
Sportovní klub Dětmarovice na činnost
Sportovní klub Dětmarovice na projekt (nečerpáno)
TJ Sokol Dětmarovice
Římskokatolická farnost Dětmarovice (údržba fary a kostela)
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
DUHA Orlová
HZS MSK územní odbor Karviná
Záchranná stanice Bartošovice na Moravě
SONS OO Havířov – organizace nevidomých
SOS sdružení ochrany spotřebitelů – poradna Bohumín
OO PČR Dětmarovice
Celkem

440.000,- Kč
0,- Kč
139.000,- Kč
90.000,- Kč
25.000,- Kč
25.000,- Kč
25.000,- Kč
2.819,- Kč
5.000,- Kč
20.000,- Kč
13.629,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
8.534,- Kč
8.999,- Kč
15.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč
0,- Kč
15.000,- Kč
899.981,- Kč

Cykl ot ras a p odél řek y Olše
V obci byla vybudována cyklotrasa „Racibórz - Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky
Olše i Odry“. Jak sám název napovídá, vede mimo jiné i krásným přírodním prostředím
u řeky Olše. Po realizaci kompletního projektu povede trasa z polské Racibórze přes
Krzyzanowice do Bohumína. Odtud přes dolnolutyňský les Borek směrem na okraj
Věrňovic, dále pak přes Bezdínek na Dětmarovice. Na našem katastru cyklotrasa vede
mezi elektrárnou a řekou Olší, prochází přes železniční trať v místech bývalé zastávky
Koukolná směrem k sokolskému hříšti, kde je umístěna „odpočívka“. Zde zatáčí na
Šlog a poté na místní komunikaci „Mencner - Mencner“. Kousek od mateřské školy
v Koukolné se napojuje na starou koukolskou komunikaci a před motorestem pak
kopíruje okresní silnici za most přes Olši. Odtud je sjezd na hráz řeky a podél ní dále
cyklotrasa pokračuje do Karviné a Chotěbuzi.
Stavba na katastru naší obce probíhala během druhého pololetí letošního roku celkem
rychle.
Na trase jsou umístěny cedule s označením „cyklotrasa“ a směrovky. Je
politováníhodné, že tyto nevydržely ani do konce letošního roku – vandalové je
v některých méně frekventovaných úsecích zničili či dokonce odcizili.
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U příležitosti otevření cyklotrasy byla vydána informační brožura s mapou)*.
U trasy jsou umístěny mapy také na informačních tabulích, aby se cyklisté mohli
v terénu lépe orientovat, případně něco dozvědět. Na našem katastru je jedna umístěna
v Koukolné u řeky Olše a druhá na odpočívce v areálu sokolského hřiště.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013.
Garantem realizace rozsáhlého projektu je za českou stranu Svazek měst a obcí okresu
Karviná (dále jen „SMOOK“).
Naše obec se na projektu podílela částkou 672.000,- Kč. Někomu to bude připadat jako
výdaj velký, ale když se zamyslíme, co se v rámci této stavby na katastru obce
vybudovalo, myslím, že jsme na tom ještě vydělali – a není to jen můj názor. Součástí
cyklotrasy jsou chodníky v Koukolné po obou stranách okresní silnice od křižovatky u
motorestu k řece, dále byla vyasfaltována místní komunikace „Mencner - Mencner“ a
šotolinou zpevněny místní komunikace za elektrárnou včetně přemostění potoka
Mlýnka v místech, kde se vlévá do Olše.

Mapa cyklotrasy
v naší obci.
Červené puntíky
označují trasu.
Kromě naší obce se na projektu finančně podílela města Karviná a Bohumín a obce
Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné a Doubrava. Podíl jednotlivých obcí na nákladech
projektu je odvozen od podílu stavebních prací podle katastrů. V rámci stavebních prací
1. etapy obce spolufinancovaly 4% nákladů na stavební práce a 10% nákladů na
související výdaje. Objednatelem a plátcem výše uvedeného projektu je SMOOK.
Celkové náklady na činnosti související s realizací projektu na české straně jsou ve výši
neuvěřitelných 72,431.000,- Kč.
Do budoucna má naše obec v úmyslu připravit projekt na odbočku z této cyklotrasy v
Koukolné směrem na Glembovec, Doubravský kopec, zpět na Dětmarovice, s výjezdem
na Výhodě. Cílem je realizovat tuto trasu v tomto volebním období.
)* Více viz str. 34/11 tohoto dílu Kroniky obce.
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Spoluprác e s pols kou obcí Haž lac h
Dohoda o záměru spolupráce
Jak jsem již napsala v kapitole „Politický a
veřejný život“ ve stati „Z usnesení zastupitelstva
obce“ dne 27. dubna letošního roku schválilo
zastupitelstvo
obce navázání spolupráce
s polskou obcí Hažlach a v souvislosti s tím
uložilo starostovi obce realizovat potřebné kroky
v této oblasti.
Spolupráce je uvažována nejen na úrovni vedení úřadů obcí,
ale předpokládá se především přínos v jiných oblastech.
Příhraniční spolupráce je silně podporována z fondů Evropské unie a rýsují se možnosti
finanční podpory spolupráce například ve školství, kultuře, spolkové činnosti apod.
V první fázi navštívil náš starosta obce s tajemníkem obecního úřadu obec Hažlach a
diskutoval s vedením polské obce.

V Dělnickém domě 9.8.2011.

K. Folwarczny a Ing. Rosman.
Dne 9. srpna letošního roku byla v Dětmarovicích podepsána Smlouva o záměru
spolupráce mezi Obcí Dětmarovice a polskou Gminou Hažlach.
Slavnostního aktu v banketce Dělnického domu se na obou stranách zúčastnili kromě
představitelů obou obcí také zástupci nejaktivnějších zájmových a společenských
organizací, ředitelé škol a zástupci římskokatolické farnosti. Přítomen byl také p.
Laštůvka z Euroregionu Těšínské Slezsko.
Akci zahájil starosta obce Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman. Za polskou stranu
vystoupil wójt Gminy Hažlach Karol Folwarczny. Po oficialitách a podpisu smlouvy
následoval slavnostní oběd a poté volná diskuse.
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Návštěva Hažlachu
Dne 24. listopadu navštívili zástupci naší obce polskou obec Hažlach)*, se kterou byla
v srpnu letošního roku podepsána dohoda o záměru spolupráce. Kromě starosty obce se
akce zúčastnili ředitel základní školy, farář, zástupci TJ Sokol, předsedové SK
Dětmarovice, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu včelařů, Českého
zahrádkářského svazu, Občanského sdružení myslivců a moje maličkost.

V Hažlachu na „gmině“ dne 24. listopadu 2011.
Po oficiálním přijetí v zasedací místnosti na radnici následovala projížďka mikrobusem
po rozlehlé desetitisícové polské obci a návštěva zajímavých památek - dřevěného
kostela Michaela archanděla z roku 1777 v Kończycach Wielkich a nejstaršího
dřevěného kostela v Těšínském Slezsku z roku 1731 - kostela sv. Rocha v Zamarskach,
jehož věž dokonce pochází ze 16. století. Dozvěděli jsme se také spoustu informací o
občanské vybavenosti obce a jiné zajímavosti.
Dětmarovičtí v dřeveném kostele Michaela
archanděla z roku 1777 v Kończycach Wielkich.
Návštěvu Hažlachu jsme ukončili ve
„Folwarku Karlowiec“ v Kończycach
Wielkich, rovněž historickém objektu,
jehož vznik se datuje do roku 1760.
Rekonstrukcí starého statku vznikla
velice zajímavá restaurace, kde na nás
dýchala historie starých časů. Při
slavnostní večeři se potvrdilo, že Poláci
jsou národ velice pohostinný.
Kromě spolupráce mezi obcemi se samostatně rozvíjí i spolupráce v zájmových
organizacích. Navázání vztahu s možností dotací vysoce hodnotí ředitelé Euroregionu
Těšínské Slezsko, a to jak zástupce české strany p. Laštůvka, tak zástupce strany polské
p. Kasperek. V současné době se již pracuje na získání dotací pro školní součinnost a
pro opravu kostela. Také tyto aktivity mají u obou ředitelů podporu.
)* Hažlach se nachází kousek za státní hranicí za Karvinou – Rájem. Z našeho pohledu se jedná
o obec střediskovou, jejíž katastr se skládá ze 6 obcí: Brzezówka, Hażlach, Kończyce Wielkie
(Velké Kunčice), Pogwizdów, Rudnik a Zamarski. Dohromady v tomto uskupení žije něco málo
přes 10.000 obyvatel.
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Z činnos ti obe cníh o úř adu
Změny po volbě nového starosty
V případě zájmu občanů o setkání s místostarosty jsou k dispozici vymezené pravidelné
časové úseky každé pondělí od 1400 do 1600 hod.
V této době bude vždy minimálně jeden z místostarostů přítomen v budově obecního
úřadu, zájem o setkání není nutno předem oznamovat. Starosta je k dispozici pro setkání
s občany každodenně dle vypsané pracovní doby. Doporučuje se předchozí oznámení
termínu návštěvy na sekretariátu obecního úřadu.
Nový tajemník
Začátkem roku (v únoru) odešla po dvacetiletém působení z funkce
tajemnice obecního úřadu Ing. Ilona Petráková.
V průběhu března tohoto roku začal vykonávat funkci tajemníka
obecního úřadu JUDr. Jan Pochylý. Jeho jmenování do této funkce
předcházelo výběrové řízení za účasti členů rady obce, zástupců
zaměstnanců obecního úřadu a zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Pan Pochylý má 58 let, pochází z Uherského Hradiště a v naší obci žije více než 30 let.
V předchozím období pracoval jako podnikový právník a poté jako vedoucí právního
odboru Železáren a drátoven Bohumín, nyní ŽDB GRROUP a.s.
Další změny pracovníků OÚ
Po odchodu p. Balona a p. Vašuta)1 byla v posledním čtvrtletí roku 2010 vypsána
vyhláška na obsazení jimi uvolněných pracovních míst.
Na místo referenta obecního úřadu pro správu obecního majetku za p. Balona nastoupil
od 1.1.2011 pan Hubert Filip, bytem v Orlové.
Za p. Ladislava Vašuta nyní dělá dělníka pro údržbu hřbitova a správu smuteční obřadní
síně místní občan pan Eduard Szeliga z čp. 1045.
Budeme svítit i v noci
Po několika letech došlo ke změně zapínání veřejného osvětlení.
Z důvodu snížení nákladů na provoz veřejného osvětlení byla do letošního roku
vypínána v noci od 0000 do 300 hodin světla, a to v celé obci, kromě světel podél hlavní
silnice a v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot v Koukolné. Na základě žádostí
občanů o změnu, ale se snahou nezvyšovat náklady na provoz osvětlení, rozhodla rada
obce o následující změně:
od neděle do pátku bude veřejné osvětlení vypnuto v době od 2330 do 330 hodin,
v pátek a v sobotu nebude veřejné osvětlení v noci vypínáno vůbec a bude svítit non
stop.

P ropagace obc e
Kalendář do každé rodiny
Letošní, v pořadí již devátý, kalendář měl
oproti předcházejícím rokům charakter
zcela jiný, netradiční. Nesl název „Obec
Dětmarovice včera a dnes“.
)1 Viz Kronika obce 2010, str. 37/10.
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Formátem byl stejný, ale fotografie zcela jiné. Paní Čempelová si vybrala z historických
materiálů několik starých pohledů na obec a požádala mě, abych tato místa nafotila pro
kalendář 2011. Fotografie vznikaly na podzim roku 2010 – v září. Nejdříve jsem si
musela vytisknout to, co vlastně mám fotit.
Sedla jsem na můj, tehdy jediný, dopravní prostředek – kolo a vydala se za focením.
Jelikož jsem toho za dopoledne měla dost a zbývalo toho nafotit ještě poměrně moc –
hlavně na velkém území, druhý den mě vozil řidič z obecního úřadu. Tak se mi práce
zjednodušila. Při každém záběru bylo nutno najít tu nejlepší pozici, aby odpovídala
historické předloze. Mnohdy to nebylo vůbec jednoduché, protože za několik desetiletí
se obec hodně změnila.
Velmi svízelná situace pro mě byla při focení tzv. Dolní návsi)2. Tato fotografie, nutno
poznamenat jedna z nejcennějších, které se dochovaly ze začátku 20. století, byla
pořízena fotografem, který stál uprostřed silnice. Jenže tehdy to vlastně nebyla silnice,
ale prašná cesta, která viděla auto jednou za čas… No, riskla jsem to a v tom hustém
provozu jsem se postavila doprostřed silnice. Naštěstí to dobře dopadlo a myslím, že se
to vyplatilo.
Některé snímky, které by byly pro porovnání změn jistě velice zajímavé, vzniknout
nemohly, protože v místech, kde se kdysi fotit dalo a odkud byl nádherný pohled na část
určité oblasti, dnes nasnímat nejde, protože ve výhledu brání stromový porost.
Některé věci se moc nepovedly, protože dobrá fotografie je závislá na správném světle a
také na tom, kde svítí sluníčko. A to bych musela obec projet několikrát…
Pak po focení se musely fotografie upravovat, ořezávat a podobně.
Nakonec vzniklo přes dvacet porovnávacích snímků, které zachycují změny v naší obci.
Je škoda, že kalendář má pouze 12 měsíců…

Vlevo: Dolní náves se za celé století téměř nezměnila.
Vpravo: Oblast u dnešní samoobsluhy zaznamenala hned několik zásadních změn.
)2 Takto naši předkové označovali oblast před hasičskou zbrojnicí s hospodou U Bartečka,
prodejnou Prudel a řeznictvím Vaštyl na protější straně.
Horní náves pak byla u Dělnického domu.
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Nové internetové stránky obce

Dětmarovice
Oficiální stránky obce
Dne 1.1.2011 jen několik málo minut po půlnoci byly zprovozněny
nově upravené internetové stránky obce. Tento termín byl stanoven
již na podzim loňského roku.
Pracoval na nich web-mistr p. Václav Kyjonka, já jsem mu radila
s obsahem a grafickým uspořádáním.
Naleznete zde mnoho potřebných, aktuálních i zajímavých
informací. Jsou zde usnesení rady a zastupitelstva obce, emailová i
telefonická spojení na jednotlivé pracovníky obecního úřadu,
obecní vyhlášky, různá oznámení na úřední desce, elektronická
podatelna, vyhlášené veřejné zakázky, aktuality o dění v obci,
rubrika starosty, v předstihu Dětmarovické okénko i jeho archiv,
odvysílané rozhlasové relace, podrobná mapa obce, historické i
geografické údaje o obci, historie obce ve fotografii, rozsáhlá
fotogalerie z jednotlivých uspořádaných akcí. Nechybí ani odkazy
na knihovnu, školu, jednotlivé zájmové organizace a spolky činné v
obci, služby, odkazy na různé podnikatele, jízdní řády či odkazy na
úřady státní správy, ordinační doba zdravotnických zařízení v obci.
A mnohé další. To vše na odkaze www.detmarovice.cz

Dětmarovické okénko
Také náš zpravodaj doznal určitých změn.
Od května tohoto roku pracuje v novém složení
Redakční rada Dětmarovického okénka. K
původním 3 členům (JUDr. Jan Pochylý, Dagmar
Šnapková a Drahomíra Nogová) byli do ní
jmenováni 4 zástupci politických stran. Za ČSSD Oldřich Bura, za ODS Jarmila
Zelková, za KDU-ČSL Alena Manová a za Nezávislé Radka Marcalíková. Rada obce
v říjnu schválila Statut redakční rady, který upravuje působnost, strukturu, složení a
pravidla jednání Redakční rady. Úkolem Redakční rady bude projednávat další
vydavatelské plány a záměry, doporučovat radě obce konkrétní opatření ke zvýšení
kvality „Okénka“ a podílet se na získávání nových informací a přispívatelů.
Změnil se také původní podtitul zpravodaje, když původně se jednalo o „Zpravodaj
obecního úřadu“, nově se jedná o „Zpravodaj obce“.
10.10.2011 rada obce schválila nové ceny za reklamu zveřejněnou v „Okénku“.
Původně stála 1 stránka (formát A4) 1.200 Kč. Nově s platností od 1.11.2011 jsou ceny
následující:
Členění dle velikosti reklamy a bydliště a sídla firmy, která inzeruje:
1 strana A4
½ strany A4
¼ strany A4
Formáty < ¼

1. skupina
2.400,1.200,600,600,-

2. skupina
2.160,1.080,540,540,-

3. skupina
1.920,960,480,480,-

4. skupina
1.680,840,420,420,-
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U mimořádných čísel určí rada obce cenu samostatně.
Platbu lze provést dvěma způsoby:
buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Dětmarovice nebo převodem na účet Obce
Dětmarovice.
Skupiny z tabulky znamenají:
1. skupina: bydliště i sídlo firmy (podnikatele) je mimo naši obec
2. skupina: bydliště mimo obec, sídlo firmy v obci
3. skupina: bydliště v obci, sídlo firmy mimo obec
4. skupina: bydliště i sídlo firmy v obci
Jelikož příspěvky do „Okének“ byly zasílány na různé emailové
adresy zaměstnancům obecního úřadu a posléze jsem vše
vyřizovala z vlastního emailu, došlo k založení emailové adresy
d.okenko@seznam.cz, která bude soužit pouze pro příspěvky,
reklamu, náměty a připomínky do tohoto periodika.
Nová orientační mapa obce
Rodinných domků přibývá, a tak po pěti letech byla vydána
nová mapa obce. Vydala ji opět firma 3A Design, s.r.o.
z Ostravy – Poruby. Na přípravě mapy se podíleli pracovníci
obecního úřadu, fotografie zveřejněné v mapě jsou mé.
Po obci byly na několika místech rozmístěny také nové
orientační tabule s mapou.
Průvodce a mapa k cyklostezce
U příležitosti zprovoznění cyklostezky byla vydána brožura, ve které jsou popsány
pamětihodnosti, které se na celé trase nacházejí a
mapa trasy. Naši obec zde reprezentuje kostel sv.
Maří Magdalény.
Já jsem za naši obec konzultovala příspěvek zde
v brožuře zveřejněný a doplnila jej dvěma
vlastními fotografiemi.
Vlevo průvodce,
vpravo stránka o naší obci.
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Porcelánové talíře
Do poštovní schránky jsme dostali nabídku firmy GRAFIKA SLOVAKIA a.s., se
sídlem Holandská 2/4, Brno, (info@grafikas.cz), na porcelánové talíře „Dětmarovice“.
Byla jsem velice překvapena, co nám to listonošky přinesly. Nikdo z obecního úřadu o
této akci nic nevěděl. Tak jsem této firmě napsala, abych zjistila, co a jak.
Sada čtyř talířů, jak ji
prezentovala firma Grafika.

Byla zhotovena kolekce 4 dekoračních talířů, na kterých jsou zobrazeny kostel, obecní
úřad, mateřská škola střed a pošta. Autorem kreseb je malíř Dalibor Novák. Každý talíř
má průměr 21 cm. Okraje jsou zlacené 18-ti karátovým zlatem (dle sdělení výrobce) a
vypáleny při teplotě 780oC. Na spodní straně každého talíře je vytištěno osobní sériové
číslo, klientské číslo a pořadové číslo talíře. Kolekci doprovází certifikát pravosti. Tomu
všemu odpovídá i cena 499,- Kč za kus. A k tomu poštovné ve výši 395,- Kč!
Myslím, vzhledem k ceně, že těchto talířů moc mezi lidmi nebude. Ostatně tato série
byla limitována s tím, že nebude vyrobeno více jak 75 kompletních sad. Jedna sada
všech 4 talířů byla zakoupena na obecní úřad. Já jsem si zakoupila pouze dva kusy.

Talíře u mě doma.
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Doprava

Silniční doprava přes naši obec byla v letošním roce opět problematická.
Na jaře narostla z důvodu uzavření mostu v Karviné.
Později to bylo především v době,
kdy se opravovaly chodníky podél hlavní silnice,
budovala cyklostezka (foto vlevo)
či v době opravy asfaltového povrchu hlavní komunikace (vpravo).
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Bude někd y obchv at ob ce?
Plánovaná
Problematiku „severního silničseverní trasa
ního obchvatu obce“ projednal
obchvatu.
starosta obce na setkání
s poslanci Parlamentu ČR dne
31.1.2011. Níže je textová
osnova jeho vystoupení, kde se
snažil téma znovu oživit pro
úvahy na úrovni vlády ČR. Je
potřeba říci, že obchvat není
zahrnut v tzv. Superstrategii, tj.
Strategii
dopravy
jako
nevyhnutelné součásti rozvoje ČR do roku 2025. Není tam ani obchvat Karviné,
přičemž má toto město platné územní rozhodnutí již z roku 2005, nemá však stavební
povolení.
Přítomní tři poslanci, PaedDr. Milada Halíková, Mgr. Jana Drastichová a Ing. Alfréd
Michalík problematiku komentovali jen velmi „opatrně“, bez žádných příslibů, jen
s konstatováním, že přeložka je obsažena v Koncepci rozvoje Moravskoslezského kraje
do roku 2018. Spíše než to však může být příslibem poslední vyjádření ministra
dopravy ve smyslu, že budou realizovány obchvaty měst. Záleží ale i na našich
poslancích, aby se i obchvat Dětmarovic prosadil. Jen je třeba doufat, že jako v dobách
minulých není tato část naší republiky stále považována za území „na východě“, ne tak
zajímavé jako jiné oblasti daleko bližší hlavnímu městu. S tím, že už i klesla zajímavost
tohoto území i kvůli poklesu významu těžkého průmyslu pro hospodářství našeho státu.
Pokud tomu tak je, je to pro další rozvoj regionu špatná zpráva.
Přeložka komunikace I/67, spojka Bohumín – Karviná a dále na východ nese pracovní
název „DZ 5“. Neoprávněně schází ve výčtu staveb Ředitelství silnic a dálnic pro
nejbližší období.
1/ Stávající komunikace I/67 je z pohledu počtu usmrcených lidí při dopravních
nehodách vyhodnocena Policií ČR jako jedna z nejhorších, ne – li absolutně nejhorší
v České republice.
2/ Propojení schází ke zrychlení postupu obnovy pracovních příležitostí v regionu.
Nedaří se rychle nahradit původní zaměstnanost v těžkém průmyslu, dopravní
infrastruktura má pro tento proces zásadní význam.
Zatím se nepodařilo zastavit trend odchodu mladých z tohoto území, stav infrastruktury
si tak může připsat velký podíl příčin tohoto stavu. A region bez mladých bude
postupně skanzenem ČR.
3/ Ve špičkách zde projíždí až 1.200 aut za hodinu, zejména v ranních a odpoledních
hodinách jsou ohrožovány životy dětí při cestě do a ze školy, ale i ostatních chodců.
Přes silnici se zkrátka často nedá vůbec přejít.
4/ V okolí komunikace se třesou domy, je zde nesnesitelný hluk, doprava podporuje
prašnost v regionu. Přitom naše oblast je v celé ČR známa jako území s nejhorším
stavem ovzduší – se všemi negativními dopady na zdraví obyvatelstva.
Současný stav:
Je zpracována studie k průběhu komunikace DZ 5.
Finanční náklad je pro úsek Bohumín - Karviná vyčíslen na 3 miliardy Kč.
Zájmové území je součástí zadání pro zpracování územního plánu. Stavba je
schválena usnesením Krajského zastupitelstva jako veřejně prospěšná a je obsažena
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
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Nový as falt ový povrch hl avní s ilnice
Z důvodu opravy – frézování, sanace trhlin a pokládky nového živičného povrchu
silnice – došlo na silnici I/67
v Dětmarovicích, v úseku od domu čp.
62 po křižovatku u domu čp. 29 (odbočka
k nádraží ČD) k uzavírce jednoho
jízdního pruhu, provoz byl sveden
v druhém jízdním pruhu a řízen
světelným signalizačním zařízením.
Provoz byl omezen od 15.8.2011 do
31.8.2011. Samozřejmě se opět tvořily
velké kolony.
Opravu části okresní komunikace
provedly Silnice Ostrava.
Nový asfaltový povrch v centru,
vpravo čp. 319.
Nárůs t dopr avy v ob ci
V souvislosti s uzavřením silničního mostu přes Olši v Karviné došlo k nepřiměřenému
nárůstu dopravy nejen na hlavním tahu, ale také na místních komunikacích na území
naší obce. Doprava se přes Dětmarovice odklonila z ⅓. Zvýšený provoz se projevil také
na místních komunikacích v Koukolné a v oblasti Glembovce směrem na Doubravu a
na Zálesí směrem na Orlovou.
Z tohoto důvodu bylo provedeno omezení obecného užívání těchto komunikací v obci
Doubrava a Dětmarovice, a to osazením dopravních značek „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“, s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy, zásobování a
vozidel s povolením OÚ Doubrava nebo OÚ Dětmarovice“.
Omezení se netýkalo vozidel občanů, kteří mají bydliště, sídlo firmy nebo garáž v dané
oblasti, vozidel zásobování, lékařské, opravárenské nebo komunální služby.
Ostatní vlastníci vozidel mohli vjíždět do oblasti pouze na základě povolení Obecního
úřadu Doubrava a Obecního úřadu Dětmarovice, a to pouze v odůvodněných případech
na základě rozhodnutí příslušného obecního úřadu.
Teprve po půl roce - v sobotu o půlnoci 5. listopadu - nový most v Karviné zprovoznili.

