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Jak je to s výhledem financí obce na dalších pìt let
Vážení spoluobèané,
zaslechl jsem, že vedení
obce nebezpeènì prosazuje zahájení nìkolika významných
staveb v obci souèasnì v
krátkém èasovém úseku a že se
tím uvrhne obec do velkých
dluhù. Pøipadá mi, že jsou tyto
informace zámìrnì živeny
nìkterými osobami, které
nepøejí souèasnému dìní v
obci.
Snažím se to pak na zasedáních, výborech a komisích
opakovanì vysvìtlovat, ale
pøítomnost obèanù zde bývá
malá... Proto tyto vìci musím
vysvìtlit lidem i tímto psaným
zpùsobem.
Znovu potvrzuji, že obec
má za poslední 4 roky znaèné
úspory, dnes napøíklad ve výši
celých nákladù na plánovanou
stavbu objektu nového Domova pro seniory. Nemá dluh
ani jednu Kè. To je mimoøádnì
dobrý základ pro další úvahy k
financování investic tak, jak
jsou dále naplánovány.
Kanalizace se staví se
státní dotací. Musím dále
zdùraznit, že náš obecní pøíjem
financí není ohrožen napøíklad
pøípadným kolapsem OKD,
jak tomu je u nìkterých
šachtou podporovaných jiných
obcí. Naopak, podpora obcí

státem v období konjunktury
se èeká stále lepší. Dobrá kondice asi 5-ti nejvìtších
pìkných a perspektivních
závodù na našem území je dále
v dobrém pøedpokladu. Jejich
daòové odvody ve prospìch
obce jsou pro finanèní
možnosti obce rozhodující. A
tìším se na budoucnost obce
tak za 10 let, protože vìøím, že
se uskuteèní zámìry, které
máme pro naše lidi v úmyslu
zaøadit do plánu dalšího
rozvoje obce. Jedno je plán,
druhé je realizace. U piva se
toho mùže namluvit dost. Též,
když si zvolíme do vedení
obce pohodlné lidi a neumìtely, bude tøeba dále stoupat
naše obecní konto úspor, ale
bez užitku pro naše obèany.
Proto pøikládám novému
plánu rozvoje velký význam.
Též ale i komunálním volbám
2018.
Velmi dùležité je, aby dále
pokraèoval i úsporný režim
úøadu, protože peníze lze, jak
je známo, i dobøe „probendit“.
Souèasné pøípadné fámy po
obci o tom, že se peníze nehospodárnì v obci využívají,
považuji za mimoøádnì
nepatøièné a odsouzeníhodné.
Souèasnì s moderní kanalizací, kterou jsme koneènì
zaèali loni budovat, je tedy
zastupitelstvem obce schváleno i letošní zahájení stavby
Domova pro seniory. Téma
Domova si zaslouží další
èlánek zvláš. Mohu Vám
garantovat, že zprovoznìním
tohoto zaøízení nabude obec
vìtšího významu v širokém

okolí. Výraznì stoupne prestiž
obce. Velmi mne potìšilo, že i
na stavby tìchto objektù byla
vyhlášena státní dotaèní
výzva, takže se zasedání
zastupitelstva dne 30.1.2017
vìnovalo hlavnì tomuto
tématu. S pozitivním
pøístupem všech zastupitelù,
již jen s jediným hlasem proti,
který byl proti postupu...
Pøitom pokud obec dostane
tuto dotaci, nebude potøeba
žádný úvìr. Máme možnost
získat od státu až 75 %

uznatelných nákladù stavby,
cca 35 mil. Kè. A máme velkou
podporu Krajského úøadu
MSK.
Poplach ve financích obce
signalizuje a zbyteènì rozšiøuje malá skupina obèanù v
obci, je tøeba si to uvìdomit.
Øeèi jsou to politicky úèelové a
neopodstatnìné. Obec má
velkou perspektivu dalšího
rozvoje, jen je ji potøeba dobøe
naplánovat a pak realizovat.
A to je plnì v rukou nás
všech.
Ing. Ladislav Rosman

Kompostování v obci
Pro likvidaci bioodpadu i jeho lepší vytøídìní z
odpadu komunálního, nabízí obec hned nìkolik variant.
Buï mùže obèan využít
bezplatnì hnìdé kontejnery
(30 ks), které jsou rozestavìny po obci na 25 stanovištích nebo si nechat za
èástku 500,- Kè na období
od 1.3 do 30.11. pøistavit
BIO popelnici o objemu
240 l, která je svážena v
intervalu 1x14 dnù, vždy v
pondìlí. Další možností je
odvoz do sbìrného dvora.
V loòském roce bylo
svezeno celkem 338 t bioodpadu, biopopelnic bylo
pøihlášeno celkem 105 ks.
Veškerý bioodpad konèil na
kompostárnì firmy DEPOS
v Horní Suché.
Letos je pøihlášeno již
146 biopopelnic a je
pøedpoklad, že poèet bude
dále narùstat stejnì jako
objem bioodpadu ve sbìrném dvoøe. Vzhledem ke
skuteènosti, že obec schvá-

lila v loòském roce vyhlášku o zákazu spalování
suchého rostlinného materiálu na venkovních ohništích v období od 1.10. do
30.4., zaèalo narùstat i
množství listí a oøezaných
vìtví ve sbìrném dvoøe. Od
bøezna se nám podaøilo
uzavøít smlouvu s panem
Pavlem Kondziolkou, který
otevøel v Petrovicích v
areálu bývalého statku novou kompostárnu. Veškerý
bioodpad se sbìrného dvora
konèí tam za polovièní
náklady, ukládáme za 250,Kè/t.
Doufáme, že navázaná
spolupráce bude probíhat
bez problému a obec tak
ušetøí nemalou finanèní
èástku. Jen za bøezen jsme
odvezli do Petrovic 16,42 t
bia.
OÚ ŽP

Provoz sbìrného dvora za rok 2016
Sbìrný dvùr funguje v
naší obci od bøezna 2014.
Už jsme si všichni zvykli, že
možnost odevzdat bezplatnì odpad ve sbìrném dvoøe
je opravdu dobrá vìc, která
nám navíc výraznì „šetøí
kapsu“.
Podle obsluhy bylo za
rok 2016 ve SD evidováno
4.661 odbìrù odpadu od
obèanù naší obce. Celkem
bylo svezeno 608 t vytøídìných odpadù, celkové
náklady na provoz dvora
(vèetnì energie a mzdy
obsluhy) èinily za rok 2016
celkem 1,189.300,- Kè.
Pro snížení nákladù na
svoz byly zakoupeny další
velkoobjemné kontejnery
2 ks o objemu 10 m3 a 2 ks o
objemu 12 m3. Objemný
odpad se sváží už pouze ve
12 m3 kontejnerech a týdnì
jsou naplnìny minimálnì
3 ks.
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Výsledky lednové dotazníkové akce

Letní pøímìstský tábor v obci

Do obce bylo rozesláno 1.300 dotazníkù. Vrátilo se
240. Nìkteré byly vyplnìny vskutku „nápaditì“, takže
napøíklad pøání typu erotických zaøízení v obci zdarma
jsme vyøadili.
I tak je zøejmý jen malý
Obecní úøad dìkuje za
zájem obèanù, což nás vyplnìní a dodání donetìší. Øada odpovìdí je i tazníkù, výsledky budou
typu nevím, tedy pro hod- zahrnuty do Plánu rozvoje
nocení bez využití.
obce.
Dotazník vyplòovali
poctivì zejména obèané nad
Poznámka: K poètu
50 let.
hvìzd na našem pìkném
Nejvyšší hodnocení si
vánoèním stromì pøed OÚ
získaly tyto faktory: èistota
se nevyjádøil negativnì ani
obce, informovanost obecjeden
respondent.
ním úøadem, kvalita obecní

Obec Dìtmarovice poøádá ve spolupráci s Domem dìtí a
mládeže Orlová a ZŠ a MŠ Dìtmarovice letní pøímìstský
tábor na území Obce Dìtmarovice. Tábor je urèen pro dìti
ve vìku od 7 do 13 let. Cílem pøímìstského tábora je utužit
vztahy mezi dìtmi v kolektivu, najít si nové kamarády a užít
si prima prázdniny. Pro úèastníky bude pøipraveno
pøedevším sportovní vyžití, celodenní výlet do ZOO, na
Ostravský hrad, návštìva Archeoparku v Chotìbuzi,
Dinoparku a také aquaparku a Maugliho stezky, beseda s
myslivci, opékání párkù a mnoho dalších zajímavých her a
soutìží. Tábor bude probíhat v prostorách ZŠ Dìtmarovice
ve dvou turnusech, a to od 10.7. do 14.7.2017 a od 17.7. do
21.7.2017. Cena jednoho turnusu je 850,- Kè za dítì. V cenì
jsou zahrnuty obìdy, pitný režim, celodenní výlety, vstupné,
odmìny a ceny pro dìti a zájezdový autobus. Kapacita je
omezena na 25 dìtí na turnus. Pøihlášky je možno
vyzvednout a odevzdat v ZŠ Dìtmarovice.

zelenì, kvalita bydlení,
poèet obchodù v obci, poèet
autobusových a vlakových
spojù, kvalita ZŠ a MŠ.
Lidé pozitivnì hodnotili
zlepšení celkového prostøedí v obci v posledních pìti
letech. Lidé se v obci rovnìž
cítí bezpeènì (77% odpovìdí).
Na dvojku (spíše ano)
byla hodnocena práce
obecního zastupitelstva,
stav obecních komunikací,
možnosti sportovního
vyžití, využití volného èasu,
zájmová èinnost a celkový
život v obci. Jako nejvìtší
problémy lidé u nás
vnímají: kvalitu ovzduší,
stav komunikací a nedostatek pracovních pøíležitostí.
K dotazu, co by nemìlo
chybìt v obci za 10-15 let, je
nejvíce odpovìdí smìrovaných na ubytování a péèi
o seniory a podchycení
jejich zájmové èinnosti, lidé
si i pøejí další zlepšení podmínek pro tøídìní odpadu.

Ozdravné pobyty
Dne 24.3.2017 byl
ukonèen pøíjem žádosti o
dar na ozdravný pobyt pro
obèany Dìtmarovic nad
65 let, a to z dùvodù vyèerpání schválených finanèních prostøedkù na
rok 2017.
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V našem státì jsme mìli být od r. 1989 rozhodnì dále… aneb „podle èinù poznáte je“.