Zv ý šení be zpečn os ti dě tí
V letošním roce bylo zavedeno ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR
asistované převádění dětí na dvou hlavních přechodech pro chodce na komunikaci I/67,
a to u mateřské školy střed a u základní školy, v době od 700 do 800 hodin.
S občany, kteří měli zájem tuto činnost vykonávat, uzavřela Obec Dětmarovice Dohodu
o provedení práce, a to v rozsahu maximálně 150 hodin za rok. Odměna činila 150,Kč/hod. Vybavení pomůckami (ochranné vesty, plácačky, …) a odborné proškolení
zajistil Dopravní inspektorát Karviná. Náklady na převádění činí celkem cca 140.000
Kč za rok.
Nápad se určitě vyplatil. Hlavně v období zvýšené hustoty automobilové dopravy
středem obce, v souvislosti s opravou mostu v Karviné, mělo převádění určitě svůj
smysl. Obcí Dětmarovice projede během špičky až 1300 aut za hodinu. I proto tato
aktivita sklízela jen kladné ohlasy. A to nejen od rodičů a učitelů, ale také od občanů.
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Pro co nejobjektivnější rozhodnutí o dalším pokračování řízeného převádění dětí na
uvedených přechodech (i po zprovoznění mostu v Karviné), se obecní úřad pokusil
zjistit formou anonymní ankety, která proběhla v době od 1. do 31.8.2011. Označené
lístky měli občané možnost vhodit do schránek na poště a v samoobsluze COOP.
Anketa kladný pohled na věc jen potvrdila.
Anketní otázka zněla:
Ráno na křižovatce u školy.
„Považujete za potřebné pokračovat v asistovaném
převádění dětí na vyznačených přechodech jako dosud?“
Výsledek ankety byl následující:
Odevzdáno zpět
179 lístků
Odpověď „ANO“
113 lístků
Odpověď „NE“
49 lístků
Odpověď „Nevím“
14 lístků
Bez označení
3 lístky
Obec bude v této činnosti pokračovat i nadále.
Výtvarná dopravní soutěž
V únoru proběhla výtvarná soutěž žáků ZŠ s dopravní tématikou vyhlášená pod záštitou
starosty obce s názvem „Děkujeme, že jezdíte v naší obci bezpečně“. V březnu se
uskutečnilo vyhodnocení. Tři vybrané práce byly přetištěny na poutače, které byly
v dubnu umístěny na sloupy elektrického vedení u okresní silnice při vjezdu do obce od
Karviné i Bohumína a u brány základní školy. Měly by tak upozornit řidiče, aby chránili
bezpečnost našich dětí.

Na 1. místě se umístila práce Michaely Kolkové (2. tř.) – vlevo,
na 2. místě Karolíny Štefanikové (3. tř.) – vpravo
a 3. příčku obsadil Richard Gorecki (uprostřed).
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Životní prostředí

Ke žlutým (na plasty) a zeleným kontejnerům (na sklo)
přibyly na podzim letošního roku
kontejnery hnědé na bioodpad.
Občané je přivítali s radostí.
Tyto jsou umístěny na spojce Zálesí – Glembovec poblíž čp. 873.
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Ce n y z a od v oz o d p ad u v r oc e 2 0 1 1
Popelnice 110 litrů odvoz 1x za 2 týdny…………….1.400,- Kč
Popelnice 110 litrů odvoz 1x za 4 týdny……………. 750,- Kč (max. 2 osoby v domě)
Popelnice 240 litrů nebo 2 ks popelnice 110 l……….2.400,- Kč
Kontejner 1100 litrů 1x za týden………………….. 10.000,- Kč (1.000,- Kč za 1 rodinný dům, nahrazuje svoz velkoobjemovými kontejnery, pouze pro občany, kteří nejsou
na svozové trase)
Cena zahrnuje jako obvykle pronájem nádoby, sběr, odvoz, zneškodnění komunálního
odpadu, 4x ročně sběr nebezpečných odpadů, 4x ročně svoz pytlového tříděného
odpadu od domu, možnost používání všech separačních kontejnerů, svoz
velkoobjemového odpadu a odběr starého nábytku a koberců i možnost přistavení
kontejneru (přistavení a zapůjčení zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a uložení
odpadu).

Sběrové mís to s taréh o náb ytku , s edací ch s oupr av a k ober ců
Na základě rozhodnutí Rady obce Dětmarovice bylo od února 2011 nově zřízeno na
nádvoří obecního úřadu sběrové místo starého nábytku, sedacích souprav a koberců.
Sběrové místo je v provozu 2 x měsíčně, vždy ve středu v liché týdny. Poprvé tak tomu
bylo dne 2.2.2011, následně 16.2.2011, atd.
V období od 1. ledna do 30. dubna je provoz zajištěn v době od 800 do 1600 hodin,
od 1. května do 31. října pak prodlouženě v době od 800 do 1800 hodin a
konečně od 1. listopadu do 31. prosince v době od 800 do 1600 hodin.
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Uvedený odpad od občanů osobně přebírá pracovník obecního úřadu. Toto místo nelze
využívat pro odevzdání jiných druhů odpadů a nelze je využívat mimo určenou dobu.
Provozní řád sběrového místa starého nábytku, sedacích souprav a koberců
1. Sběrové místo slouží pouze pro shromažďování starého nábytku, sedacích souprav a
koberců, jiný druh odpadu zde nebude odebírán.
2. Sběrové místo slouží pouze pro osoby s trvalým pobytem v obci Dětmarovice a
odpad bude odebrán pouze po předložení občanského průkazu či jiného platného
dokladu s vyznačenou adresou.
3. Po příjezdu do areálu zvoňte u garáže č. 1 a vyčkejte příchodu pracovníka obecního
úřadu, který od vás odpad odebere.
4. Osoba, která odpad odevzdává, je povinna vyložit ho na určené místo dle pokynu
pověřené osoby.
5. Za odevzdání tohoto odpadu se neplatí.
6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pokyny pověřených osob
provozovatele.

Zkušební pr o jekt likv ida ce bio odp adu
Co se zbytky větví a ořezů stromů? To je velké dilema.
Jarní a podzimní období je v případě větší zahrady obvykle i problémem, kam s ořezy
nežádoucích přírůstků na našich ovocných i okrasných dřevinách. V případě zahrady
v husté zástavbě bychom už neměli volit metodu spálení kvůli zamořování životního
prostředí, už tak u nás dostatečně znečisťovaného jinými zdroji.
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Vzhledem k tomu, že doposud nemáme sběrný dvůr, byla vytvořena na zkoušku již pro
měsíc březen letošního roku možnost odvozu odpadu uvedeného charakteru na dvůr
budovy obecního úřadu, a to přesně v termínech stanovených pro odběr starého nábytku
(viz výše). S firmou ASA byl dohodnut velmi vstřícný postup likvidace drcením tohoto
dřevěného odpadu na jejich vysoce výkonném zařízení v Ostravě, přičemž obec platí jen
odvoz kontejneru s těmito zbytky.
K využití nové služby OÚ je třeba dodržovat následující zásady:
Dovoz větví ve stavu nakrácení na max. 2,5 m délky.
Dovoz ve stanovených termínech.
Dovoz čistě jen větví a dřevěného odpadu.
Na základě rozhodnutí Rady obce Dětmarovice bylo v době od 20.9. do 30.11.2011
v obci rozmístěno 6 ks kontejnerů hnědé barvy o objemu 1100 litrů s víkem na
bioodpad, a to na trávu, listí a zahnívající plody. Jedná se o další zkušební projekt
rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství pro naše občany.
Do těchto kontejnerů se mohou vhazovat pouze uvedené rostlinné zbytky. Pokud bude
odpad znečištěn jinými druhy např. odpadem komunálním, pak celý obsah kontejneru
skončí opět na skládce odpadů a výsledný efekt bude
nulový.
Kontejnery budou rozmístěny na těchto stanovištích:
Zálesí - u Rumcajse
Glembovec - spojka na Zálesí
Skotnice - u závory za Trestlesem
Střed - pod restaurací Na statku
Koukolná - u motorestu
Olmovec - u bývalé skládky
Kontejnery budou sváženy 1x týdně.

Nápis
na hnědých kontejnerech.

Stan oviště k onte jne rů n a velk oob jemový odpad
Každý občan má možnost jednorázově uložit 1x za 2 měsíce při sběrových víkendech
do obecních kontejnerů v kterékoli části obce velkoobjemový odpad. Stanoviště jsou
následující:
Velké kontejnery firmy ASA:
na Olmovci u potrubí
u Dělnického domu
u motorestu v Koukolné
Menší kontejnery obecní:
na Zálesí - směr k Hastrmance
na Zálesí - v kopci k Rumcajsovi
na Zálesí - u restaurace Libuše
u zdravotního střediska
u DPS č. 670 (u nadjezdu)
u benzínové čerpací stanice v Koukolné
na Skotnici u firmy Trestles
u bývalé skládky na Olmovci
spojka Glembovec - Zálesí 2x
u železničního přejezdu za sokolským hřištěm

Odvoz velkoobjemového kontejneru
ze spojky Zálesí – Glembovec.
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Zá měr v ybud ov á ní s běrného dv or a
Již řadu let zastupitelstvo obce projednává a uvažuje, zda v obci vybudovat sběrný dvůr.
Se změnou vedení obce se znovu tato otázka dostala na program a v letošním roce se
začalo s jeho vybudováním vážně počítat.
Záměr představuje vybudování sběrného dvora pro potřeby obce Dětmarovice, společně
s vybudováním provozovny soukromé společnosti „Zařízení ke sběru, výkupu a
využívání odpadů“ pro odpady železného a neželezného šrotu. To znamená, že v
jednom objektu bude provozována jak sběrna druhotných surovin – železného a
neželezného šrotu, tak dále sběrný dvůr obce, k naplnění požadavků kladených
zákonem o odpadech na obce.
Sběrný dvůr by měl být vybudován na parcele č. 4363 u železničního nádraží o výměře
13.497 m2 celkem. Jedná se o ostatní plochu – neplodnou půdu.
Odebírány by měly být tyto odpady:
- odpady odvážené v rámci velkoobjemových kontejnerů
- nebezpečné odpady v rámci provozu mobilní sběrny
- odpady stavební suti a stavební odpady
- odpady zeleně
- objemný odpad (matrace, nábytek….)
V rámci podnikatelského záměru by měly být odebírány druhotné suroviny:
- železné kovy
- barevné kovy
- zařízení a elektrozařízení (v omezené míře dané zákonem o odpadech)
- papír
Dále pak separované odpady v rámci obce (na základě dohody s obcí – kontejnery na
separovaný odpad):
- plasty
- papír (pokud nebude sbírán v rámci podnikatelského záměru)
- sklo
- komunální odpady (směsný komunální odpad)
Přitom každodenní provoz zařízení sběrny, včetně provozu v odpolední době a v sobotu,
umožní občanům obce lépe využívat toto zařízení a zároveň dodržovat podmínky k separaci
odpadů tak, aby bylo zajištěno v maximální míře využívání produkovaných odpadů anebo
jeho likvidace na odpovídajícím zařízení.
Předpokládaný harmonogram výstavby:
Termín zahájení prací (průzkumy, příprava, projektová dokumentace):
říjen 2011
Schvalovací řízení (zjišťovací řízení, projektová dokumentace, změna užívání):
listopad 2011 – březen 2012
Vlastní stavba zařízení:
duben 2012 – červenec 2012
Zahájení činnosti:
srpen 2012
Tak uvidíme, zda se dílo podaří a v jakém
rozsahu.

Mapka s umístěním sběrného dvora,
který tvarem připomíná trojúhelník.
Je vyznačen tmavě zelenou barvou.
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Prům ysl

Elektrárna Dětmarovice je vyhledávaným místem fotografů.
Toto je snímek autora „Anwis“ zveřejněný na www.mapy.cz.
Foceno z dolnolutyňské osady Bezdínek.
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Ze živ o ta E lek trá rn y D ětm ar ov ice
Dodávka tepla
V loňském roce zahájila dětmarovická elektrárna topnou sezónu už počátkem září a
celkem vyrobila téměř 660 TJ tepla. Z toho 420 TJ dodala do asi devíti tisícovek bytů
v Orlové. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 m3 horké vody
za hodinu o teplotě až 140°C. Dalších více než 70 TJ vyrobeného tepla směřovalo do
asi tří tisícovek bytů a městských objektů v Bohumíně, kde byl v srpnu loňského roku
slavnostně spuštěn nový systém centrálního vytápění. Zbývajících více než 100 TJ tepla
zásobovalo odběratele v okolí elektrárny.
Připravenost na topnou sezonu 2011/12 byla, stejně jako na každou jinou, velice
důležitá. V Dětmarovicích proběhla během několika červencových dní a smyslem byla
revize a diagnostika technického stavu horkovodů a parovodů, výměna jejich izolací,
včetně nutných oprav zdrojů tepla tak, aby byla v tomto topném období zajištěna
vysoká spolehlivost dodávek zákazníkům.
Vzhledem k výraznému ochlazení na začátku měsíce října elektrárna zahájila topnou
sezónu již 7. října. Začala tak dodávat teplo pro vytápění do Orlové, Bohumína a
bezprostředního okolí elektrárny. Tepelné sítě v lokalitě provozuje společnost ČEZ
Teplárenská, a.s. ze Skupiny ČEZ.
Elektrárnu Dětmarovice si
letos prohlédl rekordní počet
zájemců
Z bilance návštěvnosti vyplývá,
že o seznámení se s klasickou
energetikou
roste
zájem.
Zatímco za rok 2010 si
elektrárnu prohlédlo přes 2.300
návštěvníků, v letošním roce
jich bylo rekordních více než
3.500.
Exkurze pro žáky 8. a 9. tříd
dne 21. října 2011.
Vedle běžných exkurzí mohou
zájemci do elektrárny zavítat i během každoročního Dne otevřených dveří a Týdne vědy
a techniky Akademie věd ČR.
Elektrárna tradičně láká studenty na všech stupních vzdělávání. Přišlo se podívat 537
žáků základních a 755 studentů středních škol. Elektrárenský provoz si prohlédli
například žáci ze základních škol v Havířově, Třinci, Bohumíně, Hradci nad Moravicí,
Ludgeřovicích, či Kuníně. Středoškoláci, často ze škol zaměřených na výuku energetiky
a elektro, pak přijeli např. z Českého Těšína, Karviné, Havířova a Nového Jičína.
Prohlídku s odborným doprovodem si nenechalo ujít ani 77 vysokoškoláků z technicky
zaměřených oborů VŠB-TU Ostrava. V elektrárně proběhlo i 16 exkurzí mimoškolního
charakteru, mezi návštěvníky byli např. zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava,
Městského úřadu Orlová, či Sbor dobrovolných hasičů Kravaře.
Zájem o tzv. technickou turistiku předčil očekávání. Zejména rekordní červnová
návštěvnost Dne otevřených dveří, kdy během jednoho dne do elektrárny zavítalo přes
1.800 zájemců. Provozy byly veřejnosti zpřístupněny také během listopadového Týdne
vědy a techniky. Letošní ročník přilákal do elektrárny 115 zájemců.
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Ostravské laguny
Opětovné otevření otázky spalování lagun dává ředitel EDĚ Ing. Vlastimír Kontrik do
souvislosti s reportáží „Soukromá dramata“ vysílanou na TV Prima v prvním kvartálu
letošního roku. Přestože paní reportérce poskytl mnohem více informací, než bylo
uvedeno, považuje za důležité, že podstatná informace v pořadu zazněla. Od ukončení
palivové zkoušky TPS NOLO, která byla monitorována všemi potřebnými měřeními, a
to nejen ze strany VŠB Ostrava, ale i elektrárnou najatou firmou Orgrez, nebyly na
Elektrárně Dětmarovice laguny v jakékoliv podobě spalovány.
Výsledky měření palivové zkoušky s TPS NOLO deklaruje na doslovné citaci závěrů
VŠB Ostrava:
1. Veškerá prováděná měření splňují požadavky autorizovaného měření emisí dle
zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
2. Celkově lze konstatovat, že vliv spalování TPS NOLO na technologii spalování a
odsíření byl stejný jako při spalování čistého černého uhlí.
3. Z naměřených výsledků vyplývá, že všechny emisní limity byly v průběhu
spalovacích zkoušek bezpečně plněny a dodrženy.
K doplnění uvádí:
Směs TPS NOLO obsahovala 35 % lagun, 10 % vápna a 55 % uhlí. Tato směs byla dále
na Elektrárně míchána s černým uhlím v poměru 3,6 % směsi TPS NOLO a 96,4 %
uhlí. Z výsledného poměru vyplývá, že ve spalované směsi bylo pouze 1 % lagun –
sledge.
Reakce na článek v Orlovských novinách o výstavbě spalovny v EDĚ
V Orlovských novinách byl uveden článek z redakční pošty „Spalovna Dětmarovice“ od
Mgr. Miroslava Chlubny.
Článek uváděl informaci, že v Elektrárně Dětmarovice se bude výrobní zařízení měnit
na fluidní kotle, kde se bude spalovat komunální odpad.
Ředitel elektrárny považoval za nutné na tento článek reagovat a uvést jej na pravou
míru. Základní informací je, že v současné době existuje několik variant možného
vývoje obnovy zdrojů v EDĚ. Jako příklady uvádí:
a) EDĚ plní již dnes limity emisí, které budou platit od 1. ledna 2016 mimo NOx. Bude
vybudováno zařízení, které sníží emise NOx a stávající technologie bude provozována
v dalších letech.
b) Výstavba nového fluidního zařízení pro spalování černého uhlí.
c) Výstavba nového zdroje na bázi zemního plynu.
V žádné variantě se nepočítá se spalováním komunálních odpadů.
Dále uvádí, že pro řešení spalování ostravských lagun (v EDĚ byla realizována zkouška
s NOLO) jsou hledány varianty čistého
spalování v malé technologii, kdy by se
využila zařízení EDĚ pro čistění emisí.
V současnosti není připravena varianta, která
by vyhovovala zadaným požadavkům.
Možnost účelné výstavby malé technologie se
jeví jako nereálná.
Na rozhodování o budoucí podobě EDĚ bude
mít vliv i jednání se společností Dalkia, kde se
hledají možné varianty řešení zásobování
teplem měst Karviná a Havířov. Po vyjasnění
Elektrárna „Ráno při svítání“,
této otázky bude vybrána konečná varianta.
autor Pavel Multan.
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Důlní čin nos t
Strategické rozhodnutí společnosti OKD a.s.
Na základě Střednědobé dohody uzavřené na léta 2011 - 2016 mezi Dolem Karviná a
Obcí Dětmarovice, byly v dubnu letošního roku podány na zasedání Zastupitelstva obce
Dětmarovice zástupci Dolu Karviná vstupní informace o záměru pokračování těžby po
roce 2016. Tyto informace si přišlo poslechnout poměrně dost občanů a byly vznášeny
četné dotazy.
Pokud budou uvolněny investice pro otvírky nových oblastí, včetně vyřešení střetů
zájmů s vlastníky nemovitostí, je reálný předpoklad, že by se životnost dolu měla
prodloužit přibližně do roku 2035. Na daný záměr musí být zpracována studie vlivu na
životní prostředí, tzv. EIA. Na uvedené dokumentaci zatím nebyly práce započaty.
Obce Dětmarovice by se tato uvedená problematika týkala ve třech oblastech:
1. Dobývací prostor Karviná Doly I. – předpokládá se těžba 6 porubů v hloubce 900 1060 m, v období let 2016 - 2027. Tato aktivita může mít vliv na oblast Koukolné.
2. Dobývací prostor Doubrava 13. kra – předpokládané jsou 4 poruby v hloubce 980 1120 m, v období let 2016 - 2020, vlivy z činnosti se mohou projevit v oblasti
Zálesí a Glembovce.
3. Dobývací prostor Výhoda – předpokládá se vydobytí 25 porubů v hloubce 960 1120 m v období let 2017 - 2035. Tato činnost může ovlivňovat oblast Zálesí.
Je na místě zde upozornit, že se na našem katastru nadále nebude jednat o poddolování
území, ale o jeho ovlivnění z hornické činnosti, tzn., že se v uvedených oblastech stále
mohou zaznamenávat otřesy, může dojít k deformaci povrchu, ke změnám v
hydrogeologických poměrech, apod.
Každý vlastník nemovitosti či zájemce o zakoupení stavební parcely by měl proto výše
uvedené informace Dolu Karviná vzít v úvahu. Ke každé, i drobné stavbě se musí
vyjádřit krajský úřad a každá stavba musí být stavebně zajištěna na možné vlivy
z poddolování, což znamená i větší finanční náklady než na stavby v území
nezasaženém. K tomu je už upravován i nový územní plán.
Ten ponechává z legislativních důvodů nadále jako stavební parcely i některá místa
předpokládaných poklesů. Při záměru výstavby rodinných domů v těchto dotčených
oblastech je proto velmi důležité, aby si zájemci zjistili předem na stavebním úřadu,
ještě před zakoupením stavební parcely, zda se pozemek nenachází v oblasti s možným
ovlivněním z hornické činnosti a jaké mohou být legislativní a technické požadavky na
zabezpečení stavby v takovém území.
V návaznosti na toto „Strategické
rozhodnutí společnosti OKD,
a.s.“ Důl Karviná, závod ČSA
předložil na podzim k vyjádření,
v souvislosti s územně plánovací
dokumentací obce Dětmarovice,
mapu předpokládaných maximálních poklesů do vydobytí zásob,
tj. do roku 2035.
Jedná se o vstupní dokument
k záměru pokračování hornické
činnosti.