Volby by mìly proèistit politickou situaci v ÈR
Vážení spoluobèané,
sledujeme v letošním
roce pomìrnì napínavé
situace v pøípravách letošních parlamentních
voleb. Celostátní mìøítko je
vždy urèitou analogií situací i v obcích, a tak
optimisticky nahlížím mj. i
na to, že se zatím jen v
preferencích z volebních
prùzkumù, snad propadají
nìkteøí tluèhubové a „silní“
politiètí i jiní teoretici, kteøí
døíve zkazili mnoho vìcí ve
státì a nyní ještì mají
kdykoliv odvahu radit ostatním i napøíklad v televizi
jak by se to mìlo dìlat lépe.
Myslím ale, že lidé jsou
dávno unaveni hloupým,
bezvýchodným hašteøením
na rùzných úrovních a
velmi ocení, když vidí v
realitì nìco jiného než „zlé
sliny, slibotechnu a mlácení
prázdné slámy“, ale ko-

neènì i srozumitelnou øeè,
konkrétní výsledky, selský
rozum a tah na branku. Za
27 let od pøevratu mìla být
naše spoleènost už zpìt na
evropské špici, a pøitom
mají naši obèané stále
nìkolikanásobnì nižší
platy i dùchody. Místo
„tahu na branku“ se naši
vedoucí pøedstavitelé vìnovali desítky let hlavnì
hašteøení a neplnìným
slibùm, pøípadnì svému
prospìchu.
Též provedli i nìkterá
zásadnì špatná rozhodnutí
v neprospìch státu. A tam
ve vládì byla pravice nebo
levice. Hlavní u nás je, aby
si protivníci šli øádnì „po
krku“, je to pøece souèást
ryzí a skvìlé demokracie,
obecní prospìch je vedlejší,
že? Též hlavní je udržet si i
dlouhá léta teplé místeèko

Hromadné oèkování psù
Na základì zákona è.166/1999 Sb., o veterinární péèi, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, bude veterinárním lékaøem
provedeno povinné oèkování psù proti vzteklinì, které se
uskuteèní ve ètvrtek 25.5.2017 na tìchto místech v obci:
Obecní úøad
8,30 - 9,15 hod.
Nadjezd
9,45 - 10,00 hod.
Restaurace OLMOVEC
10,15 - 10,30 hod.
Restaurace RUMCAJS na Zálesí
11,15 - 11,40 hod.
Motorest Koukolná
13,15 - 13,45 hod.
Bývalá restaurace na GLEMBOVCI 14,00 - 14,20 hod.
Pøi oèkování nutno pøedložit oèkovací prùkaz psa. Poplatek
140,-- Kè za 1 psa bude vybírán pøi oèkování.
Z bezpeènostních dùvodù musí být k oèkování pes pøiveden
na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospìlé osoby.
Pokud byl pes v letošním roce již oèkován, pøedloží jeho
majitel doklad o oèkování k nahlédnutí pøi hromadném
oèkování nebo nejpozdìji do 30.6.2017 p. Ing. Janì
Støelcové na Obecní úøad v
Dìtmarovicích. Nedodržení
tohoto termínu bude
považováno za porušení èl. II
ods. 2f) Vyhlášky o chovu psù
na území obce Dìtmarovice a
majiteli mùže být uložena
poøádková pokuta.

napøíklad v parlamentu.
Sledujeme, jak opozice za
každou cenu musí poplivat i
dobré poèiny, které se povedly v posledních letech.
Pozorujeme to i na obecních
úrovních, nejen ve vrcholných patrech politiky. Kdysi
to nebylo, ale máme „nahoøe“ vzor, že? Slušní a
schopní lidé pak nechtìjí jít
do politiky. Lidé ale mají
všude dost kecalù, za nimiž
toho není moc vidìt, leda
svùj osobní prospìch a
zviditelòování. Poznají i
snahy o likvidaci úspìšného
èinìní, což je bohužel v naší
spoleènosti èastým jevem.

Mají též dost projevù
mnohaleté korupce, neumìtelství a bezmoci právního
prostøedí.
Lidé vítají projevy
zdravého rozumu a poznají,
kdo svou pozici jen „hraje
ve svùj prospìch“. Naši lidé
nechtìjí být stále outsidery v
Evropì. VŠE JE V LIDECH! Jsem pøesvìdèen o
tom, že uvedené faktory na
volebních preferencích
poznáme, nebo vìøím v
MOUDROST NÁRODA.
Už ve starých knihách se
píše „podle èinù poznáte
je“.
Ing. Ladislav Rosman

Hledá se pøedseda…
Jistì, ponìkud nadnesený úvod mé úvahy, ale v podstatì
vystihuje problém. Jedná se o funkci pøedsedy klubu, èi
spolku dùchodcù, èi seniorù, jehož potøeba založení v obci
dle mého názoru již déle pøetrvává. Uvedený moment
vyplývá mj. i z dotazníkového šetøení v lednu 2017. Fakt je,
že se mezi dùchodci mluví dost o potøebì tohoto útvaru,
nicménì nikdo nechce být „majitelem problému“, tj. vzít si
na bedra založení a vedení této organizace. Ze strany vedení
obce by tato organizace byla urèitì vítaná a i finanènì
podpoøena. Asi je obèanùm zøejmé, že vedení obce má
starostlivost o generaci seniorù, ale neumíme zatím seniory
organizovat „do detailu“, tj. neorganizujeme spoleèné
zájezdy, výlety, zájmové èinnosti, apod. Je fakt, že se hodnì
seniorù podílí na spoleèenských akcích typu Medové dny,
Velikonoèní jarmark, smažení vajeèiny zahrádkáøù, na
èetných akcích mysliveckého spolku, apod. Bez seniorù by
se ty pìkné akce vùbec neobešly. Ale odbývají se pod
nadstøešením jiných spoleèenských zájmových organizací v
obci, ne pod Spolkem, èi Klubem seniorù, ten u nás
nemáme…
Starších lidí však nezadržitelnì pøibývá, mnozí jsou po
odchodu do dùchodu velmi èiperní a doma mají i dlouhou
chvíli a bývají pak i z toho mrzutí. Pøitom lze pøece
zrealizovat zajímavé zájezdy a výlety po blízkém i
vzdálenìjším okolí, užiteèné èinnosti pro druhé, apod.
Naplnit volný èas tìchto kolikrát velmi akèních lidí.
Budeme mít v obci zakrátko krásnou novou klubovnu…
Bez založení funkèní organizace to však zatím u nás
nepùjde.
A tak se obracím na vás, schopné lidi staršího vìku, dejte
hlavy dohromady, chce to jen šikovného pøedsedu –
pøedsedkyni, no a pár lidí k sestavení výboru nové
organizace. Pak už se èinnost spolku otevøe a jistì dále
obohatí spoleèenský život v obci. Vedení obce pomùže.
Ing. Ladislav Rosman
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Matematici sbírali medaile
Že místní základní škola dává žákùm kvalitní
vzdìlání, nám potvrdilo výborné umístìní žákù
druhého stupnì v matematické soutìži MATES. Ta se
konala v úterý 28. bøezna v budovì Gymnázia a
Obchodní akademie v Orlové.
Soutìže se zúèastnili
žáci šesti orlovských základních škol a škol z
pøilehlých obcí. Z naší
školy se zapojilo celkem 9
žákù.
Ti zápolili se záludnými
pøíklady, které provìøily
nejen jejich matematické
dovednosti, ale i logické
myšlení, pøedstavivost a
hlavnì využití matematiky
v reálném svìtì. A ukázalo
se, že se všichni naši zúèastnìní žáci v matematice
rozhodnì neztrácejí a že
jsou svými vyuèujícími

vedeni správnou cestou. Z
devíti našich želízek v ohni,
kterými byli Ostrówková
Veronika, Botur Marek,
Žák Sebastian (6. tø.), Cieslarová Kateøina, Štefánková Tereza, Žahourek
Daniel (7. tø.) a Baierová

Kateøina, Littnerová Barbora, Rusek Benedikt (8.
tø.), se pìti z nich podaøilo
dosáhnout na medailové
umístìní a v dalších pøípadech jsme zùstali tìsnì
pod stupni vítìzù.
Kategorie 6. tøída
(14 soutìžících)
1. místo
Sebastian Žák
4. místo
Veronika Ostrówková
5. místo
Marek Botur
Kategorie 7. tøída
(16 soutìžících)
1. místo
Kateøina Cieslarová
2. místo
Daniel Žahourek
4. místo
Tereza Štefánková

Škola v pøírodì s „Ekohousenkou Boženkou“
V druhé polovinì mìsíce bøezna se žáci naší ZŠ
zúèastnili Školy v pøírodì v Bílé – v horském hotelu
Sùkenická.
Dva týdenní turnusy v
CHKO Beskydy byly plnì
hrazeny Ministerstvem
životního prostøedí, jelikož
škola na její uskuteènìní
opìt získala dotace z grantu.
I z tìchto dùvodù se mohla
ozdravného pobytu zúèastnit vìtšina žákù druhých a
tøetích tøíd a také i tøídy
páté. Týdenním pobytem
žáky provázela napø. „Ekohousenka Boženka“, která
mìla pro žáky na každý den
nachystané zajímavé úkoly
z oblasti ekologie a životního prostøedí. K pobytu
patøilo také pozorování
pøírody - živoèichù a rostlin

v jejich pøirozeném prostøedí, práce s pøírodovìdným
atlasem, orientace v pøírodì. Odvahu, vytrvalost a
znalosti žáci dokázali pøi
„stopované“ nebo hledání
pokladu, fyzickou zdatnost
pøi výšlapech do okolí
(Bumbálka, pramen vsetínské Beèvy), výstupu na
rozhlednu, sjíždìní svahu
na bobech nebo sportovních soutìžích. Kreativitu bez hranic projevili
ve výtvarných soutìžích a
pøi práci s pøírodninami, ze
kterých stavìli zvíøátka a
úžasné pøíbytky pro lesní
skøítky. Zážitkem pro

všechny byl celodenní výlet
do Technického muzea
Tatra v Kopøivnici a do
Štramberka, kde jsme
shlédli exotické ryby a
plazy v minizoo, navštívili
jsme expozici o pravìku v
muzeu Z. Buriana a užili si
voòavou komentovanou
prohlídku v pekárnì štramberských uší.
Pøedjarní poèasí bylo
nevypoèitatelné, nás ale
neodradilo. Plnili jsme svùj
program, užívali jsme si
hezké prostøedí, spokojeni
jsme byli s výbornou
stravou a vstøícností a
ochotou zamìstnancù
ubytovacího zaøízení.
Mgr. Zelenková Pavla
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Kategorie 8. tøída
(11 soutìžících)
1. místo
Benedikt Rusek
2. místo
Barbora Littnerová
8. místo
Kateøina Baierová
Je tedy namístì podìkovat všem zúèastnìným za

skvìlou reprezentaci školy.
Velký dík si ovšem zaslouží
také poøadatelé soutìže,
kterými byli vyuèující
matematiky orlovského
gymnázia. Soutìž byla
organizaènì velmi dobøe
pøipravena, mìla spád,
soutìžící byli bezprostøednì po skonèení svého

snažení seznámeni s
výsledky a následnì ohodnoceni a odmìnìni hezkými
vìcnými cenami. Navíc
naše všechny hrdiny èekala
následující den sladká
odmìna v domovské škole z
rukou pana øeditele. Ještì
jednou tedy všem aktérùm
dìkujeme a našim žákùm
pøejeme, aby v pøíštím
školním roce pøivezli ze
soutìže MATES nejménì
tolik medailí jako letos.
Markéta Branná
www.detmarovice.cz