Důl Karviná, závod ČSA v srpnu 2010.
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Důlní otřesy
Měření stanice Rumcajs na Zálesí,
kde bylo v roce 2011
zaznamenáno celkem 33 otřesů.
Datum:
11.01.2011
22.01.2011
30.01.2011
08.02.2011
08.03.2011
12.03.2011
15.03.2011
16.03.2011
29.03.2011
30.03.2011
31.03.2011
01.04.2011
05.04.2011
08.04.2011
12.04.2011
13.04.2011
04.05.2011
13.05.2011
14.05.2011
15.05.2011
19.05.2011
23.05.2011
25.06.2011
29.06.2011
04.07.2011
05.07.2011
09.07.2011
12.07.2011
14.07.2011
20.09.2011
02.10.2011
26.10.2011
28.12.2011

Čas:
14:03:48 hodin
17:40:35 hodin
23:05:39 hodin
09:58:02 hodin
03:42:36 hodin
15:41:17 hodin
22:34:01 hodin
21:41:11 hodin
00:40:51 hodin
20:16:17 hodin
21:46:39 hodin
21:13:55 hodin
03:27:47 hodin
04:26:57 hodin
04:55.19 hodin)1
16:58:55 hodin
17:54:06 hodin
12:52:06 hodin
21:22:04 hodin
18:30:33 hodin
07:09:40 hodin
14:12:15 hodin
16:29:16 hodin)2
15:12:17 hodin)3
19:34:41 hodin
10:33:33 hodin
23:30:15 hodin
15:17:24 hodin)4
06:17:55 hodin)5
23:46:42 hodin
19:19:03 hodin
19:36:22 hodin
04:17:14 hodin

Sloupec fotografií vpravo:
Jak mizely domy v Doubravě
na Kozinci.
)1 Velice silný otřes na Dole Karviná,
5 zraněných horníků.
)2 Silný.
)3 Velice silný.
)4 Na Dole Karviná, 1 mrtvý horník.
)5 … ale rána!
Poznámka: silně vyznačené otřesy
jsem zaregistrovala i já.
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Následky důlní činnosti v Doubravě
V letošním roce zmizela pod vodou část obce Doubrava – Kozinec. Po celou dobu, kdy
se odsud odstěhovali její obyvatelé, jsem situaci sledovala.
Důvodem, proč se v naší Kronice obce o tom zmiňuji je skutečnost, že mnozí
„doubravští“ našli své nové domovy právě v Dětmarovicích. Někteří si zde koupili
starší domy, jiní si postavili domky nové.
Pohled na původně výstavnou část sousední obce s několika desítkami rodinných
domků je v letošním roce opravdu deprimující.

Sem se vjíždělo
na Kozinec.
Vodní plocha
v pozadí
již zalila
celou oblast,
kde stály
rodinné domy.

P růzkum výhradníh o lož is ka Dě tmarovic e – P et rovic e
V červenci letošního roku obci oznámilo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný
správní orgán podle zákona o geologických pracích zahájení správního řízení o žádosti
právnické osoby Wildhorse Energy CZ s.r.o. se sídlem v Praze - Vršovicích ve věci
stanovení průzkumného území pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí
Dětmarovice – Petrovice u Karviné.
Hlavním cílem geologických prací je ověření vhodnosti použití výhradního ložiska
černého uhlí pro zplyňování.
Protože podle zákona o geologických pracích je účastníkem řízení obec, na jejímž
katastru je návrh průzkumného území, zabývalo se danou problematikou zastupitelstvo
obce na svém 8. zasedání dne 21.9.2011 a se stanovením průzkumného území
Dětmarovice – Petrovice nesouhlasilo.
Podrobnější podklady pro jednání zastupitelstva obce připravil výbor pro hornickou
činnost. Ten doporučil zastupitelstvu
přijmout negativní stanovisko
a
odmítnout
aktivity
společnosti
Wildhorse Energy CZ s.r.o. Podle
dosavadních zkušeností s tímto procesem je předpoklad, že by docházelo na
povrchu k poklesům velmi podobným
hlubinné těžbě černého uhlí, vzhledem
k tomu, že se jedná o území o několika
kilometrech čtverečních.
Mapka znázorňuje, jak zasahuje
výhradní ložisko do katastru naší obce
– vyznačeno červenou linií.
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Služby, obchod,
podnikání

Loga některých známých dětmarovických firem.
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Novink y ve s lužbách a p odnikání
V oblasti služeb, obchodu a podnikání je ročně tolik změn, že to normální člověk ani
není schopen vše zaznamenat. Uvádím tedy to, co se mi podařilo zjistit.
Večerka - cukrárna ÁJA
Prodejní prostory v budově čp. 942, kde dříve prodávala
paní Valicová (firma VaS), si v letošním roce pronajala
paní Alena Sznapková a otevřela zde prodejnu s poměrně
širokým sortimentem zboží. Nabízí cukrářské výrobky,
lahůdky, pečivo, nápoje a další. Vnitřní prostory byly
upraveny a nová nájemkyně se rovněž snaží, aby
prodejna vypadala lákavě i zvenčí.
Řeznictví Ligocká
Budova čp. 258 – dříve řeznictví Vaštyl je nabízena
k prodeji. Je neuvěřitelné, jak pronajimatelé nechali tuto
historickou budovu zchátrat. Její vzhled je trnem v oku
nejednomu obyvateli naší obce.
Nová provozovna fotografických služeb Fotostudio
Byla otevřena v domě čp. 900 vedle kadeřnictví. Nabízí
zhotovení průkazových foto, ateliérových foto,
fotografování v exteriéru (sport, svatby, děti i jiné),
digitální úpravy, retuše, scanování, obnovy, archivace.
Dále převody negativů, DIA, VHS kazet či 8 mm
filmových pásů na DVD. Dále možno objednat
profesionální video služby (live přenosy, svatby, reportáže …). Provozovna zahájila činnost 1.8.2011.
Prodejna levného textilu
Na podzim letošního roku skončila fungovat prodejna
levného textilu a obuvi v budově čp. 900, kterou
provozoval občan vietnamské národnosti. Prý zde měl
velice malé tržby. Obec již má plány, jak tyto prostory do
budoucna využít.
Zahradnictví Danka Svobodová
Funguje v obci již několik desetiletí. Pravdou je, že v posledních letech se změnou
využívání zahrad především k okrasným účelům, ubyl zájem o sazenice zeleniny. Přesto
od března byl zahájen prodej veškerého sortimentu sazenic jak zeleniny, tak květin.
Stánkaři před Dělnickým domem
Markantní změny se udály na parkovišti před
Dělnickým domem. Zalíbilo se zde stánkařům. Na
podzim zde již stály dvě nevzhledné kovové
konstrukce a navíc i pojízdná prodejna potravin.
Nastal velký problém pro řidiče, zaparkovat zde auto
je umění. Navíc to vzhledu naší obce nepřidává, spíše
to tento prostor hyzdí.

Str.
52/11

Drakknet
Pan Mgr. František Hartl se stává na
Karvinsku pojmem v oblasti dodávky
internetu. Na trhu působí již několik let.
Síť jeho klientů se postupně rozrůstá, a
to nejen v naší obci, ale také v obcích
sousedních. Signálem pokrývá některé
oblasti v Doubravě, Rychvaldu, Orlové Lutyni, Dolní Lutyni, Věřňovicích a
Petrovicích - Závadě.
Letos vyjíždí za svými klienty
v tomto novém autíčku.
Studio Relax
V prvním patře budovy pošty je opětovně v provozu Studio Relax. Kromě klasických a
relaxačních masáží nabízí také masáže
sportovní a reflexní, dále baňkování,
lávové
kameny,
parní
lázeň
„BAOBAB“,
masážní
křeslo,
infrasaunu, fitness stroje. Rovněž je zde
možné požádat o manikúru, modeláž
nehtů či prodloužení řas.
Provoz je zajištěn denně včetně nedělí,
což nebývá zvykem.

Psí útulek
Pro velké finanční náklady za psy v psím útulku se začala obec koncem roku 2010
intenzivně zabývat počtem psů odchycených na katastru naší obce a umístěných v psím
útulku Mirpal na Skotnici.
Fotografie pejsků jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a rovněž ve
zpravodaji Dětmarovické okénko.
Informujeme občany obce Dětmarovice o možnosti předání vybraného psa z útulku v
Dětmarovicích (Na Skotnici). Držitel psa je samozřejmě zbaven povinnosti úhrady
poplatků za psa, navíc obdrží od obce jednorázovou úhradu za krmivo pro psy do výše
500,- Kč (po předložení dokladu o zakoupení) a je mu umožněna bezplatná první
veterinární prohlídka vybraného psa na Veterinární
klinice VETICEA - Dolní
Lutyně, kde bude po této
prohlídce vystaven protokol o
zdravotním stavu vybraného
zvířete. Tyto výhody mohou
být uplatněny pouze v případě, že si nový držitel převezme psa, který byl odchycen
na katastru obce Dětmarovice.
Jeden z plakátků zveřejněný
v Dětmarovickém okénku.
Nafoceno v útulku v květnu t.r.
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Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

V letošním roce jsme se opět sčítali.
Obyvatel obce přibývá, což je především díky tomu, že se staví nové rodinné domky.
A tak se do obce stěhují z okolních aglomerací celé nové rodiny včetně dětí.
Pohled
na řadu nových rodinných domků u komunikace vedoucí k myslivecké hájence.
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N ě k o l i k ú d a jů z d e m o g r a f i c k é h o v ý v o j e o b c e D ě t m a r o v i c e
Počet obyvatel obce Dětmarovice rok od roku roste. Oproti roku 2010 se počet zvýšil o
111. Stoupající vývoj počtu občanů je způsoben zejména tím, že v obci je poměrně
velká výstavba rodinných domů. V roce 2011 bylo dokončeno a zkolaudováno 26
nových rodinných domů. Taktéž se hodně mladých lidí vrací zpět do obce do
zrekonstruovaných rodinných domů svých rodičů. Dalším, poměrně důležitým
aspektem, je poloha obce Dětmarovice, která umožňuje občanům dostupnost hned
několika měst – Bohumína, Orlové, Karviné a snaha obce vytvořit novým občanům
kvalitní podmínky pro život v obci.
Rok 2011 v číslech
Stav obyvatel obce k 31.12.2011
z toho muži
z toho ženy
z toho děti do 15 let
z toho občané starší 60 let

4102
1993
2109
527
913

Přírůstky, úbytky v roce 2011
Počet narozených dětí
Počet úmrtí
Počet přistěhovaných
Počet odstěhovaných

35
39
169
94

Sčítání li du, domů a b ytů v r oce 2011- všeobecn é in formace
Dne 25. ledna oficiálně vystoupili zástupci ČSÚ v televizní
tiskové konferenci a představili reklamní kampaň ke sčítání lidu.
25. února pak začala distribuce prvních sčítacích archů do
domácností.
Ke dni 26. března 2011 se uskutečnilo na celém území České republiky Sčítání lidu,
domů a bytů (dále SLDB) 2011. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb. o SLDB 2011.
Poprvé v historii se sčítání konalo jednotně ve všech členských státech Evropské unie
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.
Letošní sčítání doznalo v letošním roce oproti minulosti jednu velkou změnu. Smluvním
partnerem Českého statistického úřadu byla letos Česká pošta. Ta v ČR sčítání
organizovala a provedla. Česká pošta zajišťovala pro Český statistický úřad tzv. terénní
práce pro chystané sčítání lidu. Jejich součástí byl mimo jiné tisk více než 20 milionů
formulářů a jejich osobní předání všem obyvatelům, sběr vyplněných formulářů, vše
kolem logistiky tiskopisů po celé České republice. Dále pomoc lidem, kteří potřebovali
poradit s vyplněním sčítání nebo třeba i zajištění tzv. call centra (bezplatná linka pro
veřejnost), na které mohli všichni v době sčítání volat zdarma se svými dotazy a
nejasnostmi.
V letošním sčítání byli sčítací komisaři v naprosté většině případů z řad zaměstnanců
České pošty, tedy z řad lidí, kteří mají v této zemi s doručováním a s ochranou osobních
údajů největší zkušenosti a nejdelší praxi.
Každý komisař při návštěvě předložil průkaz sčítacího komisaře společně s dokladem
totožnosti včetně fotografie a přes rameno měl modrou brašnu s velkým žlutým logem
České pošty.
Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňovaly podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Za každou osobu musel být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden
bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.
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Vyplněné sčítací formuláře mohli občané odevzdat třemi způsoby:
- zpět sčítacímu komisaři (v dohodnutém termínu)
- poštou na adresu P.O.BOX (obálku s adresou P.O.BOX předával komisař)
- v elektronické podobě (podrobné pokyny k tomu byly uvedeny na informačních
letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na internetových
stránkách www.scitani.cz. Formuláře byly dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.),
a to v termínu od 26.3. do 14.4.2011.
Bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení byl zabezpečen v
provozní době v místní knihovně takto:
Po 800 – 1200
Út 800 – 1130 a 1230 – 1700
Stř 800 – 1130 a 1230 – 1700
Čt 1230 – 1600
Pá 800 – 1100
Oznámení a vývěsky o SLDB 2011 byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu,
základní informace byly umístěny na webových stránkách obce a občané byli
informováni i prostřednictvím relací obecního rozhlasu.
Dle zákona č. 296/2009Sb., o Sčítání lidu, domů a bytů je fyzická osoba povinna
podrobit se sčítání. Nesplnění této povinnosti je přestupkem.
Závěrem nutno podotknout, že zaměstnanci pošty byli z této akce nešťastni, unaveni a otráveni! Je
nepochopitelné, co ti nahoře, kteří nechodí mezi lidi, jsou schopni vymyslet! Postup ČSÚ nechápali
ani úředníci a osoby, které se sčítáním lidu měly zkušenosti z minulých let. Mezi ně patřím i já.
Krátce z historie sčítání
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním.
Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva
uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a
daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů
obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem
státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. „moderních sčítání“ vyznačujících se
dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na
podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku - Uhersku pak navazují
sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby.
Předešlé sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1.3.2001.

Údaje o ob yvatels tvu obc e k e dni 26.3.2011 a
por ovnání s předch ozími s čítáními lidu v le tech 1991 a 2001
Zde uvedené materiály jsem čerpala z předběžných výsledků sčítání, které byly
publikovány v roce 2011. V roce 2012 byly postupně zveřejňovány oficiální a
podrobnější výsledky a teprve 15.3.2013 byly zveřejněny oficiální výsledky kompletní.
Zajímavé je, že tyto oficiální výsledky se od předběžných podstatně liší. Zatímco
předběžné výsledky uvádějí, že naše obec má 4.022 obyvatel, v těch oficiálních je
uvedeno číslo 3.953, což nemůže být pravda, protože podle centrální evidence obyvatel
naše obec měla již 31.12.2009 obyvatel 3.960 a hranici 4.000 překročila v roce 2010,
když k 31.12.2010 to bylo už 4.042 obyvatel.
Na druhou stranu předběžné výsledky uvádějí, že v obci máme 1.328 obydlených bytů,
ale oficiální výsledky uvádějí 1.501 bytů - tedy při menším počtu obyvatel bytů více …
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Jeden z mála údajů, který je v obou výsledcích stejný, je počet
domů tj. 1.238.

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
26.3.2011
Obyvatelstvo celkem
4 022
muži
1 955
V tom pohlaví
ženy
2 067
trvalý
4 015
V tom druh pobytu
dlouhodobý
7
Z celku cizinci
27
Narození v obci trvalého bydliště
1 755

1.3.2001
3 783
1 808
1 975
3 781
2
22
1 878

3.3.1991
3 526
1 719
1 807
3 526
1 801

26.3.2011
4 022
518
235
283
2 908
1 466
1 442
596
254
342

1.3.2001
3 783
619
297
322
2 614
1 303
1 311
550
208
342

3.3.1991
3 526
687
344
343
2 327
1 178
1 149
512
197
315

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
26.3.2011
Muži celkem
1 955
svobodní
779
ženatí
972
Z toho
rozvedení
150
ovdovělí
54
Ženy celkem
2 067
svobodné
693
vdané
972
Z toho
rozvedené
139
ovdovělé
262

1.3.2001
1 808
674
980
95
54
1 975
611
972
98
288

3.3.1991
1 719
972
1 807
966
-

Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem
0 - 14 let
V tom
ve věku

15 - 64
let
65 a více let
včetně
nezjištěno

celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
26.3.2011
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
3 504
základní vč. neukončeného
666
Z toho
střední vč. vyučení (bez maturity)
1 176
nejvyšší úplné střední (s maturitou) a vyšší
1 160
ukončené odborné včetně nástavbového
vzdělání vysokoškolské
394
bez vzdělání
13

1.3.2001
3 164
883
1 165

3.3.1991
2 839
1 223
904

895

584

187
6

108
5
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní
zaměstnanci
V
z
zaměstnavatelé
tom toho
osoby pracující na vlastní účet
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

26.3.2011
4 022
2 045
1 813
1 520
65
138
232
1 865

1.3.2001
3 783
1 802
1 548
1 352
254
1 967

3.3.1991
3 526
1 684
1 657
27
1 842

Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
Z toho
slovenská
polská
národnost
německá
romská
neuvedeno

26.3.2011
4 022
2 644
154
40
92
85
6
7
878

1.3.2001
3 783
3 404
42
29
119
104
4
62

3.3.1991
3 526
3 043
122
120
122
104
3
-

Obyvatelstvo podle náboženské víry
Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Z
Českobratrská církev evangelická
toho
Adventisté sedmého dne
Svědkové Jehovovi
Bez náboženské víry
Obyvatelstvo podle státního občanství
26.3.2011
Obyvatelstvo celkem
4 022
Česká republika
3 990
Slovensko
10
Z toho podle
Německo
1
státního
Polsko
11
občanství
Ukrajina
Rusko
Vietnam
-

26.3.2011
4 022
617
448
7
11
13
8
1 309

1.3.2001
3 783
3 750
3
13
-

1.3.2001
3 783
1 530
1 305
33
17
?
?
1 838

3.3.1991
3 526
-

3.3.1991
3 526
1 992
1 849
38
?
?
1 053
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Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
Domy celkem
Z toho obydlené
Z obydlených rodinné domy
podle druhu
bytové domy
domu
fyzická osoba
obec, stát
Z obydlených
bytové družstvo
podle vlastníka
spoluvlastnictví vlastníků bytů
domu
(jednotek)
kombinace vlastníků
Z obydlených s obdobím výstavby nebo
rekonstrukce od předchozího sčítání

26.3.2011
1 238
1 125
1 103

1.3.2001
1 127
1 023
1 002

3.3.1991
1 064
945
928

11

11

13

1 097
4
-

992
8
-

926
17
-

12

-

-

4

-

-

-

-

-

Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobalenosti
26.3.2011
Neobydlené domy celkem
113
rodinné domy
105
slouží k rekreaci
30
z toho důvod
přestavba domu
18
Z toho
neobydlenosti
nezpůsobilé k bydlení
17
druh domu
bytové domy
přestavba domu
z toho důvod
nezpůsobilé k bydlení
neobydlenosti
-

1.3.2001
104
102
22
14
35
-

3.3.1991
119
116
13
-

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti
26.3.2011
1.3.2001
Obydlené byty celkem
1 328
1 213
ve vlastním domě
1 078
987
Z toho právní důvod v osobním vlastnictví
78
29
užívaní bytu
nájemní
44
49
družstevní
Z toho vybavenost
s internetem
848
99
osobním počítačem
bez internetu
45
113
Z toho koupelna, sprchový kout v bytě
1 300
1 160
Z toho splachovací záchod v bytě
1 275
1 113

3.3.1991
1 080
-

Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií
26.3.2011
Obydlené byty celkem
1 328
ústřední
1 139
Z toho
převládající
etážové (s kotlem v bytě)
97
způsob vytápění
kamna
63
z kotelny mimo dům
10
Z toho
uhlí, koks, uhelné brikety
247
energie používaná plyn
917
k vytápění
elektřina
43
dřevo
62
Z toho plyn zaveden do bytu
1 012

3.3.1991
1 080
724
200
152
-

1.3.2001
1 213
1 085
33
64
323
819
40
19
860
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Živ o tní p odmín ky 2 0 1 1 – v ý běrov é šet ření v domá cn os tech
Český statistický úřad organizoval v roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o
státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, mimo Sčítání lidu, domů a bytů,
také výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC
2011.
Cílem této akce bylo získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 30 evropských zemích.
Na území celé České republiky bylo do šetření zahrnuto na základě náhodného výběru
počítačem cca 10.700 domácností. Akce proběhla v době od 19.2. do 15.5.2011
prostřednictvím tazatelů, kteří se prokazovali průkazem tazatele, pověřením vydaným
ČSÚ nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Při zpracování byla zaručena anonymita zjištěných údajů a všichni zúčastnění
pracovníci ČSÚ byli vázáni mlčenlivostí ve smyslu zákona o státní statistické službě.
Zda se do výběru dostaly nějaké domácnosti z naší obce nevím.