Soutìž ZUŠ
V únorových dnech probíhala okresní kola soutìží základních
umìleckých škol, která pro jednotlivé nástroje vyhlašuje MŠMT
ve tøíletých intervalech. Pro letošní rok se soutìžilo mimo jiné ve
høe na klavír, na smyècové nástroje a na kytaru. Z devíti žákù,
kteøí si postup vybojovali ve školním kole, se okresních soutìží
zúèastnilo z dùvodu nemocí jen pìt. O tom, že byli dobøe
pøipraveni a že se v tìžké konkurenci dovedli prosadit, svìdèí
jejich umístìní:
Hra na housle:
Natálie Indruchová, 0. kategorie (ze tøídy H. Indruchové)
- 1. místo s postupem do kraje
Hra na kytaru:
Antonín Míra, 0. kategorie (ze tøídy J. Lesòáka)
- 1. místo s postupem do kraje
Adam Rozbroj, II. kategorie (ze tøídy J. Kolesára
- 1. místo s postupem do kraje
Zuzana Nešporková, IV. kategorie (ze tøídy J. Kolesára)
- 2. místo
Kytarová tria a kvarteta:
Klára Juøeníková, Cassey Long, Jiøí Vašátko, kategorie C (ze
tøídy J. Kolesára) - 1. místo s postupem do kraje
Všem žákùm, jejich uèitelùm i korepetitorce paní uèitelce
Rùženì Molesworth blahopøeji, dìkuji všem za vzornou
reprezentaci školy a pøeji jim v krajských kolech soutìží hbité
prsty, otevøené srdce, vnímavou a naslouchající porotu a
inspirující publikum.
Ve škole se kromì soutìží pøipravujeme i na závìreèná
vystoupení šestnácti absolventù. Jeden z absolventských
koncertù se již uskuteènil, na další tøi Vás chci pozvat 11., 18. a
25. dubna vždy v 16.30 do koncertního sálu naší školy. Vìøím, že
zúroèí vše, co se v naší škole nauèili a že absolventským
koncertem úspìšnì završí své hudební vzdìlání.
Poznámka:
V krajském kole, které probìhlo 4.4.2017 se umístil Antonín
Míra na krásném 3. místì.

Talentové a pøijímací zkoušky do ZUŠ Rychvald
Dle § 2 vyhlášky è. 71/2005 Sb., o základním umìleckém
vzdìlávání zveøejòuji termín konání talentových zkoušek pro
školní rok 2017/2018 do hudebního, výtvarného a literárnì dramatického oboru, které se budou konat 22. a 25.5.2017 od
14:00 – 17:00 hodin v Základní umìlecké škole Rychvald,
talentových zkoušek do hudebního oboru na poboèce ZUŠ
Rychvald v ZŠ Dolní Lutyni 24.5.2017 od 14:00 – 17:00 a do
hudebního oboru na poboèce ZUŠ Rychvald v ZŠ v
Dìtmarovicích 23.5.2017 od 14:00 – 17:00.
Kritéria pro pøijetí do hudebního oboru:
u
Intonace jednoho nebo více zadaných tónù; sluchové
rozlišení poètu souèasnì zahraných tónù (max. 3); rozpoznání
vysokých a nízkých tónù
u
Opakování jednoduchého rytmického útvaru, zadaného
uèitelem; udržení metra
u
Zpìv libovolné písnì
u
Celková vnímavost a reakce na podnìty; komunikace s
uèitelem
Kritéria pro pøijetí do výtvarného oboru:
u
Ovìøení výtvarného citu pro barvu a tvar posouzením
pøinesených prací (min. 5)
u
Celková vnímavost a reakce na podnìty; komunikace s
uèitelem
Kritéria pro pøijetí do literárnì – dramatického oboru:
u
Provìøení komunikaèních a pohybových schopností; pøednes
pøedem pøipraveného textu (próza, poezie); opakování
rytmického útvaru; zpìv libovolné písnì; pohybové ztvárnìní
nálady, pocitu, navozené situace
u
Celková vnímavost a reakce na podnìty; komunikace s
uèitelem
Pøi pøijetí žáka do vyšších roèníkù je kritériem zvládnutí látky za
pøedchozí roèník (dle uèebních osnov nebo roèníkových výstupù
ŠVP ZUŠ Rychvald).