P as ivní dům
Představte si dům, který na první
pohled nevybočuje z řady běžné
zástavby. Je to dům jako každý
jiný, ale to je jen první pohled. Při
podrobnějším zkoumání nalezneme
pro někoho drobné, pro jiné zase
výrazné rozdíly. No řekněte sami,
jak by se vám líbilo zaplatit ročně
za topení a ohřev užitkové vody
5.000 Kč? A co třeba neustálý
přísun čerstvého vzduchu zbaveného polétavého prachu a jiných nečistot bez toho, aniž
bychom si je sami vpouštěli do interiéru okny při větrání? Zvláště v zimních měsících,
v období i několikaměsíčního smogu a velice špatných rozptylových podmínek je právě
tato možnost k nezaplacení. A to jsme jen na začátku. Právě však tyto atributy odlišují
energeticky pasivní dům od běžné výstavby, byť i nízkoenergetické.
Základní myšlenkou každého domu by mělo být to, že dům musí být navržen a postaven
tak, aby sloužil vám, novým majitelům a ne vy jemu. Ano, toto je samozřejmě možné
při téměř jakémkoliv kvalitním návrhu, nicméně málokdo již uvažuje, kolik ho jeho
dům bude stát v horizontu dalších 30-ti či 50-ti let. Dá se to vcelku lehce spočítat.
Když vezmeme modelovou situaci, kde na jednu misku vah postavíme běžný
nízkoenergetický dům s roční spotřebou na vytápění 25.000,- a na druhou misku právě
dům pasivní se spotřebou 5.000,-, pak velice jednoduchou matematikou zjistíme, že
rozdíl činí 20.000,-/rok. V horizontu uvedených 30-ti nebo 50-ti let pak rozdíl naroste
na 600.000,- až 1.000.000,-. Toto jsou částky, nad kterými se většina z nás při návrhu
nepozastaví.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, energeticky pasivní dům se nevyznačuje jen
velice nízkou spotřebou, ale také čistým vnitřním prostředím. To je zajištěno
teplovzdušnou větrací jednotkou se zpětným získáváním tepla, čili s rekuperací. Možná
to zní složitě, ale opak je pravdou. Rekuperace tepla je děj, kdy „odpadní“ teplo
z interiéru není bezúčelně vypuštěno okny ven, ale tepelná energie je v rekuperátoru
předána právě vzduchu vháněnému do objektu. Tímto je možno zajistit nízké potřeby
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tepla na vytápění, protože až 90% tepla se vrací zpět do interiéru. Větrací jednotka je
osazena filtry s možností zachycení jak běžného polétavého prachu, tak i pylových
částic.
Společnost Intoza se sídlem v Ostravě otevřela na přelomu ledna a února tohoto roku
první vzorový dům na Severní Moravě, který slouží pro demonstraci. Je zde možno
shlédnout, jak pasivní dům funguje, jak se chová, zjistit, že to opravdu není žádná věda.
Že vše funguje tak jak má, je to prostě dům, který však nabízí „něco navíc“.
A proč se o něm zde tak podrobně zmiňuji?
Tento dům, který dostal čp. 1341, se nachází na katastru naší obce na parcele č. 2742/25
na Zálesí poblíž restaurace Hastrmanka.
S jeho stavbou bylo započato v roce 2009. Je na zastavěné ploše 84,04 m2.

P ř i v í t a l i js m e n o v é o b č á n k y
23. ledna
Ondřeje Klaputa, Adélu Klozovou, Kristýnu
Kyjonkovou, Isabellu Chrenšťovou, Veroniku Rozálii
Studenou, Renátu Królovou
28. května
Adélu Królovou, Jakuba Danišika, Alexandra Šicha,
Kláru Brankovou, Valerii Němcovou, Marka Langra,
Davida Perutku, Annu Kovářovou
Alexandr Šich s rodiči.
8. října
Karla Dobrovolného, Matouše Mazurka, Viktora Polácha, Viktora Telegu, Veroniku
Siudovou, Lauru Černickou, Vojtěcha Prokopa, Šimona Sydora, Davida Siudu, Natálii
Konkolovou, Terezu Běhanovou, Emu Pryczkovou, Barboru Smyčkovou

90 a více let s e dožili
Únor 2011

Květen 2011
Červenec 2011
Září 2011
Říjen 2011
Listopad 2011
Prosinec 2011

90 let
91 let
93 let
93 let
93 let
92 let
91 let
90 let
96 let

Liduška K a d u l o v á
Hedvika S z e m l o v á
Květoslava G r o s s o v á
JUDr. Otakar K a r a s
Anna M a r c i n k o v s k á
František F e r f e c k i
Anna S z c z y g i e l o v á
Josefa M i k o v á
Marie F o l t y n o v á

Zl at ou s v atbu os lav ili
Únor
26.8.2011
30.9.2011
25.11.2011

Jiřina a František R o h á č o v i
Mária a Vladimír P o s p í š i l o v i
Milena a Jiří U l m a n o v i
Marie a Bedřich Š o t k o v i
Anna a Ladislav K o l á č k o v i

Manželé
Milena a Jiří Ulmanovi
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Diam ant ovou s vatbu
60 s p o le čn ý ch l et o s la v i l i
23. června
Růžena a Emil L i n c e r o v i

K amennou s vatbu
65 s p o le čn ý ch l et o s la v i l i
28.9.2011
Marie a Vilém J e n d r y š č í k o v i
K jejich významnému výročí jim byl popřát starosta obce a já za komisi SPOZ. Je
obdivuhodné, v jaké kondici oba tito manželé jsou a jaký zájem o veškeré dění mají.

Jubilanti se podepsali do pamětní knihy SPOZ.

Odešl a z n ašich řad
V letošním roce zemřela půl roku před svými stými narozeninami nejstarší občanka naší
obce paní Emilie Antončíková.
Rozená Valová, narodila se 8.8.1911 v Orlové, zemřela 18.2.2011 rovněž v Orlové.
V roce 1985 se společně s manželem (Ladislav Antončík, nar. 22.1.1911, zemřel
24.11.1988) přistěhovala z Bohumína – Skřečoně do Dětmarovic do domu
s pečovatelskou službou čp. 960 u školy. Později, když ovdověla, se přestěhovala
do domu s pečovatelskou službou čp. 670 u Lutyně.
Společně s manželem vychovali dva syny, jeden z nich, Milan, žije v Dětmarovicích.

Setkání jubil antů
Komise pro občanské záležitosti pořádala již tradiční společenská setkání našich
seniorů.
Ve středu 19. října se v sále Dělnického domu sešli oslavenci, kteří v letošním roce
dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 a více let. Účast byla letos bohužel menší, celkem i s
partnery přišli na společné setkání 74 občané. Nejstaršími účastnicemi byly dvě dámy,
paní Alžběta Plevová a paní Anna Szczygielová, které znovu potvrdily, že i ve svém
krásném věku 92 let se dokážou takové akce nejen zúčastnit, ale i dobře se pobavit.
Jako dárek obdrželi jubilanti poukaz do Solné jeskyně v Dětmarovicích a při malém
občerstvení a dobré hudbě si pak mohli společně popovídat, zazpívat i zatančit.
Na společenské setkání našich padesátníků a šedesátníků byli do Dělnického domu
pozváni jubilanti na pátek s magickým datem 11.11.2011. I jejich účast byla letos
bohužel nižší než v letech předchozích.
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Stejně jako starší jubilanti dostali i oni jako dárek
k narozeninám poukaz do Solné jeskyně. Všichni
zúčastnění se při dobrém vínu a ve víru tance
dobře bavili až do půlnoci.
Také starosta obce oslavil
v letošním roce šedesátiny.
Pár dní po této zdařilé akci jsme do redakce
Dětmarovického okénka obdrželi tento dopis,
jehož autory jsou manželé Marie a Jaromír Válkovi a který zde uvádím v plném znění.
Ohlédnutí za setkáním padesátníků a šedesátníků v naší obci
Dostala jsem od obecního úřadu pozvání na setkání padesátníků a šedesátníků do Dělnického domu
na páteční večer 11. listopadu 2011.
Pár dnů jsme s manželem přemýšleli, zda máme či nemáme jít. I když v Dětmarovicích žijeme již šestnáct
let a jak říká naše známá, jsme „kuferkoři“, společenské akce nijak nevyhledáváme.
Nakonec jsme se rozhodli, že když už si obecní úřad dal takovou práci tuto oslavu připravit, bylo
by nefér odmítnout a nejít se pobavit. A také trochu zvítězila zvědavost. A mohu říct, že jsme
udělali velmi dobře.
Byli jsme příjemně překvapeni vysokou účastí padesátníků a šedesátníků i skvělou organizací celé
společenské události.
Malý dárek na uvítanou, přání pana starosty Ing. Ladislava Rosmana, přání pana předsedy komise
pro občanské záležitosti Ing. Lumíra Mžika, pohoštění s velmi pozornou „obsluhou“ a příjemná hudba,
to vše přispělo k neopakovatelné atmosféře večera, za kterou by se nemusela stydět ani mladá
generace.
Komisi pro občanské záležitosti za krásný a pohodový páteční večer DĚKUJEME.

Byt y v d omec h s peč ovat els kou s lužbou
Obec Dětmarovice je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
celkem s 25 byty. Žádost o přidělení bytu v DPS mohou podat na základě doporučení
lékaře senioři i osoby mladší se sníženou soběstačností z důvodu zhoršeného
zdravotního stavu. Žádost se podává na obecním úřadu v Dětmarovicích. Žadatelé musí
být schopni samostatného celodenního pobytu ve vlastním nájemním bytě, bez dohledu
personálu. Pečovatelská služba je zde poskytována jen v pracovní dny v době od 730 do
1430 hodin.
O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Dětmarovice dle potřebnosti žadatele o
byt.
V domě s pečovatelskou službou čp. 670 je celkem 19 standardně vybavených bytů.
Z toho 17 o velikosti 0+1 (cca 30 m2), jeden o velikosti 1+1 (cca 45 m2) a jeden o
velikosti 2+1 (cca 57 m2). Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a mají
vlastní sociální zařízení. Jednopokojové byty, které se nacházejí v přízemí budovy (5
bytů), jsou zařízeny bezbariérově. Každý byt je vybaven vlastním elektroměrem a
vodoměrem. Platí se zde běžné nájemné, které v současné době činí 28,59 Kč/m2.
Budova je vybavena výtahem. Součástí je kulturní místnost. V budově jsou rovněž
místnosti sloužící k zajištění pečovatelské služby, a to místnost pečovatelek, prádelna a
místnost určená k pravidelné návštěvě lékaře.
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V domě s pečovatelskou službou čp. 960 je celkem 6 bytů. Z toho 4 o velikosti 0+1 (cca
17 m2), dva o velikosti 1+1 (cca 17 m2). Sociální zařízení je společné, vždy pro jedno
patro. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou. Každý byt je vybaven vlastním
elektroměrem. Platí se zde běžné nájemné, které v současné době činí 25,73 Kč/m2.
Budova je jednopatrová a není vybavena výtahem. Součástí je kulturní místnost.
V budově jsou rovněž místnosti sloužící k zajištění pečovatelské služby, a to místnost
pečovatelek a prádelna.
Den otevřených dveří v DPS
Pro představu, jak dům s pečovatelskou službou
vypadá, uspořádal Obecní úřad v úterý 29. listopadu
2011 v době od 1000 do 1800 hodin Den otevřených
dveří. Akce se uskutečnila na obou domech, tj. v čp. 670
u nadjezdu i v čp. 960 u školy.
DPS čp. 670.
Dopr avní n ehod y
Nehoda auta a motocyklu
8.8. došlo k nehodě u domu čp. 349 na místní
komunikaci „Zarembova cesta“ směřující na
Zálesí.
Na místo vyjeli zdravotníci z orlovské
záchranné služby a z Ostravy vzlétl i vrtulník.
Protože se nehoda stala v odlehlejší části obce,
Místo nehody.
musel si pilot vyžádat detailní informace o místě
přistání. Při střetu motorky s osobním autem poblíž restaurace Hastrmanka se zranili
dva mladíci ve věku 18 a 21 let.
Mladší z mužů utrpěl poranění hlavy a břicha. Byl při vědomí a se záchranáři
komunikoval. Posádka zajistila žilní vstup, podala potřebné léky a připravila jej
k transportu do nemocnice. Pacient byl předán na chirurgické ambulanci v Karviné.
Druhý muž byl zraněn těžce a jeho stav se jevil jako život ohrožující. Zasahující lékař
musel provést intubaci a zajistit pacientovi přístrojem řízenou plicní ventilaci. Posádka
postiženého s podezřením na vážné poranění mozku ošetřila v rámci přednemocniční
neodkladné péče. Muž byl následně leteckými záchranáři přepraven na urgentní příjem
Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě. Do péče tamních lékařů byl předán krátce před
šestnáctou hodinou.
Ze zavinění nehody je podezřelý motorkář. Kolize se stala na křižovatce místních
komunikací. Motocykl Jawa 350 se střetl se Škodou Superb. Motocyklista v prostoru
křižovatky nedal přednost dvaatřicetiletému řidiči osobního vozidla přijíždějícího
zprava od Dětmarovic na Orlovou. Řidič osobního vozidla nebyl pod vlivem alkoholu,
u řidiče motocyklu byla odebrána krev v nemocnici. Celková škoda je ve výši 95 tisíc
korun, z toho 15 tisíc na motorce, 80 tisíc na vozidle.
Nehoda tří vozidel
19.8.2011 došlo v obci Dětmarovice na okresní silnici za bývalou pekárnou v době
dopravní špičky krátce před 15. hodinou k dopravní nehodě tří vozidel. Naštěstí se tato
událost obešla bez zranění. Způsobila však kolaps dopravy jaký nepamatuji. V době od
1455 do 1700 hodin byla doprava svedena pouze do jednoho jízdního pruhu a tvořily se
tak kolony aut ve směru na Karvinou od místa nehody v Koukolné až po lékárnu.

Str.
64/11

Kultura, církve,
náboženství

Přestože se téměř kompletně změnilo vedení obce,
„zaběhnuté“ obecní kulturní a společenské akce se celoročně konaly i letos.
Tradiční obecní ples se uskutečnil letos již po třinácté.
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Někte ré ku lturn í a s poleč ens ké akc e v r oc e 2011
Datum: Akce:
28.1. Diskotéka pro žáky II. stupně
29.1. 13. obecní ples v Dělnickém domě
6.2. Dětský karneval MŠ střed
27.2. Dětský karneval pro I. stupeň
27.2. Sokolský ples
4.3. Masopustní průvod
4.3. Diskotéka pro žáky II. stupně
18.3. Josefovská zábava
19.3.
25.3.
29.3.
3.
1.4.
2.4.
6.4.
14.4.
14.-16.4.

22.4.
28.4.
29.4.
6.5.
7.5.
8.5.
21.5.
21.5.
26.5.
1.6.
4.6.

4.6.
6.
9.6.
10.6.
18.6.

Josefovská zábava
Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
Mámo, táto, hraj se mnou
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou
Noc s Andersenem
Dětmarovické groble – 28. ročník
Hovory se starostou
Jarní koncert ZUŠ ve sňatkové síni obecního úřadu
Velikonoční výstava
Zahrádkáři již tradičně přivítali jaro velikonoční
výstavkou ve své svazové klubovně. Spoustu nápaditých
exponátů vystavovali kromě zahrádkářů a občanů také
žáci obou mateřských škol a žáci školní družiny při
místní základní škole, Církevní škola – pracoviště
Bohumín a další.
Den Země
Zájezd „Flora Olomouc“
spojený s návštěvou nošovického pivovaru
Slet čarodějnic
Pietní vzpomínka u pomníku ke Dni osvobození
VIII. ročník soutěže „Starých pánů“ v požárním útoku
pod záštitou místostarosty obce
Den matek – „Posezení s Naďou Konvalinkovou
Sraz absolventů ZŠ
ročníku 1951 po 45 letech
Májová veselice
Veselé zpívání
Den dětí
Den otevřených dveří
a Den dětí „Z pohádky do pohádky“
se zábavným programem s Hopsalínem
7. obecní slavnost
Dětský den pro děti
ze Speciální a pomocné školy DUHA v Orlové
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Opilá Piaf
Dětské radovánky

Pořadatel:
ZŠ. SRPŠ
OÚ
MŠ, SRPŠ
ZŠ, SRPŠ
TJ Sokol
ŠD ZŠ
ZŠ, SRPŠ
Dělnický
dům
SRPŠ
ZŠ
knihovna
ZUŠ
OÚ
Knihovna
TJ Sokol
OÚ
ZUŠ

ČZS
ZŠ, OP
ČZS, OÚ
ZŠ, SRPŠ
OÚ
Hasiči
OÚ
Soukromá
akce
TJ Sokol
ZŠ, SRPŠ
ŠD ZŠ

EDĚ
OÚ
Hasiči
ZUŠ, OÚ
OÚ
ZŠ, SRPŠ
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27.6.
27.6.
6.

Přijetí nejlepších žáků u starosty obce
Vyřazení žáků 9. třídy
Vítání prázdnin

30.6.
24.7.
27.8.
1.9.
2.9.

Slavnostní ukončení školního roku
Pouť
IV. ročník fotbalového turnaje přípravek
Slavnostní zahájení nového školního roku
Rozloučení s prázdninami

9.9.
17.9.

Dětské odpoledne
9. ročník Poháru družstev

17.9.
24.9.
24.9.

Pohádkový les
Soutěž „O pohár starosty obce Dětmarovice“
Dětský branný den

19.10.
21.10.
24.10.
11.11.
18.11.
20.11.
25.11.
26.11.
30.11.
26.-27.11.
12.
12.
18.12.

Setkání jubilantů 70-letých a starších
Koloběžkové závody Trestles cup
Říjnové oslavy
Setkání jubilantů 50 a 60-letých
„Pěstování jablek“
Odborná přednáška s degustací
Kateřinská zábava
Oslavy 40. výročí otevření nové školy
Kateřinská zábava v sokolovně
Slavnostní otevření nové učebny (oranžové)
Medové dny
Mikulášská nadílka pro I. stupeň ZŠ
Mikulášská nadílka pro děti
ze Speciální a pomocné školy DUHA v Orlové
Vánoční koncert
v římsko-katolickém kostele v Dětmarovicích.
V programu vystoupili s pásmem vánočních písní a
koled žáci místní základní školy,
a žáci a učitelé Základní umělecké školy Rychvald.
Vstupné bylo opět dobrovolné
a bylo jako vždy věnováno na charitativní účely.

OÚ
OÚ
Klub
občanů
ZŠ
SK
ZŠ
Klub
občanů
Hasiči
Kynologové
088
OP
Hasiči
Kynologové
029, Hasiči
SPOZ
OÚ, Trestles
OÚ
SPOZ
ZO ČZS
SRPŠ ZŠ
ZŠ
SRPŠ
ZŠ
OÚ, ČZS
ZŠ, SRPŠ

Vánoční koncert v kostele.

Poznámka: Tučně vyznačené obecní akce jsou podrobněji popsány na dalších stranách.

Hasiči

OÚ, ZŠ
ZUŠ
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Den m ate k
V neděli 8. května od 15 hodin se konalo v sále Dělnického domu „Posezení s Naďou
Konvalinkovou aneb Zpívejte lidičky“.
Naďa Konvalinková
V zábavném programu dále vystoupili
moderátor Vojta Polanský a zpěváci Dáša
Hlaváčková a Jiří Látal.
Vstup byl pro návštěvníky jako vždy zdarma.
Přestože to nebyl program špatný, mé
očekávání (a nejen mé) nebylo zcela
naplněno. Paní Konvalinková toho moc
neřekla, většinu pořadu proseděla v křesle a
občas řekla nějaký svůj zážitek.

Sedmá ob ecní s lavn os t
V sobotu dne 4. června se konala tradiční obecní slavnost. V letošním roce to bylo již
posedmé. Stejně jako v minulosti byl pro návštěvníky sestaven velice pestrý program.
Po úvodním vystoupení Dechové hudby Ostrava přišli na scénu hudebníci kapely
Impuls. Dále následoval koncert skupiny Queen revival. Velkému zájmu se těšil „Žlutý
pes“ s populárním Ondřejem Hejmou, stejně jako rocková show skupiny Wohnout
s velice hezkými světelnými efekty.
Kromě kulturních vystoupení proběhla také Dětmarovická silácká olympiáda. Ani na
děti se nezapomnělo. Mohli se projet na koníku, v autíčku či pobavit v oblíbeném
skákacím hradu.
Celá akce byla velice dobře organizačně zajištěna. Poděkování si zaslouží všichni, kteří
se na přípravě i vlastním průběhu slavnosti podíleli, v čele s paní Nogovou a panem
Filipem.
Impuls

Queen revival
Wohnout

Ondřej Hejma
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Opilá P iaf
Do vytvořeného komorního koncertního prostředí obřadní
síně zavítaly v pátek 10. června studentky literárně
dramatického oboru ZUŠ Edvarda Rundy ve
Slezské Ostravě, uměleckými jmény Wendy a Mína,
s pásmem francouzských a českých šansonů a poetických
textů, pod názvem „Opilá Piaf“. Všechny návštěvníky
určitě příjemně překvapilo profesionální vystoupení obou
umělkyň, jak pěvecké tak klavírní. Jejich výkon byl o to
pozoruhodnější, že minutu před začátkem koncertu
vypadla elektřina a celé vystoupení musela děvčata odzpívat a odehrát bez ozvučovací
techniky. Zvládla to ale více než na výbornou. Přítomným posluchačům připravily
krásný kulturní zážitek. Akci zorganizovala p. Táňa Čempelová z obecního úřadu ve
spolupráci s divadelním souborem „Z“dividla Ostrava. Začátek vystoupení byl v 1800
hodin, vstupné činilo 50,- Kč.

TRE S TL E S

CUP

Pod patronací starosty obce a firmy TRESTLES
proběhly tradiční koloběžkové závody. Letos to byl
již 7. ročník. V parku v Dětmarovicích se
21.10.2011 sešli žáci prvních tříd ze základních škol
Dětmarovice, Dolní Lutyně a Doubrava. Nejlepší
kondici prokázali tito žáci:
Kategorie dívek:
1. Elen Šnobková
(Dolní Lutyně)
čas
1:12:80
čas
1:19:38
2. Adriana Kleinová
(Dětmarovice)
3. Denisa Kiselová
(Dětmarovice)
čas
1:22:72
Kategorie chlapců:
1. Marcel Čudek
(Doubrava)
čas
1:18:85
čas
1:20:31
2. Dominik Wanke
(Dětmarovice)
3. Adam Rudol
(Doubrava)
čas
1:22:43
Vítězové každé kategorie si odnesli koloběžky a jiné upomínkové předměty, které do
soutěže věnovala firma TRESTLES a Obecní úřad Dětmarovice. Pohár TRESTLES
CUPU patří družstvu ZŠ Dětmarovice, které mělo nejvíce žáků, kteří se svými časy
vešli do první dvacítky.

O s l a v y 2 8 . ř í jn a
V rámci obecních oslav u příležitosti
výročí 28. října - Dne vzniku
samostatného Česko-slovenského státu –
se uskutečnil v pondělí 24. října t.r. od
1600 hodin v sále Dělnického domu
kulturní program žáků místní základní
školy. Milá vystoupení dětí se přítomným líbila, zejména pak krásný výkon pěveckého
sboru pod vedením pana učitele Musialka určitě všechny návštěvníky potěšil.
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Os mé Medové d ny

Na jevišti byl zobrazen
interiér Perníkové chaloupky.