ZUŠ Open
V èervnu loòského roku byla naše škola oslovena
svìtoznámou pìvkyní Magdalenou Koženou, která se
rozhodla na podporu základních umìleckých škol založit
nadaèní fond.
Paní Kožená ve svém
dopise píše: „Základní umìlecká škola stála na poèátku
mého vztahu k umìní. Své paní
uèitelce klavíru Jarmile
Martínkové a ZUŠ Vranovská
v brnìnských Husovicích
vdìèím za mnohé. Velice ráda
bych „zuškám“ alespoò
èásteènì vrátila pozornost a
péèi, které se mnì dostávalo pøi
mých hudebních zaèátcích.
Jsem pøesvìdèena, že si
hudební školy zasluhují
zásadní uznání spoleènosti;
vždy právì v celé spoleènosti
se nejvíce projevuje systematická kultivace mladé generace, které se jí dostává díky
unikátnímu systému základních umìleckých škol.
Rozhodla jsem se proto
založit nadaèní fond na
podporu ZUŠ, na jehož
èinnosti jsem pøipravená se
aktivnì podílet. Ráda bych se
prostøednictvím nadaèního
fondu zasadila o to, aby ZUŠ
získaly více celospoleèenské
podpory, pozornosti a respektu. Jeho posláním je cílená
podpora budování pozice ZUŠ
jako nezastupitelného a unikátního systému moderního
umìleckého vzdìlávání.
Záleží mi na tom, aby hudební
školy byly vnímány jako
otevøené, pøátelské, inspirativní prostøedí, které své žáky
vede k uchopení a provozování
umìní jako souèásti každodenního života a které prohlubuje kulturnost našeho
národa.
Jsem si dobøe vìdoma, že
na tomto poli odvádíte
soustavnou nároènou práci.
Pøála bych si, abychom spoleènými silami výsledky
vašeho úsilí posunuli o další
stupeò vzhùru na pomyslném
žebøíèku hodnot naší spoleènosti.“
Hlavními cíli Nadaèního
fondu Magdaleny Kožené by
se mìlo stát úèinné zviditelnìní jedineèného systému
-6-

ZUŠ a podpora jeho pøibližování široké veøejnosti, podpora talentù ze ZUŠ a podpora
ZUŠ pøi vytváøení vlastních
projektù a pøi komunikaci s
rodièi a veøejností.
Prvním celorepublikovým
projektem nadaèního fondu, do
kterého se naše škola zapojila,
je tvùrèí setkání ZUŠ Open.
Termínem této velké oslavy
hudby, umìní, sdílené radosti a
respektu k systému základního
umìleckého vzdìlávání bude
úterý 30. kvìtna, kdy 350
základních umìleckých škol
pøedstaví veøejnosti své programy.
Naše škola na tento den, 30.
kvìten, pøipravila ve spolupráci se ZUŠ V. Petrželky z
Ostravy- Hrabùvky projektový
den s názvem Kytice aneb
poulièní májová veselice. V 15
hodin se od budovy ZUŠ v
Rychvaldì vydá mìstem
prùvod masek, který bude
cestou rozdávat výrobky žákù
výtvarného oboru s informacemi o naší škole. Na
námìstí zahraje a zazpívá
posluchaèùm nìkolik písní a
bude pokraèovat k Husovì
sboru. Od 15:50-17:20 budou
na farské zahradì Církve
èeskoslovenské husitské probíhat workshopy výtvarného,
hudebního a literárnì dramatického oboru naší školy a
veøejnost mùže s pomocí
našich uèitelù pronikat do tajù
kresby a malby, divadelní
improvizace, zkusit si hru v
orchestru nebo si zatanèit
lidový tanec. Každý si mùže
prožít svoji odpolední chvilku
fantazie, kreativity a tvùrèí
zábavy. V 17:30 se v Husovì
sboru v Rychvaldì uskuteèní
koncert, na kterém vystoupí
pìvecké sbory ZUŠ V. Petrželky a naší školy a spojené
kytarové soubory obou škol.
Pøijmìte pozvání na tuto
neobvyklou a pro umìlecké
školství tolik potøebnou aktivitu.
Vlasta Matonogová
øeditelka ZUŠ Rychvald
www.detmarovice.cz

Dìti prožily veèer se Ètyølístkem
Celostátní akce Noc s Andersenem se letos v Èeské
republice konala již po sedmnácté. Probíhá vždy na
pøelomu bøezna a dubna k výroèí narození dánského
pohádkáøe Hanse Christiana Andersena, který se narodil
2. dubna 1805.
Vìtšina dìtí postavièky z
Letošní pøipadla na pátek
31. bøezna a dìtmarovická legendárního èasopisu zná,
knihovna se k ní také navíc se dozvìdìly, že první
pøipojila. Autorkami nápadu èíslo Ètyølístku vyšlo už 15.
na tuto noc jsou knihovnice z kvìtna 1969, že seriál má
Uherského Hradištì a dnes ètyøi hlavní hrdiny, kteøí žijí
ve spoleèném domku ve
už jde o mezinárodní akci.
Letošní roèník byl ve fiktivní obci Tøeskoprsky,
znamení ètyø hrdinù legen- která se nachází u rybníka
d á r n í h o k o m i k s o v é h o Blaáku pod hradem Bezèasopisu Ètyølístek. Pod zubem. Pøedlohou pro
vedením Fifinky, Myšpulína, Tøeskoprsky byly seveBobíka a Pindi absolvovalo v roèeské Doksy, v jejichž
knihovnì 8 dìtí veèer plný blízkosti má autor komiksu
zážitkù, dobrodružství a Jaroslav Nìmeèek chalupu.
Rybník Blaák pak symbopøekvapení.