Již osmý ročník prodejní předvánoční výstavy
Medové dny se konal ve dnech 26. - 27. listopadu
2011 v prostorách Dělnického domu.
S hlavním pořadatelem - Obecním úřadem - se na
akci pořadatelsky podíleli TJ Sokol Dětmarovice,
Český zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů.
Zapojily se také obě mateřské školy, základní škola,
školní družina a široká veřejnost.
TJ Sokol v letošním roce oslavila 90. výročí založení organizace, a tak zde prezentovala
svou velice bohatou činnost. Kromě fotografií a různých historických dokumentů byly
vystaveny také různé předměty, z nichž největší pozornost určitě patřila dvěma
sokolským krojům, které zapůjčilo Slezské zemské muzeum v Opavě. Mužský kroj byl
z roku 1930 a ženský z roku 1948. Výstava exponátů nejednomu návštěvníkovi
připomněla hezky prožité chvíle v mládí v kruhu svých „bratrů a sester“ z této
tělocvičné organizace.
Zahrádkáři kromě tradičních výpěstků, kterých se letos sešlo o něco více než v loňském
roce, vyhlásili soutěž „O nejkrásnější perníkovou chaloupku“. Celkem bylo ke
zhlédnutí 39 exponátů. S vyhodnocením se můžete seznámit na jiném místě toho
ročníku Kroniky obce)*.
A když soutěž o perníkové chaloupce, tak také výzdoba jeviště se nesla v tomto duchu,
kde ústředními postavami byli Jeníček, Mařenka a ježibaba.
Včelaři jako vždy prodávali med, medové výrobky či lákavou medovinu.
Kromě výstavních exponátů si bylo možno na výstavě také zakoupit řadu dekoračních,
dárkových i pro domácnost potřebných předmětů. Vystavovali a prodávali zde Solná
jeskyně Dětmarovice, Azylový dům pro muže Bethel Karviná, Střední škola praktická
Bohumín, Aroma - prodejna Kunčice pod Ondřejníkem, pan Šanda z Havířova dřevěné
výrobky a formičky, pan učitel Agner - řezbář, astrální kameny paní Urbancová,
kaktusáři Orlová a další.
Zhlédnout bylo možné také ukázky výtvarných technik a ručních prací. Paličkování
paní Kurečkové, košíky a jemné medové perníčky paní Macurové, výrobky z papíru origami paní Dvorokové, háčkované ozdoby paní Kunzové, techniku pergamáno paní
Skybové, malované obrázky a kameny paní Vochalové, malování vánočních ozdob paní
Menšíkové či drátkování paní Stáňové. A mnohé další.

O akci byl opět zájem ze strany veřejnosti. Za dva dny ji navštívilo cca 1700
návštěvníků. Přijeli ze širokého okolí, dokonce z Ostravy či Třince. Určitě svého výletu
do Dětmarovic nelitovali, protože zde je vždy něco nového a zajímavého.
Všem, kteří se na zdárném průběhu této velice náročné akce podíleli, patří velké
poděkování a do další tvořivé činnosti mnoho elánu.
)* Viz str. 96 /11.
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Z činnos ti k nihovn y
Jubilea
Ani se to nechce věřit… obecní knihovnu již máme v obci celých 90 let)*. Když slavila
osmdesátku, konalo se slavnostní posezení v knihovně. Letos se nic
podobného nekonalo, tak alespoň devadesátku připomínám tímto zde.
Také knihovnice p. Alžběta Jendryščíková letos slavila. 8. června se
dožila 50 let. Její jubileum jsme oslavili na společném posezení
pracovníků obecního úřadu, jejich kolegyň - knihovnic - a přátel.
Když nemůže čtenář ke knize, musí kniha ke čtenáři
Místní knihovna v Dětmarovicích již řadu let zprostředkovává svým
uživatelům a návštěvníkům řadu knihovnicko-informačních služeb. Aby uspokojila
jejich požadavky, přichází s nabídkou nové služby a tou je donášková služba.
Všem, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje navštívit přímo
knihovnu, je od 1. ledna 2011 nabídnuta možnost donášky knih a časopisů
přímo domů. Vše je velmi jednoduché. Telefonicky, osobně či e-mailem
zájemce uvedete svoje jméno, adresu, kontakt a tituly, o které má zájem. Pokud jsou v
knihovně dostupné, knihovna čtenáře kontaktuje a domluví termín doručení.
Celkově bylo v roce 2011 v knihovně 14.120 knih, bylo přihlášeno a registrováno 420
čtenářů, knihovnou prošlo a jejich služeb využilo 3.573 návštěvníků, kteří si vypůjčili
celkem 24.954 knih a časopisů. Díky Obecnímu úřadu se podařilo knihovnu obohatit o
624 nových knih a 40 titulů časopisů.
Noc s Andersenem
Jedenáctý ročník, v naší knihovně sedmý, netradiční celostátní
knihovnické aktivity s poetickým názvem Noc s Andersenem pořádá Klub
dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Svým
názvem připomíná svátek dětské knihy, který 2. dubna slaví celý svět na počest
narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Propagaci
soustavné četby a hlasitého předčítání podporuje rozvoj dětského čtenářství a je jednou
z mnoha cest, jak děti ke čtení motivovat.
Letošní téma bylo ve většině knihoven zaměřeno ke 100. výročí narození a 35. výročí
úmrtí spisovatele Václava Čtvrtka a 80. výročí narození malíře a ilustrátora Radka
Pilaře. Akce byla v naší knihovně určena dětem 3. a 4. třídy a uskutečnila se 1. dubna.
Nejžádanější tituly v roce 2011
Víte, o které knihy mají dětmarovičtí čtenáři největší zájem? Zde je stručný přehled těch
nejčtenějších (kromě školní četby jako např. Kytice, Babička, Lovci mamutů,…):
1. Matka v koncích – Monyová Simona, půjčeno 58x
2. Otcomilky – Monyová Simona, 58x
3. Hříšný kanec – Monyová Simona, 53x
4. Dvacet deka lásky – Monyová Simona, 50x
5. Srdceboly – Monyová Simona, 50x
6. Zítra vyjde slunce – Monyová Simona, 50x
7. Duhový most – Keleová - Vasilková Táňa, 42x
8. Blonďatá stíhačka – Monyová Simona, 42x
9. Růžový víkend – Brown Sandra, 40x
10. Citová divočina – Monyová Simona, 40x
)* O historii knihoven v obci pojednává článek v Kronice obce v roce 2001 na str. 55 – 59/01.
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Pět nejlepších čtenářů podle počtu návštěv
1. Dagmar Bednářová – 49 návštěv
2. Marie Krůlová – 43 návštěv
3. Zuzana Sznapková, Nikola Zuziaková – 29 návštěv
4. Terezie Neuwertová, Tereza Grabcová, Martina Wilczková – 27 návštěv
5. Jana Slosiariková, Marie Jandová, Tereza Hanusková – 26 návštěv
Pět nejlepších čtenářů podle počtu výpůjček knih a časopisů
1. Marie Krůlová – 468 výpůjček
2. Dáša Sikorová – 289 výpůjček
3. Jana Slosiariková – 287 výpůjček
4. Marie Feifičová – 253 výpůjček
5. Jarmila Grossová – 247 výpůjček

Z farnos ti
Poděkování dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí
v České republice a v celostátním měřítku probíhá
od roku 2001. Ač má celorepublikový charakter,
výnos z ní je použit na podporu charitního díla
zejména v jednotlivých regionech. Desetina
výnosu je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo sbírky, a to,
co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání
prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta
sbírky: „Pomozte lidem v nouzi“.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky se letos vyšplhal na 203.488,- Kč. V Dětmarovicích
věnovali dárci do pokladniček 21.865,- Kč. Prostředky budou použity podle předem
schválených záměrů. Stěžejní část výtěžku zůstává na sociální účely a pro zařízení,
která zřizuje Charita Bohumín, konkrétně: Charitní dům pokojného stáří sv. Františka,
Občanská poradna v Bohumíně, Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší,
Charitní šatník.
Nemalou úlohu úspěšnosti této sbírky tvoří požehnání účelu sbírky faráři všech farností,
ve kterých působí - Nový Bohumín, Starý Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald,
Dětmarovice, Orlová. Ve svém kázání připomínali nutnost překročit práh vlastního
sobectví, apelovali na vnímavá srdce a štědré dary pro lidi, kteří nesou těžké úděly a
překlenují těžká období ve svém životě.
Poděkování patří všem dárcům, kteří podle svých možností přispěli do kasiček tří králů.
Vyjádřili tím ochotu nejen pomáhat, nýbrž i důvěru, že darované prostředky poslouží
opravdu účinně těm, kterým se životní cesta z důvodu nemoci, stáří, katastrof nebo
osobních tragédií zašmodrchala tak, že se bez cizí pomoci neobejdou.
Obětavost a ochota dlouholetých koledníků z řad farníků a nově i studentů středních
škol přiložit ruku k dobrému dílu je prvním předpokladem této sbírky – a dosud nikdy
nezklamali.
Poděkování rovněž patří vedoucím skupinek koledníků panu Petru Karasovi a paní
Renátě Švedové a samozřejmě všem koledníčkům: Karolíně Štefánikové, Monice
Večeřové, Haně Strončkové, Davidu Jurzicovi, Štěpánu Raszkovi, Nikole Švedové,
Magdě Kubatkové a Elišce Kyjonkové.

Str.
72/11

Školství

Pohled na část areálu školy v letošním roce.

Str.
73/11

Někte ré šk olní ak ce
Významná návštěva v naší škole
Dne 25.3.2011 navštívil naší základní školu český spisovatel, záhadolog, cestovatel a
scénárista Arnošt Vašíček. Tento autor, rodák z Ostravy, se proslavil zejména knihou
Strážce duší, která byla podkladem pro úspěšný filmový stejnojmenný seriál České
televize.
Akci uspořádala škola ve spolupráci s místní knihovnou.
Beseda i diskuze se žáky 4., 8. a 9.třídy měla veliký ohlas.
Žákům se líbil zajímavý, velice poutavý, způsob vypravování pana spisovatele, který
navštívil více než 80 zemí, o různých záhadách, se kterými se setkává na svých cestách.
Pomocí audiovizuální techniky se žáci seznámili se záhadnými obry a trpaslíky,
mimozemskými civilizacemi, podivnými mumiemi, záhadnými tvory a dalšími dosud
nevysvětlenými jevy. Na závěr využili možnosti zeptat se na to, co je zajímá. Ještě po
besedě ve svých třídách o některých tématech diskutovali se svými vyučujícími.
Den Země 2011
22. duben můžeme považovat za výročí vzniku moderního
environmentálního hnutí.
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 a již v minulých letech
jste se mohli dočíst, jak vznikal tento svátek Země z úsilí jednotlivce.
Od roku 1990 se i Česká republika přihlásila k 22. dubnu světovému svátku životního prostředí. Lidé na celém světě si
každoročně připomínají, že nelze bohatství a krásu přírody neustále
devastovat. Uvědomují si, že pro naši modrou planetu musejí také něco udělat.
Tvořivosti se meze nekladou. Probíhají soutěže, festivaly, eko-trhy, úklidové akce,
vysazují se stromy apod.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplování a
čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z
rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru
či národnost.
Na naší škole probíhají celoročně konkrétní akce – např. sběr tříděného papíru, víček
z PET lahví nebo monočlánků, třídění plastů, úprava tříd, péče o květiny… Žáci i jejich
rodiče přispívají také peněžitými dárky na ZOO Ostrava či psí útulek v Dětmarovicích.
Den soutěží a exkurzí je tak pro žáky odměnou za jejich úsilí. Tentokrát neprobíhal jako
obvykle pro každou třídu přesně v jeden den, ale třídy měly možnost svůj program
uskutečnit v týdnu od 15. 4. do 20. 4.
V letošním školním roce si některé třídy vyšly na jarní vycházky a pozorovaly přírodní
prostředí v obci, uklidily okolí školy, jiné se rozjely na návštěvu ostravské ZOO. Také
Stanice mladých přírodovědců v Karviné měla pěkný program, který stálo za to
navštívit.
Poté si žáci se svými učiteli ověřili v soutěžích družstev, co si ze zvolené akce
zapamatovali. Nejlepší družstvo každé třídy bylo odměněno cenami, které zajistil
obecní úřad – úsek ŽP a také si odnesli domů hezké diplomy.
Některé třídy se zapojily také do výtvarné soutěže Ekoplakát 2011, kterou pořádal
Český Těšín pro náš region (projekt EU). Naše škola získala „Diplom Středoevropské
skupiny pro integraci a OS TRIANON“ nejaktivnější škole v ekologických aktivitách
EKOPLAKÁT 2011. Do soutěže jsme zaslali kolektivní práce těchto tříd: 3., 5. a 6.
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s názvy „Den země, Pojďte taky uklízet, Chraňme si Zem, Stop katastrofám“. Společná
práce R. Goreckého a J. Mazurka z 5. třídy získala 2. místo v této soutěži.
I malé krůčky pomáhají k rozvoji citlivého vztahu k přírodě a k prosazování tolik
potřebných změn v chování lidí k životnímu prostředí. Proto - nebuďme lhostejní a
pohodlní a udělejme ve svém okolí něco pro Zemi nejen v dubnu.
Den s Policií ČR
Pod tímto názvem policisté ČR společně
s učiteli Základní školy Dětmarovice připravili
na pátek 13. května akci pro žáky prvního
stupně. V prvních dvou hodinách besedovali
žáci prvních a druhých tříd a následně z třídy
třetí a čtvrté s policistou z prevence. Hovořilo se
na téma komunikace s cizími lidmi, výbava
jízdního kola, proč dítě při jízdě na kole musí
mít ochrannou přilbu, k jakému účelu slouží
dopravní značení a semafory, jaká jsou tísňová
telefonní čísla a jak správně telefonovat při ohlášení závažné události. K tématu, jak se
zachovat při oslovení cizí osobou, děti sehrály názornou scénku. Jeden z žáků byl
namaskován za „zloděje“ a jeho úkolem bylo nalákat a přesvědčit děti, aby šly k němu
do pomyslného domu. Nepovedlo se. Děti smysl této scénky pochopily na jedničku,
nikdo nebyl oklamán a lapen. Při rozhovoru využily svou fantazií a zloděje zahnaly.
Po besedě následovalo překvapení. Děti se přesunuly na školní hřiště a tam na ně čekala
policejní vozidla Škoda Octavia a Škoda Yeti. Obě vozidla byla dětem plně k dispozici.
Měli tak možnost se v něm usadit a vžít se buď do role policisty nebo padoucha a také
vyzkoušet majáček či sirénu. Strážci zákona z Obvodního oddělení Dětmarovice a ze
Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Ostrava si s dětmi povídali o
své náročné a nebezpečné práci. Samozřejmostí byla i ukázka výstroje a výzbroje,
kterou policista má na sobě nebo při sobě při akcích. Děti si výstroj, tak zvaných
těžkooděnců, mohly vyzkoušet na sobě a také, se souhlasem policistů, si sáhnout i na
zbraně. Závěrem lze říci, že tato preventivně výchovná akce, které se zúčastnilo více jak
100 žáků se svými učiteli, byla úspěšná. Děti si prohloubily takové znalosti, aby se
v budoucnu nestaly oběti trestného činu či nezapříčinily kolizi v dopravě.

Z č i n n o s t i z á jm o v ý c h k r o u ž k ů
V únoru začal pracovat na škole nový přírodovědný kroužek se zaměřením na
přírodovědné pokusy a ochranu přírody. Vedoucí je Mgr. Elena Kijonková.
Divadelní kroužek „Pimprlata“
Členové divadelního kroužku „Pimprlata“ ve školním roce
2010/2011 opět nezaháleli. Za úspěch považují 5. místo v 1.
ročníku celostátní soutěže Nadace OKD. Byla to turistickovědomostní soutěž a trvala 5 měsíců. Úkolem bylo navštívit
určených 10 míst v Moravskoslezském kraji a vést o tom zápisy s fotodokumentací
v cestovním deníku. Soutěže se zúčastnilo 43 týmů. Naši členové kroužku ze 6. a 7.
třídy soutěžili proti žákům gymnázií, středních škol a různých neziskových organizací,
jakými jsou například Diakonie. Jak říká vedoucí kroužku PaedDr. Josef Kurasz:
„Nebuďte smutní, prohrát s lepším a silnějším soupeřem není ostuda.“
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Všechny výlety byly skvělé. Hodně viděli, hodně nového poznali, dozvěděli se nové
informace, setkali se zajímavými lidmi a bylo i hodně zábavy a vždy nějaké překvapení.
To, co viděli, mohou porovnávat s tím, jaké je to u nás v Dětmarovicích.
Členům kroužku se podařilo opět po roce zorganizovat a uskutečnit tradiční „Vánoční
mlsák“ u stromečku a Betlému s dárečky, koledami, cukrovím a občerstvením. Byli se
již počtvrté v řadě podívat na „Živý Betlém“ a předvánoční trhy v Rychvaldu. Přivezli
si také čerstvý chléb z Rychvaldské pekárny a zastavili se na občerstvení v pizzerii.
Radost měli také z 15. místa Michaely Studené ze 6. třídy v celostátní soutěži Českých
drah, a.s. o básničku na Dětskou jízdenku. Když vezmeme v úvahu, že se do soutěže
zapojilo přes 1000 malých básníků, tak to 15. místo lze považovat opravdu za úspěch.
Míšiny básničky otiskli v časopise ČD „Můj vláček“. Za zmínku jistě stojí, že Míša
chodí od mateřské školy do mažoretek Juventus Karviná. Teď se s družstvem juniorek
dostala do celostátního finále v Jaroměři. A to už je velký úspěch.
Za celý školní rok 2010/2011 vydali 5 čísel divadelního zpravodaje - leporela „TIK
TAK“, který mapuje činnost kroužku. O své práci informují průběžně také
prostřednictvím Dětmarovického okénka, aby rodiče i veřejnost věděli, co dělají.
Šéfredaktorem zpravodaje „TIK TAK“ je Dominik Gřešica.
Úspěch děvčat ve vybíjené
Před rokem začaly dívky tehdejší 4.
třídy trénovat vybíjenou pod vedením
třídní učitelky Mgr. Dany Reliové. Ve
své píli nepolevily ani v 5. třídě, od
tréninku je neodradily ani naražené
prsty a modřiny, které si při hře
přivodily. Dne 20.5. se konalo v Českém Těšíně okresní kolo ve vybíjené
dívek.
ZŠ Dětmarovice reprezentovalo družstvo ve složení: Adéla Burdková (4.
třída), Nikol Giecková (5. třída), Adéla
Grabcová (5. třída), Adéla Grycová (4. třída), Lucie Kosová (5. třída), Lucie Krůlová
(5. třída), Leona Rzeszutková - kapitánka družstva (5. třída), Aneta Salavová (5. třída),
Kateřina Šustíková (4. třída), Monika Večeřová (5. třída), Kristýna Venclová (5. třída) a
Markéta Gergišáková (4. třída).
Do Těšína jely dívky s obavami, protože to byl jejich první velký turnaj. Svou skupinu
děvčata s přehledem vyhrála (17:2, 13:1, 15:3), postoupila do semifinále, kde porazila
domácí Český Těšín a ve finále Orlovou. Jako vítězky okresního kola měla děvčata
zajištěný postup do krajského kola v Plesné (u Ostravy), které se konalo 24.5.2011.
Bylo jasné, že zde narazí na kvalitní soupeře… mnohdy se turnajů účastní žáci
sportovních tříd. Den před turnajem se při tréninku zranila A. Grabcová, proto musely
být v sestavě na poslední chvíli udělány změny.
Do semifinále postoupily dívky ze 2. místa ve skupině, 1. místo patřilo ZŠ Sekaniny
Ostrava – Poruba, která za své vítězství vděčila dvěma děvčatům - „profi“
házenkářkám.
V semifinále se naše škola potkala s prvním družstvem skupiny A (Třincem), který
patřil k hlavním favoritům soutěže. Překvapivě, ale zcela zaslouženě jsme Třinec
porazily a postoupily do finále, kde jsme se opět střetly se ZŠ Sekaniny. Ani podruhé
jsme na rychlé útoky házenkářek nenašly účinnou zbraň a naše děvčata nakonec
v krajském kole Preventan Cupu ve vybíjené dívek obsadila velmi pěkné 2. místo.
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Velká šmoulí soutěž
Naše děti se zúčastnily soutěže Klubu mladých čtenářů
nakladatelství Albatros Media a.s. o největšího
Šmoulu.
Šmoulu, který měřil 451 cm, vyrobily hodné a šikovné
maminky, vybarvili ho žáci 1. třídy a děti z literárního
kroužku. Třídní učitelkou 1. třídy a zároveň vedoucí
literárního kroužku je Mgr. Pavla Zelenková.
Děti se se Šmoulou vyfotily a fotografii pak poslaly do
soutěže Klubu mladých čtenářů.