Jarní dobroèinný bazar dìtmarovické farnosti
Vážení obèané,
rádi bychom navázali na úspìšný pøedvánoèní bazar a
oslovili Vás k zapojení se do našeho 2. dobroèinného
bazaru dìtmarovické farnosti. Na podzim se z darù od 32
dárcù úspìšnì vybralo 10.387 Kè na opravu kostelních
varhan, a proto jsme se rozhodli v nìm pokraèovat.
Jarní období, kdy tajeme spoleènì se snìhem a nabíráme
energii skrze sluneèní paprsky, nás nutí v našich domovech
k úklidu, tøídìní a uvolòování místa pro nové vìci. Zkuste i
tentokrát pøispìt nevyužívanými vìcmi a podpoøit opravu
varhan v našem kostele.
Pokud se s námi do sbírky zapojíte, pøineste sezónní
vyøazené vìci na sbìrné a zároveò prodejní místo - pøízemní
prostor naší fary. Darovat je možno èisté a nepoškozené
vìci: obleèení, boty, kabelky, bižuterii, ložní prádlo,
ruèníky, hraèky, hry, kola, sportovní potøeby, keramiku.
Darované vìci se nevrací zpìt.
Vìnováním nebo následným zakoupením vìcí
pøispìjete k opravì kostelních varhan, zbylé dary budou
vìnovány o.p.s. Moment. Tato charitativní organizace
pomáhá prodejem darù v kamenných obchodech v Karviné
a Ostravì, podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní
stacionáø Žebøík, obèanské sdružení Kola pro Afriku. Více
informací naleznete na jejich webových stránkách
http://www.moment-ops.cz
Sbìr probìhne na faøe v sobotu 13. 5. 2017 od 9:00 do
13:00 hodin. Prodej bude následovat rovnìž na faøe, a to o
týden pozdìji: ve ètvrtek 18.5 od 13:00 do 17:00, v pátek
19.5. od 9:00 do 17:00, v sobotu 20.5. od 9:00 do 12:00
hodin. Pøedem dìkujeme a budeme se tìšit na vidìnou!
Za pøípravný tým Mgr. Nikol Èempelová
tel. kontakt: 774 645 659

lizuje Máchovo jezero, hrad
Bezzub zase blízký Bezdìz.
V prosinci 2011 bylo v
podkroví knihovny v Doksech (komiksových Tøeskoprskách) otevøeno unikátní
Muzeum Ètyølístku. V dubnu

Ètyølístku.
Ètyølístek se také doèkal
filmového zpracování. V
úzké spolupráci s Jaroslavem
Nìmeèkem byl pøipraven
celoveèerní film Ètyølístek
ve službách krále, který mìl

2012 byla v návaznosti na
vybudování muzea otevøena
i nauèná stezka Se Ètyølístkem okolo Blaáku, kde je
prohlídka Doks a pøilehlých
oblastí zprostøedkována
návštìvníkùm prostøednictvím právì komiksového

premiéru 28. února 2013.
Na rozlouèenou dostaly
dìti upomínkové pøedmìty a
pamìtní listy. A už se všichni
tìšíme na 18. roèník Noci s
Andersenem.
Alžbeta Jendryšèíková
knihovnice
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Veselé Velikonoce!
Toto pøání èteme pøed velikonoèními svátky na
pohlednicích, na rùzných plakátech a výzdobách
všude kolem nás. A jsou to opravdu svátky radosti,
vítání jara, nového zaèátku, nového života. Aby byly
takové i u nás v obci, o to se již tøetím rokem pokouší
tým složený z našich šikovných a obìtavých
zahrádkáøù, èlenù Klubu obèanù Koukolné, za
pøispìní a pomoci obecního úøadu, organizováním
Dìtmarovického velikonoèního jarmarku. Letos
patøil této pøíjemné události víkend 8. a 9. dubna. Sál
motorestu v Koukolné i jeho okolí se rozzáøil pestrou
paletou jarních barev a motivù, zavonìly právì
rozkvétající se tøešnì, hyacinty èi narcisy.
Návštìvníci se mohli opìt obdivovat a èerpat
inspiraci ze zdaøilých velikonoèních aranží našich
nejmenších z obou mateøských škol, dìtí ze školní
družiny èi keramických kroužkù. Již tradiènì vìtšinu
krásných a nápaditých dekorací vytvoøila naše
neúnavná výtvarnice paní Eva Szyroká, a tak
výzdoba byla opravdu velmi zajímavá a inspirativní.

Nezbytnou èástí jarmarku jsou samozøejmì prodejci.
Mohli jsme ochutnat výborné uzeniny, sýry èi rùzné
pekaøské a cukráøské laskominky našich místních a
regionálních prodejcù. Nechybìla nabídka ovocných
stromkù a keøù, výborná medovina ani dìtmi tolik
oblíbená cukrová vata. V nedìli letos rozšíøil nabídku
i bohatý sortiment døevìného zboží. Pohled na ruènì
malované kraslice pak dokonèil mozaiku velikonoèní
atmosféry. A protože na žádném správném jarmarku
nesmí chybìt ani jarmareèní divadlo èi kejklíøi, v
nedìli odpoledne dorazili z Opavy i k nám opìt
manželé Antošovi s Kašpárkem, který letos bojoval s
vodníkem ve mlýnì a se strašlivým èarodìjem.
Krásné poèasí, které nám bylo dopøáno, pak už jen
podpoøilo úspìch celé akce.
Dìkujeme všem zainteresovaným za jejich poctivì
odvedenou práci, dìkujeme návštìvníkùm, že se
pøišli podívat a tìšíme se opìt pøíští jaro na shledanou.
Za všechny organizátory Táòa Èempelová
OÚ Dìtmarovice

-8-

www.detmarovice.cz

VÍTÁNÍ
OBÈÁNKÙ
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Koncert ke Dni matek

Noc kostelù 2017

V nedìli 14. kvìtna, na Den matek, bude v místním
kostele mše až odpoledne v 15:00 hodin. Vystoupí pøi ní
pìvecký sbor z farnosti Opava – Komárov.
Po mši následuje koncert a mariánská akademie k 100.
výroèí zjevení Panny Marie ve Fatimì v Portugalsku, ke
kterému došlo 13.5.1917.