N e jl e p š í ž á c i
Žáci se samými jedničkami
1. třída
Fierla Vojtěch, Fukala Václav, Hrubčín Ondřej, Przybyla Adam, Šipka Tomáš, Šustík
Lukáš, Targosz Jiří, Wnetrzak Adam, Žahourek Daniel, Cieslarová Kateřina, Grossová
Michaela, Motyková Lucie, Mžyková Viktorie, Novotná Barbora, Papalová Natálie,
Šnapková Nela, Štefánková Tereza
2. třída
Byrtus Jan, Greco Alexandr, Krzystek Jakub, Pilc Daniel, Rusek Benedikt, Rzeszutek
Lukáš, Vaculík Jiří, Vitoň Filip, Ženíšek Tadeáš Alexandr, Baierová Kateřina, Górecká
Linda, Kolková Michaela, Littnerová Barbora, Mazurková Lucie, Monczková Barbora,
Oškerová Kristýna, Plevová Sandra
3. třída
Hradil Matyáš, Erhardtová Natálie, Kúdelová Petra, Štefaniková Karolína
4. třída
Boturová Barbora, Janíčková Gabriela, Macurová Veronika, Sztwiertniová Anežka,
Šustíková Kateřina
5. třída
Kryska Dominik
6. třída
Témová Eliška, Vronková Kateřina
7. třída
Bura Radek, Kubiček Richard
8. třída
Hübnerová Renáta
9. třída
Branny Michael
Žáci s vyznamenáním
1. třída
Gaži Petr, Gilar Petr, Ženíšek František, Židková Kateřina
2. třída
Chrobák Martin, Sikora Tomáš, Bartečková Markéta, Javorská Michaela, Jurošková
Petra, Perutková Petra, Salavová Nikol
3. třída
Adamczyk Jiří, Burdek Filip, Chmiel Dominik, Chmiel Vojtěch, Novoček Daniel,
Schneller Alexandr, Cieslarová Pavla, Chromíková Tereza, Staníčková Karolína,
Suchanková Veronika, Telegová Veronika, Zuziaková Tereza
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4. třída
Zolich Ondřej, Gilarová Veronika, Hanková Lenka, Kiselová Klaudie, Kubešová Klára,
Šeligová Simona
5. třída
Branny Vítek, Fierla Ondřej, Górecki Richard, Mazurek Jan, Giecková Nikola,
Grabcová Adéla, Krůlová Lucie, Rzeszutková Leona, Salavová Aneta, Venclová
Kristýna, Witoszková Viktorie
6. třída
Botur Filip, Ligocká Klára, Sitková Hana
7. třída
Čimbora Daniel, Gřešica Dominik, Kostka Vít, Hanusková Tereza, Koltonová Petra,
Ligocká Kateřina, Mrakwiová Tereza, Wilczková Martina
8. třída
Hajtmanová Kateřina, Kaniová Kateřina, Morončíková Nikol, Muresanová Markéta,
Novočková Denisa
9. třída
Čimbora Dominik, Cuberková Lucie, Jandová Markéta, Poledníková Veronika

Olymp iády a s outěže ve šk olním r oce 2010/11
Olympiády
Český jazyk
Školní kolo – 6 žáků, vítěz Michael Branny
Okresní kolo – 2 žáci (Michael Branny - 3. místo, Renáta Hűbnerová - 55. místo)
Krajské kolo – Michael Branny - 6. místo
Dějepis
Školní kolo – 5 žáků, vítěz Michael Branny
Okresní kolo – Michael Branny - 4. místo
Krajské kolo – Michael Branny - 24. místo
Zeměpis
Školní kolo – 10 žáků, vítěz Michael Branny
Matematika
5. třída
Školní kolo – 3 žáci úspěšní řešitelé (Vítek Branny, Lucie Krůlová, Dominik Kryska)
Okresní kolo – Vítek Branny, Lucie Krůlová, Dominik Kryska - úspěšní řešitelé
9. třída
Školní kolo – vítěz Michael Branny
Okresní kolo – Michael Branny - úspěšný řešitel
Krajské kolo – Michael Branny - 7. místo
Pythagoriáda
5. třída
Školní kolo – 7 žáků, 3 úspěšní řešitelé (Vítek Branny, Lucie Krůlová, Dominik Kryska)
Okresní kolo – Dominik Kryska - úspěšný řešitel
6. třída
Školní kolo – 6 žáků
7. třída
Školní kolo – 9 žáků
Anglický jazyk
Školní kolo – vítěz Michael Branny
Okresní kolo – Michael Branny - 10. místo
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Soutěže
Dominik Kryska
Recitační
a Richard Górecki
Školní kolo – 8 žáků
s diplomem
Literární
za vánoční výzdobu.
Školní kolo – 4 žáci
Výtvarná výchova)*
Místní kolo – Michaela Kolková (2. třída) - 1. místo
Šachy
Městské kolo – 2 x 1. místo družstev
Okresní kolo – 2 x 1. místo družstev
Krajské kolo – 3. místo družstev
Do finále ČR do 12 let postoupil Vít Kostka
Tělesná výchova
Okresní kolo – družstvo 4. a 5. třídy děvčata - 1. místo
Krajské kolo – družstvo 4. a 5. třídy děvčata - 2. místo
Aranžování květin
Okresní kolo – Dominik Kryska, Leona Rzeszutková
(5. třída) - 1. místo
Vánoční výzdoba
Okresní kolo – Dominik Kryska, Richard Górecki
(5. třída) - 1. místo
Medové dny
Místní kolo – 5. třída - 1. místo (za betlém)
Eko plakát
Krajské kolo – Richard Górecki, Jan Mazurek
(5. třída) - 2. místo
Diplom za Eko plakát.

N á š n e jú s p ě š n ě jš í ž á k
Naším nejúspěšnějším žákem se v tomto školním roce bezesporu stal žák 9. třídy
Michael Branny, který, jak jsem uvedla v minulé stati, se zúčastnil celé řady okresních
kol olympiád, a který nás rovněž reprezentoval v krajských kolech olympiád v českém
jazyce, matematice a dějepisu. Michael se pečlivě na tyto olympiády připravil, a proto
se také velmi dobře umístil.
V okresním kole v českém jazyce obsadil 3. místo. V matematice 7. místo z 33 řešitelů ze 17 škol okresu. V dějepisné
olympiádě se umístil na krásném 4. místě ze 42 řešitelů ze 42
škol okresu.
V krajských kolech byl v českém jazyce šestý a sedmý
v matematice.
Těmito svými výsledky se dlouhodobě zařadil mezi
nejnadanější žáky naší školy. Rovněž byl naprosto bez
problémů přijat na gymnázium a my mu přejeme hodně
úspěchů při dalším studiu a věříme, že se se svými znalosti
dobře uplatní v životě a zároveň nezapomene na naši školu,
která mu dala základy k dalšímu studiu.
)* Blíže viz kapitola Doprava, str. 39/11 tohoto dílu Kroniky obce.
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Výlet p ro oceněn é žák y
Na naší škole se již stalo tradicí, že na konci školního roku pořádají s finančním
přispěním SRPŠ zájezd pro oceněné žáky.
Letos spojili historii s přírodou a navštívili hrad Helfštýn a ZOO na Svatém Kopečku u
Olomouce. Počasí jim přálo a žáci si dopoledne s průvodkyní prošli hrad, na nádvoří
hradu si odpočinuli a odpoledne se vydali do ZOO.
Žáky velmi zaujalo velké stádo žiraf, krásně jim zapózovali lvi i další šelmy, v
akváriích majestátně proplouvali žraloci, prošli se několika průchozími výběhy včetně
výběhu opic, kde se žáci pohoupali na lanovém mostě. Nakonec si ještě nemohli nechat
ujít návštěvu proslulé baziliky na Svatém Kopečku.
K večeru se unaveni, ale plni dojmů vrátili zpět domů. Žákům se výlet líbil a určitě je
bude v příštím roce motivovat k dosahování co nejlepších výkonů, aby byli opět na
výlet vybráni.

K onec šk olníh o rok u 2010/11
Přijetí nejlepších žáků
Starosta obce přijal v pondělí 27. června ve
sňatkové síni obecního úřadu nejlepší žáky ZŠ
Dětmarovice za školní rok 2010/2011. Nejlepší
žáky z druhého stupně a družstvo šachistů z
druhé třídy doprovázel ředitel školy Mgr.
Robert Lindert.
Přijati byli tito žáci:
Daniel Pilc, Benedikt Rusek, Tomáš Sikora, Tadeáš Alexandr Ženíšek
2. třída
6. třída
Magdaléna Kubatková, Eliška Témová
Richard Kubiček, Tereza Hanusková, Kateřina Ligocká
7. třída
8. třída
Renáta Hübnerová
Michael Branny, Markéta Jandová a Pavla Kosová.
9. třída
Za své úspěchy byli žáci odměněni pamětním listem a perem. Po oficiální části, jejíž
součástí byl i podpis každého žáka do pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti,
následovala krátká beseda při občerstvení.
Vyřazení žáků 9. třídy
Ve stejný den a na stejném místě přijal starosta
obce rovněž patnáctičlenný kolektiv žáků 9.
třídy, kteří ukončili povinnou školní docházku
na zdejší škole. Žáky doprovázela zástupkyně
ředitele Mgr. Jana Brožková a třídní učitelka
Mgr. Šárka Matochová. Se školou se rozloučili:
Michael Branny, Dominik Čimbora, Martin Graběc, Marian Gruščík, Lukáš Jurák,
Marek Kubatko, Daniel Menšík, Jakub Pietrasz, Lukáš Pukowiec, Lumír Seget, Petr
Vajda, Lucie Cuberková, Markéta Jandová, Pavla Kosová a Veronika Poledníková.
Z rukou starosty obce všichni „deváťáci“ obdrželi pamětní list a knihu o naší obci, které
jim budou připomínat tuto slavnostní chvíli. Po oficiálním aktu následovalo občerstvení
a poté krátká beseda nad obecní kronikou.
Všem vycházejícím, na které po prázdninách čekají velké změny, přejeme nové dobré
učitele, nové skvělé kamarády a mnoho úspěchů v dalším studiu i životě.
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Zakončení školního roku
30. června se všichni žáci a učitelé sešli před budovou základní školy, aby společně
vyhodnotili právě uplynulý školní rok 2010/2011. Poté se rozešli do svých tříd na
poslední hodinu, kde z rukou svých třídních učitelů převzali závěrečné vysvědčení.

40. výročí ot evření nové škol y
Zdá se to neuvěřitelné, ale od otevření nové školní
budovy v naší obci letos uplynulo již 40 let. První
žáci prošli její branou 1. září 1971. Škola nahradila
starou budovu u kostela, která již svým vybavením
ani kapacitně neodpovídala tehdejším potřebám.
Od té doby se v nové škole vystřídaly stovky, ba
tisíce žáků, kteří zde získávali základy svého
vzdělání a připravovali se na svou životní dráhu.
Nestřídali se však jen žáci, ale touto školou za 40 let prošly i desítky učitelů. Někteří se
zde jakoby zastavili jen na krátkou dobu, ale jiní zde zakotvili na delší čas, nebo zde
dokonce učili po celou dobu své pedagogické praxe. Ve vedení školy se vystřídali tři
ředitelé. V 70. a 80. letech řídil školu Milan Kajzar, po něm v 90. letech nastoupila do
funkce Mgr. Helena Mecová a současným ředitelem školy je Mgr. Robert Lindert.
Škola vytvořila spolu s oběma mateřskými školami jeden právní subjekt.
Ve škole se však neměnil jen pedagogický sbor a žáci, ale i školní budova, hlavně
v posledním desetiletí, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Budova školy i její vybavení je
v současné době na vysoké úrovni, která odpovídá dnešním požadavkům. Zásluhu na
tom nese nynější vedení i obecní úřad, který do obnovy školy vložil nemalé částky, a
získal peníze z dotačních titulů Evropské unie a Regionálního operačního programu. Ke
zlepšení pracovních a studijních podmínek žáků i učitelů přispěla celková rekonstrukce
budovy (zateplení, plastová okna, nové sociální zařízení, střecha), ale také vybavení
tříd, řada odborných učeben, venkovní výukový altán a další vylepšení. Byla
realizována zásadní parková úprava venkovního areálu.
Škola má vlastní vzdělávací program, který akcentuje počítačovou gramotnost, výuku
anglického jazyka a enviromentální výchovu. Jelikož se počet žáků ustálil na cca 200,
v ročníku je jedna třída, uvolnily se prostory a mohly být zřízeny odborné učebny, které
svým technickým vybavením poskytují vhodné podmínky pro výuku jednotlivých
předmětů. Zcela běžné je např. využití 4
interaktivních tabulí ve výuce.
Již několik let ve škole a v obou MŠ působí i
pobočky Základní umělecké školy v Rychvaldě, která
poskytuje příležitosti k výuce na hudební nástroje,
aniž by děti musely dojíždět do okolních měst.
Škola je dnes schopná rovněž poskytovat vzdělání
žákům s tělesným postižením.
Myslím si, že bývalí žáci, kteří školu od svých
školních let nenavštívili, by ji ani nepoznali.
Mohli se o tom přesvědčit na Dni otevřených dveří,
který naše škola uspořádala dne 25. listopadu 2011.
Pozváni byli všichni bývalí žáci, učitelé, rodiče žáků
bývalých i současných a v neposlední řadě všichni,
kteří si chtěli naši školu prohlédnout.
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Oslavy 40. výročí otevření nové budovy ZŠ
V pátek dne 25. listopadu 2011 od 1500 hodin zažila naše škola velkou slávu. Množství
bývalých i současných žáků, učitelů i dalších příznivců školy se sešlo, aby si
zavzpomínali na svá školní léta, na své působení na této škole nebo si jen prohlédli
školní budovu, která v poslední době prošla celou řadou renovací. Samozřejmě
nechyběli ani rodiče žáků současných, kteří doprovodili své ratolesti na kulturní
vystoupení. Pozvaní hosté (bývalí kantoři, představitelé obce, …) obdrželi Pamětní list
a drobný dárek z keramiky.
Program sestával ze čtyř částí.
Slavnost byla zahájena úvodním slovem ředitele školy Mgr. Roberta Linderta.
Následovala vystoupení některých pozvaných hostů – fojta Gminy Hažlach, ředitelky
tamní školy a starosty naší obce.

Pak si všichni poslechli velmi pěkné vystoupení družební školy z polského Hažlachu a
neméně pěkné vystoupení našich žáků, a to mladších i starších.
Mgr. Robert
Lindert

Hažlach
1. stupeň

2. stupeň

Následovala volná prohlídka školní budovy. Na jednotlivých patrech byla instalována
výstava fotografií, prací žáků, seznamů žáků - absolventů i pedagogů a další
zajímavosti. Zde se přítomní mohli taky občerstvit. Nejvíce veřejnost zaujalo 3. patro
s moderně vybavenými odbornými učebnami.
Pozvaní hosté se nakonec sešli ve školní jídelně, kde byl zaměstnankyněmi školy
připraven velice hezký, pestrý a dobrý raut.
Návštěvníci školy byli spokojeni, někteří zde setrvali do pozdních nočních hodin a
někteří již plánovali, jak se zde opět sejdou za 10 let.
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Zamyšlení starosty obce na téma školy v Dětmarovicích
Toto zamyšlení starosta obce Ing. Ladislav Rosman přednesl při slavnostním zahájení
oslav. Zde uvádím jeho doslovný přepis.
V životě člověka jsou školní léta v základní škole významnou etapou, ve které se setkává
s povinnostmi, učí se základům vědění a též se utváří jeho charakter. S uspokojením a hrdostí můžeme
konstatovat, že škola v obci Dětmarovice byla ve své historii velmi oprávněně a vždy považována
za důležitou součást života v obci, s odpovídající péčí ze strany obce, pedagogů, rodičů žáků
školy, ale i ze strany podporujících organizací a firem především sídlících na území obce
Dětmarovice.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych se stručně vrátil k historii školy u nás v obci, přičemž lze
vyjít z dochovaných podkladů někdy z konce 18. Století. Zavedení povinné školní docházky je
datováno do roku 1778 a děti z Dětmarovic pak chodily dalších 50 let do farní školy v tehdejší
Německé Lutyni. Až v roce 1828 byla otevřena první škola v Dětmarovicích. Stála na místě dnešního
Dělnického domu a byla jen pro 20 dětí. Teprve v roce 1891 byla postavena čtyřtřídní a později
šestitřídní obecná škola u kostela, jejíž budova, teď již s jiným využitím, stojí dosud, s pozdějším
přistavením šaten a záchodů, ještě později s přistavením budovy dílen. Takto byla školní budova
funkční až do otevření nové školní budovy v roce 1971.
Nemohu samozřejmě opomenout ani budovu čtyřtřídní školy v Koukolné z roku 1908, která sloužila
dětem z Koukolné od prvního do pátého postupného ročníku. Na tuto školu jsem i já začal chodit jako
žáček první třídy a dodnes s úctou vzpomínám na svou první třídní učitelku, tehdy velmi mladou slečnu
Zdeňku Kijonkovou, nyní paní Kreuziegerovou.
Jsem přesvědčen, že obecná, pak základní osmiletá, později devítiletá škola v Dětmarovicích měla
vždy štěstí na velmi dobré pedagogy, jejichž jména bychom si měli každý z nás, kdo školu
v Dětmarovicích navštěvoval, občas připomenout. Jsem rovněž přesvědčen, že škola v Dětmarovicích
vždy dávala dětem maximum dobrého pro další uplatnění v životě, poctivě a za každého režimu. Za
tuto poctivou práci chci za sebe a obec poděkovat všem soudobým pedagogům, pedagogům na
zasloužilém odpočinku i těm, kteří již nejsou mezi námi. Je potřeba poděkovat rovněž všem generacím
vedoucích kroužků zájmové činnosti, ostatním pracovníkům školy, přátelům školy a obětavým rodičům
několika generací v obci.
Jak jsem již zmínil, od roku 1971 je v provozu nová budova školy. Byla postavena jako moderní,
třípatrová a nadčasově koncipovaná čtrnáctitřídní budova s moderním vybavením. Tato budova je i po
40–ti letech hodnocena stále jako velmi prostorná, s dobře vyřešeným sociálním zázemím,
tělocvičnou a stravovacím zařízením. Je evidentní, že tehdejší vedení obce a školy řešilo novou
budovu velkoryse, s mnohaletou perspektivou do budoucna. Rovněž jim je potřeba poděkovat. Ve
vstupním prostoru budovy je umístěna pamětní deska s portrétem prvního dětmarovického nadučitele
pana Ferdinanda Sadílka a je zde zazděn i historicky cenný Pamětní list, který byl spolu s pamětní
deskou přemístěn z budovy původní obecné školy od kostela. V této nové školní budově se zatím
vystřídali tři ředitelé, prvním byl pan Milan Kajzar, pak paní Helena Mecová a nyní je to pan
Robert Lindert. Je třeba jim poděkovat i za to, že budova školy byla postupně vybavována
výpočetní technikou, a jiným zařízením, které je důležité pro kvalitní moderní výuku. Za dobu
posledních novodobých 40-ti let vyprodukovala naše škola mnoho mladých lidí s dobrým
společenským uplatněním, a to bez ohledu na změny společenského režimu. Jsem rád, že můžeme
konstatovat i v této novodobé historii jednoznačně převažující zájem obce a vedení školy o poctivé
řemeslo pedagoga, bez aplikace některých experimentů servírovaných tzv. „novátory a osvícenci
vyučování“. Jsem rád, že zde platí to, že škola je tu od toho, aby naučila, ne, aby jen „pohladila“,
či rozvíjela v dětech nesystematičnost, například jen podporou konkrétního talentu, rozevlátost
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s nekoncepčním nezvládáním stále náročnějšího učiva, jehož může být důsledkem např. i pokles úrovně
středoškolského vzdělání v našem státě. Rád konstatuji skutečnost, že naše děti nemívají ve velké
konkurenci dětí z měst obvykle problémy s přijetím na střední školu. I za to je potřeba pedagogům
v Dětmarovicích poděkovat, stejně jako za obětavé „nadstavbové“ rozvíjení talentů našich dětí při
práci v zájmových kroužcích.
Osobně si cením starostlivosti vedení obce a vedení školy v posledních pěti letech o modernizaci této
budovy. Bylo provedeno kompletní zateplení pláště hlavní budovy a tělocvičny s výměnou oken,
zateplení střech budov a rekonstrukce rozvodů vody včetně obnovy sociálních zařízení a sprch. To
vše s celkovým nákladem téměř 21 mil. Kč. Provedení rekonstrukce by bylo těžko možné bez cílené
dotace Státního fondu životního prostředí a Regionálního operačního programu. U tématu dotací je
potřeba vyzvednout rovněž zásluhy největší firmy na území Dětmarovic, Elektrárny Dětmarovice a
děkuji proto nyní vedení této firmy především za poskytnuté finanční příspěvky na modernizaci vybavení
učeben a děkuji rovněž za trvalý zájem o podporu naší školy.
Vážení spoluobčané, téma školy je velmi obsáhlé a nemám v úmyslu vše podrobně rozebírat.
V každém případě však chci i touto formou vyslovit uznání všem lidem tzv. „okolo školy“, ať už z
dřívějších dob, nebo z doby aktuální. Chtěl bych vám, vážení pedagogové, srdečně poděkovat za
vaši práci, která nikdy nebyla lehká a jejíž náročnost se pro další období vždy jen stupňuje. Děkuji i
všem ostatním pracovníkům školy. Chtěl bych vám všem popřát hodně zdraví, spokojenosti s výsledky
vaší práce, také hodně pevných nervů a síly do života, ale i dobré rodinné zázemí. A „nové“ škole
přeji dobré ředitele a dobré pedagogy, dobrý pracovní kolektiv lidí ve škole a v neposlední řadě
pozitivně naladěné sponzorské organizace pro podporu dalšího rozvoje školy v naší obci.

Nahoře vlevo:
Úvodní panel
výstavy.
Nahoře vpravo:
Jedna z nástěnek,
na které byly
fotografie
pedagogů.
Dole:
Ukázka rautu
pro pozvané hosty.
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Or anž ová učebn a
Další moderní učebnou se mohou pochlubit v místní základní škole. Díky dotaci Nadace
ČEZ ve výši 165.000 Kč z grantového projektu „Oranžová učebna“)* totiž mohli
vybavit třídu tak, aby se i technické předměty staly pro děti zajímavé a oblíbené.
Dne 7.12.2011 za účasti ředitele Elektrárny Dětmarovice Ing. V. Kontrika, starosty obce
Ing. Ladislava Rosmana, ředitele školy Mgr. Roberta Linderta a dalších hostů i učitelů
byla slavnostně předána učebna přírodních věd. Tato Oranžová učebna byla dovybavena
novým nábytkem a potřebnými pomůckami - napěťovými zdroji, vizualizérem, který
zvětší zobrazení prováděných experimentů na interaktivní tabuli či notebookem.
Žáci se svým učitelem Břetislavem Kucherkem předvedli ukázkovou hodinu fyziky.
S fyzikálními jevy spojenými s elektřinou, magnetismem nebo například s optikou se
tak budou žáci seznamovat pomocí moderních a bezpečných učebních pomůcek. Mohou
zde proměnit vodu v led, zapojit jednoduchý elektrický obvod,
rozeznít domovní zvonek, rozsvítit žárovku či vyzkoušet řadu
dalších pokusů z fyziky. Formou hry přitom snáze pochopí
základní fyzikální jevy. Učební pomůcky jsou snadno
přenosné a praktické pro výuku dětí. Navíc ty to více baví.
Učebna bude využívána také v přírodopise, chemii i pro
výuku na prvním stupni.
Slavnostní zahájení výuky probíhalo pod dohledem kamery Televize Polar.

)* Projekt Oranžová učebna si klade za cíl popularizaci přírodovědných a technických
předmětů, jako je například fyzika, která nepatří mezi oblíbené předměty. Podporuje tak snahu
škol zatraktivnit výuku přírodních věd pro své žáky. Nadace ČEZ v rámci projektu obdarovává
základní, střední a vyšší odborné školy až 200 tisíci korunami na jeden projekt. Pomocí
uvedeného grantu dosud Nadace ČEZ v rámci střední a severní Moravy pomohla osmi školám,
a to celkovou částkou přes 1,400.000 Kč.
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Škol a v př ír odě
Děti 4. a 5. třídy (šk. rok 2010/11) základní
školy strávily v červnu krásných 10 dnů v
Karlově - Malé Morávce na horské chatě
Soliter.
Paní učitelky Dana Reliová a Hana Klusová
připravily pro děti pestrý program. Důraz byl
kladen na pobyt venku, hry v přírodě,
sportování na místním hřišti a plnění plánu
EVVO. Žáci se zúčastnili tří výletů, navštívili
zámek a muzeum papíru ve Velkých Losinách, zkusili si rýžování zlata ve Zlatorudných
mlýnech, prohlédli si mechové jezírko na Rejvízu a všichni vystoupali k nejvyššímu
vrcholu Jeseníku - Pradědu. Odpolední aktivity zajišťovali vychovatelé Radovan
Macura a Ester Krysková, kterým asistoval zdravotník Petr Balon. Děti soutěžily v
pěvecké soutěži „Zlatý slavík“, vyzkoušely si, jaké to je, když „Pokoj baví pokoj“, a
rovněž prověřily svou kuráž při „Stezce odvahy“. Ke spokojenosti dětí určitě přispěla i
výborná místní kuchyně, kterou si nemohly vynachválit.
Na stejné místo pak ve školním roce 2011/12 v září vyrazili také žáci 3. a 4. třídy
s učitelkami Jarmilou Rácovou a Elen Kijonkovou. Také ti zde strávili 10 dní.
Oba pobyty pro celkem čtyři třídy se mohly v letošním roce uskutečnit díky dotaci ve
výši 279.000 Kč, kterou se podařilo získat z Projektu „Ozdravné pobyty pro děti I.
stupně ZŠ“ ze Státního fondu Ministerstva Životního prostředí České republiky. Částku
31.000,- Kč dokryla škola z rozpočtu, který poskytuje zřizovatel, tj. Obec Dětmarovice.
Rodiče na celý pobyt dopláceli pouze symbolickou částku cca 150,- Kč. Na tolik
potřebnou školu v přírodě v ekologicky nezatíženém prostředí Jeseníků tak dosáhly i
rodiny, které by si to z finančních důvodů v takovém rozsahu nemohly dovolit.

Z činnos ti MŠ s třed
Dětský karneval
Dne 6.2.2011 se v Dělnickém domě konal dětský karneval
Mateřské školky střed. O zábavu se postarala agentura paní Lenky
Freyové. Celé odpoledne se tancovalo, soutěžilo a štěstí pokoušely
děti v tombole.
Obecní úřad pokryl
náklady spojené s pronájmem sálu a přispěl na
nákup krásných hraček.
Dary do tomboly dodaly
firma Aromka, Bižuterie
Kunz a prodejna paní
Sznapkové.
Rodiče a pedagogové
karneval zorganizovali,
pomáhali při pečení
koláčů, prodeji a
rovněž přispěli
finančně i materiálně.
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Z činnos ti ZU Š R ychv ald
Mámo, táto, hraj se mnou
29. března 2011 se konala v koncertní síni ZUŠ v Rychvaldu akce „Mámo, táto, hraj se
mnou“. Této zdařilé zábavné
akce se úspěšně zúčastnilo
také několik rodin z Dětmarovic.
Skupina
s dětmarovickými „umělci“
na pódiu koncertního sálu
ZUŠ v Rychvaldu.
Rychvaldský slavík
Hudba
nás
nenápadně
provází celým
životem.
Někdo se jí cíleně věnuje a snaží se pronikat do samotné podstaty a struktury
poslouchaného díla, jiný se nechá unášet vlnou emocí, pocitů a nálad, kterými ho hudba
obklopuje.
Dne 31. května v 1530 se v koncertním sále ZUŠ Rychvald uskutečnil již VIII. ročník
pěvecké soutěže Rychvaldský slavík. Soutěžilo se i letos ve třech kategoriích:
kategorie – do 10 let
kategorie – do 18 let
kategorie – dospělí nad 18 let bez omezení horní věkové hranice.
Odborná porota, ve které zasedli operní pěvkyně, dvojnásobná držitelka ceny Thálie
Eva Dřízgová-Jirušová, profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě M. Bárta, biskupka
Jana Šilerová, M. Kopčajová, V. Rusek a trojice starostů z míst působení rychvaldské
školy včetně našeho starosty Ing. Ladislava Rosmana, hodnotila výkony nejen podle
výběru a technického provedení písně, ale i jejího výrazového ztvárnění.
Kytarová soutěž
Základní umělecká škola Rychvald nepatří počtem žáků k největším, přesto se za
výsledky práce některých žáků a učitelů nemusí stydět. Důkazem toho jsou umístění
v soutěžích, které v tříletých intervalech vyhlašuje pro jednotlivé umělecké obory.
V letošním roce se pět žáků, z toho 3 z Dětmarovic, zúčastnilo okresního kola v oboru
hra na kytaru a všichni podali výkony, za které byli porotou náležitě oceněni:
Filip Botur (pobočka Dětmarovice) ze tř. Mgr. J. Lesňáka - 1. místo s postupem,
Daniel Čimbora (pobočka Dětmarovice) ze tř. Mgr. J. Lesňáka - 2. místo,
Michael Branny (pobočka Dětmarovice) ze tř. Mgr. J. Lesňáka - 2. místo.
V krajském kole, které se konalo ve dnech 13. - 14. dubna ve Frýdku - Místku získal
Filip Botur 2. místo.
Mimořádný úspěch Filipa Botura
Žák 6. tř. ZŠ Dětmarovice a v tomto případě student 5. ročníku kytarové hry na
Základní umělecké škole Rychvald - pobočce Dětmarovice ve třídě Mgr. Jiřího Lesňáka
získal nebývalé ocenění v soutěži vyhlašované každé 3 roky Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Ve hře na kytaru ve své věkové kategorii (1. kategorie) prošel
postupně sítem školního kola (ZUŠ Rychvald), kde získal 1. místo s postupem do
okresního kola. To se konalo 11. března 2011 na ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně a
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Filip opět potvrdil svou rostoucí formu 1. místem s postupem do krajského kola.
Krajské kolo se uskutečnilo 14. - 15.4.2011 ve Frýdku-Místku v tamějším skvostném
starobylém koncertním sále základní umělecké školy. Filip měl neskutečně těžkou
pozici, neboť si vylosoval až poslední soutěžní pořadí a měl tak možnost vidět před
sebou a slyšet své potencionální soupeře. Nezalekl se však
ani tohoto kroku a jak u tohoto zdánlivě nenápadného
klučiny s duší sportovce a bojovníka je již zvykem,
úžasnou koncentrací a psychickou pohodou své
vystoupení grandiózně korunoval ziskem velmi
cenného a nádherného 2. místa.
Filip si zasluhuje velkou pochvalu a uznání, neboť
ne každý jedinec jeho věku je ochoten podstoupit
onu i někdy dlouhou a klikatou cestu k vytčenému
cíli. Jeho příkladná reprezentace přímo volá po
následování.
Filip Botur na Vánočním koncertu
v místním kostele v prosinci letošního roku.
Slavnostní závěrečný koncert ZUŠ Rychvald
Pozdní odpoledne ve čtvrtek 9. června se obřadní síň Obecního úřadu Dětmarovice opět
proměnila v koncertní síň. Žáci Základní umělecké školy Rychvald, pobočky
Dětmarovice, zde uskutečnili svůj závěrečný koncert. Nejlepší ze začínajících mladých
umělců vystoupili ve hře na klavír, kytaru či zpěvu.
Na závěr hudebního vystoupení byli oceněni nejlepší žáci ZUŠ, pobočka Dětmarovice.
V oboru klavír:
Pavel Juroško, Pavla Cieslarová, Kateřina Šustíková, Jiří Targosz, Sandra Plevová,
Kateřina Vronková, Aneta Bednárová, Michael Branny a Renáta Hübnerová.
V oboru kytara:
Daniel Čimbora a Filip Botur.
Místostarosta obce Ivo Bednár předal žákům jako odměnu za dobrou práci Pamětní list
a knihu.
Zástupci ZUŠ Rychvald p. Plšek a p. Kutálková pak poděkovali obci Dětmarovice za
dobrou spolupráci, která, jak všichni doufáme, se v budoucnu bude určitě i nadále
rozvíjet správným směrem.

Žáci ZUŠ – pobočky
Dětmarovice
již s pravidelností
vystupují
na vánočních koncertech
v kostele
sv. Maří Magdalény.
Na snímku
z letošního prosince
je Lucie Krůlová
a Daniel Čimbora.
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Sport, zájm ové a
společenské o rganizace

TJ Sokol si v letošním roce připomněla 90 let svého trvání.
Žádná monstrózní akce se nekonala, výročí si pouze členové připomněli
na své valné hromadě a poté na podzim na výstavě Medové dny,
kde tato organizace prezentovala svou dlouholetou záslužnou činnost.
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Či n n os t S R P Š
Školní rok 2010 - 2011 byl posledním, kdy funkci předsedy SRPŠ dlouhodobě
vykonával pan Kamil Janda. Celé sdružení vedl brilantně, výborně zajišťoval akce a s
velkou ochotou dlouho setrval v této náročné funkci. Ještě se zúčastnil slavnostního
zahájení nového školního roku 2011/2012, poté na schůzi SRPŠ v září byl zvolen
předseda nový – p. Libor Kisel.
Akce pořádané SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy se aktivně podílí na dění v základní škole. Pro děti školou
povinné připravilo ve školním roce 2010/2011 mnoho zajímavých akcí. Byly to:
Diskotéky pro žáky II. stupně
Celkem byly pořádány tři, a to 9. třídou (5.11.), 8. třídou (28.1.) a také 7. třídou (4.3.)
v tělocvičně základní školy. Každá třída, která měla zrovna patronát nad akcí, si zajistila
výzdobu a program, SRPŠ zaručilo občerstvení a dozor nad žáky.
Zábavy pro dospělé
Původně byly plánovány dvě, ale konala se pouze jedna, a to Kateřinská zábava
(20.11.). Z důvodu malého zájmu o vstupenky se Josefovská zábava (19.3.)
neuskutečnila. Součástí programu je i tombola o věcné ceny od sponzorů.
Mikulášská nadílka (3.12.)
Již tradiční a velmi oblíbená akce pro I. stupeň ZŠ, na které každý žák dostane od
Mikuláše balíček.
Dětský karneval (27.2.)
Další z tradičních akcí, na které rovněž vystupují pouze žáci I. stupně v prostorách
Dělnického domu, následuje program zajištěný
Čarodějnice…
SRPŠ a tombola s cenami od sponzorů.
Slet čarodějnic (29.4.)
Snad nejzábavnější a nejoblíbenější akce ze všech,
při které je areál ZŠ zaplaven ježibabami a ježidědky
z I. stupně, jež plní různé úkoly (let na koštěti, hod
starou botou…) na stanovištích za sladkou odměnu.
Navíc třída s největším procentním zastoupením
získá nádherný dort od sponzora.
Veselé zpívání (26.5.)
Jedna z mála pěveckých akcí školy, na které letos vystoupily sbory I. a II. st. a žáci ZUŠ
Rychvald. Součástí je i výstavka výkresů a výrobků z MŠ střed a Koukolná i ZŠ
Dětmarovice.
Dětské radovánky (18.6.)
Poslední z akcí SRPŠ ve školním roce, již tradičně konaná od
dávných dob, se koná na sokolském hřišti, kde každá třída jak
mateřské, tak základní školy předvede svůj program. Je také
zajištěno občerstvení, atrakce pro děti i hra na kole štěstí.
Akce by se nemohly uskutečnit bez věrných sponzorů. Patří
mezi ně Obecní úřad Dětmarovice, Mgr. Simona Kiselová,
Dětmarovická lékárna, Květinářství p. Burdkové, firma Voda
- topení - plyn Ligocký, firma Kvados, firma Elektro Roman
Volák, Stolařství Papala, Česká spořitelna, Revírní bratrská
pojišťovna. A v neposlední řadě p. Šárka Chrobáková, která
ochotně peče nádherné dorty.

Opékání párků na
dětských radovánkách.

Str.
90/11

Z činnos ti s por tovníh o klubu
Krajský přebor mužů
Jak jsem napsala v Kronice obce 2010, mužstvo mužů se v ročníku 2010 - 2011 vrátilo
do krajského přeboru. Pohybovalo se na předních místech a sezónu zakončilo na
domácím trávníku výhrou nad lídrem tabulky a celkově skončilo na čtvrtém místě.
V podzimní části ročníku 2011 - 2012 se mužstvu celkem dařilo, dokonce v posledních
kolech se usadilo na prvním místě tabulky. V posledním listopadovém zápase (v
předehrávce jarní části) však v rozhodujícím zápase na domácí půdě naši fotbalisté
nedali gól, prohráli a zazimovali na třetím místě.
I přesto tento výsledek není špatný, když vezmeme v úvahu, že mužstvo hraje ve velmi
úzkém kádru. K dispozici je pouze třináct hráčů.
Fotbalový turnaj přípravek
V sobotu 27. srpna se konal od 10 hodin na hřišti SK Dětmarovice 4. ročník tradičního
turnaje přípravek, tentokrát pro věkové kategorie 2000 a mladší.
Letos se turnaj hrál pod patronací obce Dětmarovice a nechybělo na něm i družstvo z
partnerské obce – polského Hažlachu. Turnaje se dále zúčastnily celky MFK OKD
Karviná, Slavia Orlová, MFK Havířov a Inter Petrovice.
Poprvé v krátké historii turnaje se jeho vítězem stalo družstvo domácích Dětmarovic,
které vede trenérská dvojice Karel Lariš – Slavomír Laciok.
Malí svěřenci obou trenérů ve finálovém utkání zdolali sousední Orlovou zaslouženě
1:0. Loňský vítěz MFK Havířov skončil na třetím místě, když v semifinále ztroskotal
právě na Dětmarovicích. V boji o třetí místo ale porazil MFK OKD Karviná.
„Letošní ročník můžeme považovat za hodně vydařený, děti se snažily podat v každém
utkání maximální výkon. Oproti loňsku, kdy pršelo, nám vyšlo i počasí,“ pochvaloval si
předseda SK Dětmarovice Martin Pasz.

Z činnos ti TJ S ok ol
90 let Sokola
V roce 2011 jsme si připomenuli 90. výročí založení Sokola. Původní tělovýchovná
jednota Sokol Dětmarovice byla založena 21. srpna 1921)*.
Nástupnický subjekt Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice byla
založena na ustavující valné hromadě dne 1.3.2007 jako součást Župy
Beskydské Jana Čapka ve Frýdku - Místku.
Název Sokol se funkcionářům podařilo zachovat přes nemalé obtíže v
minulých letech. Ironií osudu je fakt, že po roce 1989 se jednota nestala
součástí České obce sokolské (dále ČOS), ale zůstala v ČSTV.
Výsledkem byl majetkový spor, kdy sokolovna byla majetkem TJ Sokol
Dětmarovice a pozemek pod ní a okolní parcely byly majetkem ČOS. K řešení tohoto
majetkového sporu došlo v roce 2007. Stalo se tak rozhodnutím valné hromady z
1.3.2007, kdy zanikla Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice působící pod ČSTV a
ustavil se nový subjekt, Tělocvičná jednota Sokol Dětmarovice, která je součástí ČOS.
Starostou byl zvolen Ing. Libor Téma.
)* Toto datum založení uvádí TJ ve všech svých písemných materiálech. Já jsem však studiem
historických materiálů zjistila, že dnem založení je den 13.3.1921, zatímco Sokolem uváděné
datum je dnem, kdy se konalo první veřejné cvičení. Problematikou se zabývám v Kronice obce
v roce 2001, na str. 66/01.
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K 2.4.2009 je datována darovací smlouva mezi Českou obcí sokolskou a Tělocvičnou
jednotou Sokol Dětmarovice, na základě které bylo darováno naší TJ pět parcel v jejím
areálu. Do katastru nemovitostí v Karviné zapsáno 24.4.2009. Po tomto kroku život
jednoty dále pokračoval.
TJ Sokol Dětmarovice se jako organizace, sdružující
v současné době více než 130 členů, řadí
k nejvýznamnějším sdružením v naší obci.
Po letech přestávky obnovil svoji činnost oddíl
stolního tenisu a je velmi úspěšný. V okresních soutěžích celkem hrají 3 družstva s tím,
že to nejlepší v sezóně 2010 – 11 postoupilo do soutěže krajské.
Další sportovní aktivity jsou zaměřeny na volejbal smíšených družstev, nohejbal mužů,
cvičení žen, aerobik a cvičení dětí. Volejbal a nohejbal se z prostorových důvodů hrají
v tělocvičně místní ZŠ. Pro amatérské hraní badmintonu je možno využít sokolovnu.
Sokoli každoročně organizují v únoru Sokolský ples a v březnu jarní pochod a běh obcí
Dětmarovické groble. V roce 2008 započali tradici májových veselic. V roce 2010
zopakovali úspěšnou akci s celostátní účastí Sraz vícekol s ubytováním účastníků ve
stanech a sokolovně.
Areál je pravidelně využíván pro pořádání obecních slavností, dětských radovánek,
pouti, akcí dobrovolných hasičů apod.
Za poslední roky se sokolovna uvnitř znatelně zvelebila. Bylo to zejména díky podpoře
obecního zastupitelstva. Byla renovována kuchyň, vybavena jídelna, barový kout,
zrekonstruováno WC, nově položeny podlahy, vyměněna okna a provedeno obložení
stěn. Vybavení šaten sponzorským darem zajistily firmy Ploty Morava a Podlahy
Morava.
Dále byly vyměněny veškeré okapy a svody, vyměněna krytina nad šatnami, natřen plot
a další drobné akce.
Věřme, že budoucnost naší sokolské jednoty je zajištěna
42. ples TJ Sokol
Úspěšná tradice sokolských plesů pokračuje. Již 42. se konal v místní sokolovně
19.2.2011. O zábavu se postarala skvělá hudební skupina Štístko. Výborné jídlo
nachystala osádka kuchyně pod vedením Lenky Zajoncové. Za podporu patří dík
sponzorům: Astra Office Karviná – kancelářské potřeby, Mart-Medical Třinec, Lékárna
Salvátor Orlová – Lutyně, Seni – výroba pomůcek k inkontinenci (Bella Bohemia),
Bonno České Budějovice, Lotos Horní Suchá – prádelna, DMA Praha, Obecní úřad
Dětmarovice, Carlak – Z. Pospiech, Drogerie Dlouhá Karviná, Silexim Dětmarovice,
Solná jeskyně Dětmarovice, Kadeřnictví Dětmarovice – Mazurková Michaela,
Stolařství Kiša, Chráněná dílna Žídek – Frýdek - Místek, Abena – Untraco, SB Trade
Olga Blatoňová Dětmarovice, Tena, Dětmarovická lékárna, Květinářství Dětmarovice,
Restaurace Na růžku, Autodoprava Zimný, Šeliga Roman – oprava karosérií, Šlachetka
autoopravna Karviná, paní Sikorová, Ivana Nádvorníková, DRAKK-NET František
Hartl, Stellmar, Elektrárna Dětmarovice, TJ Sokol Dětmarovice.
Dětmarovické groble
28. ročník pochodu okolo Dětmarovic se konal v sobotu 2.4.2011 za velmi příznivého
počasí. To přispělo k tomu, že na průběžném startu se objevil rekordní počet účastníků.
Bylo jich celkem 146! U prezence v sokolovně zaznamenali řadu „skalních
dálkoplazů“, ale i nejednoho borce, který se vydal na trasu s pomocí kočárku,
poháněného rodiči. Páníčkové vzali na procházku i své čtyřnohé kamarády.
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Pochodu na 12 km se zúčastnilo 122 pochodníků a na delší, 25 km dlouhou trasu, se
vydalo 21 odvážlivců. Svoji dobrou fyzickou kondici předvedli i 3 běžci. Tradičně
nejstarším účastníkem byl JUDr. Otakar Karas, který je věrným příznivcem pochodu.
V cíli dostali všichni krásný nový diplom. Většina unavených pochodníků si dopřála
výbornou gulášovou polévku a čaj.
Stolní tenis
Tradice stolního tenisu v rámci TJ Sokol je v naší obci dlouholetá. Byla však období
vzestupů a útlumů. Nyní můžeme zodpovědně prohlásit, že se nacházíme v historicky
nejúspěšnějším období oddílu stolního tenisu.
Tento oddíl patří již dlouhodobě mezi nejúspěšnější reprezentanty v rámci celé TJ
Sokol. Dnes má 18 registrovaných hráčů a velmi pozitivní je, že o tento sport má zájem
mládež. Jedno družstvo je složeno pouze z mládeže.
Pro sezónu 2010 - 2011 byla do soutěží přihlášena 3 družstva. Týmy „A“ a „B“ hrají
„Regionální přebor“, tým „C“ složený pouze
z žáků a juniorů hraje „Regionální soutěž“.
Vynikajících výsledků dosahuje „A“ tým ve
složení: Vladimír Adamczyk, Miroslav
Doležal, Karel Neumann, Jan Oleksík, kteří
s naprostým
přehledem
letos
vyhráli
Regionální přebor a postoupili do Krajského
přeboru,
který
se
naposledy
hrál
Dlouholetý člen –
v Dětmarovicích jednu sezonu v 80. létech.
tenista Ivo Absolon
Např. dvojice Doležal – Neumann neprohrála
za celou sezónu ani jedno utkání ve čtyřhře.
Tento úspěch ještě násobí vítězné tažení v
Českém poháru Moravskoslezského svazu
stolního tenisu, skupina A, kdy naše „A“ družstvo přehrálo daleko zkušenější hráče
z oddílů, hrající vyšší soutěže - Sokol Brušperk, SK Ostrava – Svinov a ve finále, které
se hrálo 20.3.2011 na domácích stolech dokonce porazili divizní Ferrum Frýdland nad
Ostravicí.
Po vynikajícím úspěchu a překvapivém vítězství stolních tenistů v I. stupni Českého
poháru Moravskoslezského kraje pokračovala soutěž II. stupněm s účastí extraligových
a ligových týmů. V sobotu dne 10.9.2011 od 15 hod. přivítali naši na domácích stolech
třetiligový favorizovaný Přerov A. Nominováni byli: Ing. Miroslav Doležal, Ing. Karel
Neumann, Jan Oleksík, Aleš Pekárek a Vladimír Adamczyk.
Rovněž je třeba vyzvednou práci s mládeží pod vedením Vladimíra Adamczyka a
Martina Giraczka. Mládež se pravidelně zúčastňovala bodovacích turnajů po celém
okrese Karviná a po delší době zde vyrůstá opravdový talent, hráč Jiří Adamczyk. Tento
devítiletý žák bodoval na pěti turnajích v okrese Karviná a umístil se na 11. místě ze 49
hráčů a bodoval i na republikovém turnaji s umístěním na 57. místě z 96 hráčů.
Závěrem jediná poznámka. Zdálo by se, že stolní tenis patří mezi ty sporty „levnější“.
Sportovní vybavení hráčů, míčky, dopravu na utkání, to vše si hradí z vlastních
prostředků. Ale náklady na provoz sokolovny v rámci tréninků a utkání jsou natolik
vysoké, že bez finanční podpory TJ Sokol a obce Dětmarovice by tento celoroční sport
nemohli provozovat.
Výbor TJ Sokol děkuje Obecnímu úřadu a Elektrárně Dětmarovice za poskytnutí
sponzorského daru na zakoupení nových hracích stolů pro oddíl stolního tenisu.
Zároveň je třeba poděkovat firmě TEPPICH Karviná za dopravu a velmi dobrou
spolupráci při dovozu nových hracích stolů z Liberce do Dětmarovic.
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Valné hromady
Řádná valná hromada se konala ve čtvrtek 10. března 2011.
Dne 23.6.2011 byla svolána mimořádná valná hromada TJ Sokol Dětmarovice, která
zvolila nového starostu TJ Sokol a nové složení výboru. Dosavadní starosta TJ Sokol
pan Ing. Libor Téma ukončil funkci ze zdravotních důvodů po čtyřech letech. Novým
starostou tělocvičné jednoty Sokol byl zvolen Ing. Marek Svrčina.
Funkcionáři
V roce 2006 ukončil činnost předseda Lumír Kočí a na jeho místo nastoupila
Nádvorníková. V roce 2007 ji vystřídal Ing. Libor Téma, od roku 2011 na jeho
nastoupil Ing. Marek Svrčina.
V současné době má na starosti cvičení žen a dívek RNDr. Jana Bochenková,
tenis Radek Adamczyk, nohejbal Ing. Libor Kyjonka Rh.D a volejbal
Nádvorníková.

Ivana
místo
stolní
Ivana

Sokolovna
Dnem
25.1.2011
ukončila
činnost
správcová sokolovny
p. Jana Popiolková.
Několik měsíců pak
sokolovna
správce
neměla, vzniklou situaci (organizaci akcí Sokolovna v roce 2010
a úklid) sokoli řešili
svépomocí. Od 1.6.2011 se začal starat o areál TJ Sokol nový správce pan Róbert
Trnený.
Kromě vlastní činnosti TJ sokolovnu také pronajímá. Zvyšující se zájem o pořádání
rodinných a společenských akcí ukazuje, že se sokoli vydali správným směrem. V roce
2010 se zde uskutečnily 2 taneční zábavy, 2 plesy a cca 30 různých akcí jako např.
oslavy narozenin, akce dobrovolných hasičů, posezení na závěr roku, akce SRPŠ při
místní ZŠ apod.
Ceník pronájmů:
Tělocvična s vytápěním
Tělocvična bez vytápění
Kuchyň, jídelna a salonek včetně sociálního zařízení
Klubovna včetně sociálního zařízení
Buňka, lavičky a ohniště
Tělocvična (např. badminton, st. tenis…)*

800,- Kč/24 hod.
600,- Kč/24 hod.
350,- Kč/24 hod.
250,- Kč/24 hod.
500,- Kč/24 hod.
80,- Kč/hod.

Členové TJ Sokol
500,- Kč/24 hod.
300,- Kč/24 hod.
200,- Kč/24 hod.
400,- Kč/24 hod.
40,- Kč/hod.

Využití tělocvičny:
1530-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
Pondělí
Stolní tenis (žáci, dorost)
Badminton
Úterý
zd.TV: 15-16 zd.TV: letní čas
Aerobik: 1830-2000
Středa
Stolní tenis
Čtvrtek
zd.TV: 15-16 zd.TV: letní čas Aerobik: 1730-1900
Pátek
Stolní tenis
Badminton
)* Permanentky jsou na 10 hod. za 700,- Kč pro nečleny a 300,- Kč pro členy TJ Sokol.
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Z činnos ti h as ičů
Začátkem letošního roku si hasiči vytvořili vlastní www. stránky.

Titulní snímek na www. stránkách.
Přehled o členech
Začátkem měsíce března měla organizace 81 členů, z toho 21 žen, 58 mužů a 2 děti.
Nejdéle jsou u sboru pánové Bedřich Šotek a Rudolf Procházka, u sboru působí již 55
let.
Věkově nejstarším členem je pan Rudolf Halama, který v loňském roce oslavil 85 let.
Výbor SDH
Funkce:
Starosta
Náměstek starosty (velitel VJ)
Jednatel
Hospodář
Preventista
Zástupce velitele
Člen výboru
Čestný člen výboru
Výjezdová jednotka
Funkce:
Velitel
Zástupce velitele
Velitel družstva
Strojníci

Hasiči

Jméno:
Členem od roku:
Pavel Ulman
2000
Lukáš Rusek
2002
Bc. Vlasta Ulmanová
2004
Bc. Věra Gruščíková
1999
Bohuslav Hanusek
1968
Robin Mucha
2004
Tomáš Gruščík
1999
Rudolf Procházka
1956
Jméno:
Lukáš Rusek
Robin Mucha
Tomáš Gruščík
Pavel Ulman
Martin Jurko
Marek Salamon
Tomáš Hűbner
Jiří Gruščík
Tomáš Salava
Martin Dylong
Jan Popek
Karel Vicher

Členem od roku:
2002
2004
1999
2000
2004
2004
2010
1978
2003
2004
2002
2002

Akce v roce 2011
7.5.2011:
VIII. ročník soutěže „Starých pánů“ v požárním útoku pod záštitou místostarosty obce
Dětmarovice na hřišti TJ Sokol

Str.
95/11

Červen:
Dětský den pro děti ze Speciální a pomocné školy DUHA v Orlové
Srpen:
Setkání s jubilanty z řad hasičů
Září:
Spolupráce s Kynologickým svazem při Dětském branném dni
9.9.2011:
Dětské odpoledne
Září 2011:
Soutěž „O pohár starosty obce Dětmarovice“
Prosinec:
Mikulášská nadílka pro děti ze Speciální a pomocné školy DUHA v Orlové
Nové auto pro hasiče
Dle zastupitelstvem schváleného plánu investic obce bylo našemu Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) zakoupeno nové přepravní auto se speciální výbavou a s možností
přepravy až devíti osob. Vozidlo FORD TRANZIT LWB 350 Kombi 4x4 osmimístné
včetně požární přestavby má zvýšenou průchodnost i obtížným terénem. Jeho cena po
provedeném výběrovém řízení dosáhla 1,246.136 Kč.
Nový FORD

Stará AVIA

Takto konečně byla u našeho SDH nahrazena původní již vysloužilá 29 let stará Avia a
byly tím vytvořeny podmínky pro rychlejší, spolehlivější a účinnější protipožární i jiné
zásahy v obci Dětmarovice i dle potřeby v okolí. Vysloužilá Avia skončila na šrotišti
v ŽD Bohumín.

Z činnos ti zah rádkářů
Již se v obci stalo tradicí, že zahrádkáři vítají
jaro svou velikonoční výstavkou v areálu
svazové klubovny. Ta letošní se konala ve
dnech 14.-16. dubna.

Přednáška
ZO Český zahrádkářský svaz uspořádal odbornou přednášku pro širokou veřejnost
„Pěstování jablek“ s bohatou degustací starších i nejnovějších odrůd. Přednáška se
uskutečnila v pátek 18.11.2011 v 1500 hodin v Dělnickém domě.
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Soutěž u příležitosti Medových dnů
Už tradiční „Medové dny“ přiměly zahrádkáře připravit pro návštěvníky řadu
zajímavých exponátů a motivačních prvků pro spokojené prožití předvánočního času
s možností drobných nákupů.
Jako v minulých letech tak i letos, a to již poosmé, vyhlásili zahrádkáři soutěž
v tvořivosti, které se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie - děti, mládež i dospělí všichni, kteří mají smysl pro soutěžení, chtěli prezentovat svou dovednost a přispět
k zpestření výstavy.
Letos se soutěžilo o návrh na novou Perníkovou chaloupku.
Samozřejmě chaloupka nemusela být jen z perníku, to byla záležitost šikovných
cukrářek. Ale každý ji mohl vytvořit z materiálu, který mu nejvíc vyhovoval.
Do soutěže se přihlásilo 39 chaloupek a podle výroků návštěvníků byla jedna hezčí než
druhá, což prý komplikovalo výběr té jediné. Chaloupky byly nejen z perníku, ale byly i
lepené z papíru, vyrobené ze dřeva, keramiky a jiných přírodních materiálů. Všechny
měly své osobité kouzlo, svědčily o tvořivém přístupu a dovednosti našich občanů.
O pořadí rozhodli návštěvníci výstavy a upřednostnili přece jen tu klasickou –
perníkovou, s černým kocourem za komínem.
V první desítce se umístily tyto chaloupky:
1.
Paní Věra Górecká
218 hlasů
2.
Paní Naďa Plevová s dcerami
139 hlasů
3.
Paní Monika Febrová
127 hlasů
4.
Mateřská škola střed
93 hlasy
86 hlasů
5.
Keramický kroužek paní Ester Kryskové při ZŠ
6.
Ríša Górecki
85 hlasů
7.
Školní družina při ZŠ Dětmarovice
78 hlasů
8.
Paní Věroslava Stáňová
73 hlasů
65 hlasů
9.
Keramický kroužek paní Evy Szyroké při ZŠ
10. Mateřská škola Koukolná
54 hlasů
I dalších 29 chaloupek s malými rozdíly hlasů bylo úspěšných a návštěvníky výstavy
obdivovaných.
Zvláště žáci školní družiny pod vedením paní vychovatelky Ludmily Černé, děti obou
mateřských škol s kolektivem svých učitelek, keramické kroužky paní Kryskové a
Szyroké i žáci SŠ praktické z Bohumína a jejich učitelka paní Jana Stáňová přistoupili
k tvorbě netradičně a vtipně a jejich práce byly kouzelné.
Ovšem chaloupky neprojektovaly jen děti, zapojili se i rodiče, prarodiče. Dvě
chaloupky dokonce vyrobili dva muži!
Všichni prokázali smysl pro humor, soutěžení, zručnost a ochotu přispět ke společnému
dílu, zpestření výstavy a tím i k dobrému jménu naší obce.
Chaloupky, které se umístily na 1. a 2. místě.
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Z činnos ti m ys livců
Pachové ohradníky
Na našich silnicích zahyne při srážkách s vozidly mnoho kusů různé zvěře a zároveň
jsou tím způsobeny škody na motorových vozidlech a ohrožována bezpečnost provozu.
Ke snížení těchto nebezpečí po vzájemné dohodě provedla Správa silnic
Moravskoslezského kraje a Českomoravská myslivecká jednota v měsíci září akci
„Instalace pachových ohradníků“ na vybraných
komunikacích kraje.
Do této akce se samozřejmě zapojili i naši
dětmarovičtí myslivci. Na vybraných místech
komunikací v obci bylo instalováno 150 jednotek
pachových ohradníků. Na tuto finančně náročnou akci
(jen aplikační pistole stojí 2.500 Kč a 500 ml náplně
506 Kč) přispěla Správa silnic MS kraje zakoupením
50% náplní a ostatní pomůcky (nosná pěna, druhých
50% náplní, aplikační pistole, čistič) si již hradili
myslivci ze svých prostředků.
Tímto však tato akce nekončí, protože k trvalé
funkčnosti je nutno přibližně po 2 až 3 měsících
pachovou náplň obnovovat.
Myslivcům na tuto akci přispěl i náš obecní úřad.
Instalace pachových ohradníků - p. Josef Grobelný.
Pomáhali myslivcům
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice vyhlásilo soutěž ve sběru žaludů a
kaštanů pro zimní přikrmování zvěře. Do této soutěže se aktivně zapojili žáci ze školní
družiny při naší základní škole a nasbírali téměř 500 kg. Nejpilnější byla Sandra
Plevová ze 3. třídy, která nasbírala 132 kg. Druhé místo obsadil Daniel Pilc rovněž ze 3.
třídy se svými 105 kg. Martin Lacko z 1. třídy byl na 3. místě se 36 kg. Z dalších
sběračů jmenujme Veroniku Kretkovou, Jana Mazurka, Adama Pryczka, Karolínu
Štefanikovou a Nelu Šnapkovou. Byli i další zde nejmenovaní, ale jejich množství
nasbíraných žaludů a kaštanů jim nedávalo šanci bojovat o přední místa. Mimo soutěž
rovněž přispěly některé ZŠ z Orlové množstvím 300 kg. Vítězové i ostatní byli
odměněni drobnými cenami. Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv
množstvím. Poděkování patří rovněž paní Lidce Černé, která celou soutěž statisticky
zajistila.
Sami myslivci se sice soutěže nezúčastnili, ale žaludy a kaštany rovněž sbírali a
dohromady mají na zimní přikrmování téměř 1,3 tuny.
Myslivci se připravují na zimu
Myslivci se jako každým rokem připravovali na zimní přikrmování zvěře. Pro srnčí
zvěř, bažantí zvěř a zajíce mají připraveno 500 kg sena, 1300 kg žaludů a kaštanů, pro
zvěř zakoupili 700 kg krmných granulí, mají v zásobě přes 1000 kg různých obilovin,
200 kg jablíček, nějakou kukuřici, také krmnou sůl a vitaminózní přísady. Tímto vším
zpestří zimní jídelníček nejen zvěři, ale i jiným obyvatelům naší přírody (hlavně různým
druhům ptáků).
K tomuto účelu mají po honitbě rozmístěno 20 krmelců a 21 zásypů. Tato zařízení
slouží několik let, ale některá musí být občas opravena a dosloužená pak nahradí nová.
Letos opravili 5 zařízení a 2 byla vyrobena nová. Nový krmelec a zásyp nahradily ty
původní, které nezhlodal zub času, ale byly zničeny vandaly, což myslivce velice mrzí.
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Z činnos ti och ránců p řír ody
Pohádkový les
V sobotu 17. září 2011 se konal další ročník Pohádkového lesa. Trasa začínala již
tradičně v parku před Dělnickým domem, kde Večerníček předal dětem mapku
s rozmístěním jednotlivých stanovišť. Trasa dále vedla klasicky kolem hřbitova na
Stezku zdraví, pak na sokolské hřiště.
Na devíti stanovištích byly kromě hezkých pohádkových postaviček připraveny pro
děti úkoly – od logických úloh až po zpěv. Za splnění úkolu byly děti odměněny a
dostaly do mapky razítko. Na Makovém poli (předposlední stanoviště) dostaly děti
diplom té barvy, která se jim líbila, se svým jménem.
Poslední zastávka a razítko čekalo na děti a jejich doprovod
(rodiče, prarodiče a známé) na sokolském hřišti, kde si dospělí
odpočinuli a „poklábosili“ při občerstvení a děti si pohrály a
zasoutěžily. Čekaly je tam oblíbené chůdy, hod kruhem na terče,
nově chytání rybiček, soutěž v lukostřelbě (vyhodnocení prvních
tří míst, zájem o vyzkoušení své šikovnosti byl i od dospělých) a
„kovář“ s pamětními podkůvkami a mincemi s obrázkem.
Celkový počet rodičů s dětmi na akci Pohádkový les byl kolem 500,
soutěžilo 140 dětí. Akce se všem líbila a k jejímu zdárnému průběhu přispělo i letošní
krásné slunečné počasí.
Poděkování patří všem „pohádkovým postavám“ i organizátorům za perfektně
odvedenou práci.
Přípravy na tuto akci začínají již před letními prázdninami zajišťováním vhodného
termínu. O prázdninách pokračují opravou masek, přípravou masek nových
pohádkových bytostí, vymýšlením zábavných úkolů pro pohádkové bytosti, atrakcí a
soutěží na hřiště, organizací občerstvení, zajišťováním lidí na trasu i na hřiště, lavic,
židlí, výrobou a rozvozem plakátů…
Brigáda na Stezce zdraví se koná obvykle 14 dní či týden před akcí, aby byla zajištěna
pěkná a bezpečná procházka lesem. Vždy je tam dost práce (spadlé stromy, větve,
zarostlý chodník, narostlé větve do trasy chodníku, místy také spousta odpadků).
To vše zvládají členové základní organizace, ale také jejich přátelé a rodinní příslušníci.
Není jich dost, proto je každá ruka dobrá, a když někdo onemocní nebo mu účast
překazí náhlá událost, musí improvizovat.
Potřebovali by nové členy, kteří mají vztah k přírodě,
chtějí pro naši obec něco dobrého udělat a podílet se
nejen na Pohádkovém lese, ale i na rozvoji lepšího
životního prostředí ve spolupráci s Obecním úřadem
Dětmarovice.
„Tady je
Krakonošovo“…
Stanoviště dle pořadí:
1 - Večerníček
2 - Králíci z klobouku
3 - Maxipes Fík s Ájou
4 - Krakonoš se skřítkem
5 - Mach a Šebestová s Jonatánem (živý pejsek)
6 - Rumcajs a Manka s Cipískem
7 - Ferda mravenec s Beruškou
8 - Motýl Emanuel s Makovou panenkou
9 - Na sokolském hřišti – atrakce, soutěž, kovárna a občerstvení
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Z činnos ti k yn ol ogů
Branný den
Dne 24.9.2011 v odpoledních hodinách proběhl na cvičišti Základní kynologické
organizace 029 Dětmarovice ve spolupráci s místním Svazem dobrovolných hasičů
Dětmarovice již 12. ročník Dětského branného dne pro naše děti. Již od ranních hodin
probíhaly přípravy pro hladký průběh celé akce.
Děti byly rozděleny do 7 kategorií. Pro naše nejmenší to byla kategorie do 6-ti let. Pro
ty byla připravena tzv. opičí dráha, na které se plnily různé sportovní úkoly. Děti ve
věku 7-15 let byly rozděleny do kategorií nejen podle věku, ale také podle toho, zdali se
jednalo o dívku či chlapce. Rovněž pro tyto
závodníky bylo na trati připraveno pět
stanovišť, na kterých plnili různé sportovní
úkoly. Závodů se celkově zúčastnilo 57 dětí a
všichni tito přihlášení závodníci dostali
občerstvení. Po vyhodnocení závodu bylo
rozdáno celkem 21 cen a v kategorii našich
nejmenších malé ceny obdržely také ty děti,
které se neumístily.
Po závodech následovala ukázka výcviku psů.
Děti si mohly prohlédnout vozidla našich
dobrovolných hasičů a povozit se na člunu. Na
cvičišti byli také dva koníci, na kterých se děti
mohly povozit. Na závodech si mohly
zasoutěžit nejen děti, ale i dospělí, pro které
byly připraveny tři soutěžní disciplíny. Přálo
krásné počasí, účast byla hojná, všichni byli
spokojeni.

9. ročník Poháru družstev
Uspořádala Základní kynologická organizace 088 v areálu základní školy.
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Žijí m ezi nám i

S tím, jak přibývá obyvatel a rozvíjí se průmysl, přibývá v obci
i zajímavých, zručných a úspěšných lidí.
Jenže ne o každém se dočteme v tisku nebo na internetu
a ne každý je ochoten o sobě něco prozradit.
Přesto se snažím, abych alespoň práci, záliby či úspěchy
„nějakých lidiček“ zde zvěčnila.
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N e jd r a ž š í a u t o m o b i l v Č e s k é r e p u b l i c e
Exkluzivní supersport si našel jednoho zákazníka i u nás.
Nejdražším autem u nás nyní není Bugatti Veyron. Je to Koenigsegg Agera, za který
jeden český zákazník zaplatil rovný milión euro, tedy přesně 24,4 miliónů korun.
Automobil mu v Ostravě představil a předal sám šéf malé švédské automobilky
Christian von Koenigsegg. Tento luxusní sportovní vůz, který má pod kapotou téměř
1000 koní, si tak odbyl svou českou premiéru. Na světě podle všeho jezdí zatím pouze
čtyři kusy tohoto nového supersportu a automobilka jich plánuje vyrobit celkem pouze
několik desítek. Bude se tedy jednat o velmi atraktivní a sběratelské zboží, které na ceně
ztrácet jen tak nebude.
Tento vůz již zkraje března obdivovali návštěvníci autosalonu v Ženevě a obdivně
vzdychali nad šedou švédskou „raketou“, která jezdí bezmála až 400 km/hod., což
znamená, že je rychlejší než F1. Nikdo tehdy netušil, že tento vůz na výstavu zapůjčil
jeho český majitel, a už vůbec ne, že to může být někdo z opomíjeného Ostravska!
Teprve v dubnu, když jedno z nejrychlejších aut planety v Ostravě absolvovalo svou
českou premiéru, vešlo ve známost, že majitelem je Zdeněk Maďa, milovník
sportovních vozů a majitel zdejší firmy TRESTLES. A tak nejdražší auto České
republiky jezdí po silnicích na Karvinsku!
Bohatý sběratel aut (toto není jeho první kousek) si přál zůstat v anonymitě, internet
však záhy jeho identitu vydal.
„To auto patří majiteli naší firmy z Dětmarovic,“ naznačil jeden internetový diskutér.
Dál už bylo hračkou se dovtípit, že Agera je dalším kouskem do exkluzivní garáže
Zdeňka Madi, podnikatele, jehož firmy v Karviné a okolí zaměstnávají několik set lidí.
Nejpikantnější ovšem je, že Maďa si raritní Koenigsegg nekoupil sám. K loňským
šedesátinám mu jej údajně darovala jeho společnice z firmy Jolanta Burkotová.
Auto vybrali, zajeli do automobilky do Švédska objednat a pak na ně skoro rok čekali.
Než se ale na internetu „provalilo“, kdo je majitelem tohoto exkluzivního vozu,
proběhla velká diskuze a spekulace, kdo asi si mohl dovolit tak drahý automobil koupit.
Lidé tipovali na uhlobarona Bakalu, exministra Palase, poslance Víta Bártu a podobné
osobnosti. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že by majitelem mohl být „drobný“ karvinský
podnikatel!
Technické parametry Koenigsegg Agera
dvakrát přeplňovaný osmiválec
obsah 5,0 litrů
zadní náhon
7rychlostní převodovka
výkon 940 koní
točivý moment 1100 Nm
zrychlení 0 – 100 km/hod.: 2,9 s
zrychlení 0 – 200 km/hod.: 7,5 s
maximální rychlost: 390 km/hod.
váha: pouze 1330 kg
Koenigsegg Agera
v autosalónu
v Ostravě.
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Závěr

Starosta obce na přechodu pro chodce u Dělnického domu.

Máme za sebou první rok práce nového vedení obce a nového zastupitelstva obce.
Kromě zastupitelů došlo i k obměně tajemníka a některých dalších pracovníků.
Nově složené zastupitelstvo a především rada obce vnesly do života obce mnoho
nového, jak jsem již naznačila v úvodu letošního roku této Kroniky obce. Především na
poli lidských vztahů.
V hospodaření obce, až na některé drobné či „kosmetické“ úpravy, není co vymýšlet.
Mandatorní výdaje musí být zachovány tak, aby nebyl ohrožen chod jednotlivých
zařízení. Dotace, tolik za dřívějšího vedení obce přetřásávané některými politickými
subjekty, se nezvýšily, ba naopak byly letos nižší.
Na poli kulturním byly zachovány „zaběhnuté“ osvědčené akce. Což je dobře.
Jak to všechno bude vypadat dále, ukážou další léta nově započatého volebního období.
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