Letošní roèník Noci kostelù se uskuteèní v pátek
9. èervna. Zapojí se do ní i farnost Dìtmarovice. Program v
místním kostele sv. Maøí Magdalény zaène už v 16 hodin pro
dìti, a od 18 do 23 hodin zejména pro dospìlé. Letošní
novinkou bude výstava ikon s ukázkou psaní ikon a
ochutnávka mešních vín; ale samozøejmì nebude chybìt
výstava dìtských prací èi
hudební vystoupení.
Zajímavostí bude výstava
papírových modelù významných chrámù v našem
regionu.
Pøipomeòme, že do
iniciativy Noci kostelù se v celé zemi zapojuje více než 900
chrámù a modliteben. Mnozí lidé v prùbìhu jednoho veèera
zavítají hned do nìkolika kostelù v blízkém èi širším okolí.
Do toho našeho, dìtmarovického, pøišlo loni více než 300
návštìvníkù.
Pøipravil P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz tel. 731 402 008

Májové pobožnosti u našich kaplièek
Mìsíc kvìten se v katolické tradici spojuje s tzv. májovými
pobožnostmi. Ta první bude u kaple sv. Floriána, patrona
hasièù, „Pod Skotnicou“, v nedìli 7. kvìtna v 16:00 hodin.
Pøijít mùžete i k Nìbrojovì kapli, a to v nedìli 28. kvìtna
od 16:30 hodin. Tam si zase pøipomeneme sté výroèí
mariánských zjevení ve Fatimì.

Vyjádøení sounáležitostí s nemocnými
Poslední kvìtnová støeda je vyhlášena dnem
roztroušené sklerózy. Po celé Èeské republice se konají
akce na podporu léèby této nemoci a
postižených touto nemocí. Roztroušená
skleróza je chronické autoimunitní
onemocnìní, pøi kterém lidský imunitní
systém napadá centrální nervovou soustavu.
Nemoc postihuje zejména mladé dospìlé od 20 do 40 let.
Ke dni roztroušené sklerózy jsme obdrželi tuto výzvu:
V roce 2017 jsem se rozhodl podpoøit tuto akci ve vìtším
mìøítku. A protože je barvou roztroušené sklerózy zelená,
byl bych rád, kdyby sounáležitost s nemocnými byla
vyjádøena nasvícením dominantních budov v obcích právì
touto barvou. Vìøím, že se tímto aktem dostane
problematika spojená s touto nemocí do povìdomí
spoleènosti, a že se naše spoleèné dílo podaøí.
S pozdravem a pøáním všeho dobrého
Pavel Bìlobrádek
K této výzvì se rádi
pøipojíme a od 31.5. do
11.6.2017 bude místní kostel
zelenì nasvícen. Vážení
spoluobèané, pùjdete-li kolem
kostela, vzpomeòte si na
postižené touto nemocí.
Dìkuje Jaroslav Mana
pøedseda KDU-ÈSL
v Dìtmarovicích.
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Petra a Martina na Mistrovství
Èeské republiky juniorù

Slunce, pochod, zábava aneb
DÌTMAROVICKÉ GROBLE 2017

Petra Kúdelová a Martina Zemková se zúèastnily
juniorského Mistrovství Èeské republiky v Náchodì.
Obì závodnice musely bojovat na pohárových soutìžích
o co nejlepší umístìní, aby nasbíraly body do žebøíèku a
mohly postoupit mezi 24 nejlepších v Èeské republice.
Bylo to nároèné, ale holky bojovaly a povedlo se.
Mistrovství Èeské republiky v krasobruslení v Náchodì
bylo zahájeno v krásném divadelním sále, kde se i losovalo
poøadí pro start v krátkém programu. Po slavnostním
zahájení a losování byl pro závodníky uspoøádán banket.
Závodníci a závodnice si vše náramnì užili.
Od dalšího dne už zaèaly tréninky a soutìže. Obì naše
závodnice si nalosovaly dobøe. Na tréninku se daøilo. Petra i
Martina se na samotnou soutìž tìšily. Petra se umístila po
nepovedeném krátkém programu na 20. místì a Martina na
22. místì.
Holkám gratulujeme.

Je ráno sobota 1. dubna 2017. Meteorologové
pøedpovídají krásný, témìø letní den. Po Dìtmarovicích a
pøilehlé èásti Doubravy se zaèíná pohybovat neobvyklý
poèet velkých i malých lidí, zvíøat a koèárkù. Co se to dìje?
TJ Sokol Dìtmarovice poøádá 34. roèník pochodu
Dìtmarovické groble. Na startu v sokolovnì si úèastníci
vyzvednou mapu a vyrážejí na nìkterou ze tøí tras.
Nejvíce koèárkù se pohybuje po nejkratší, 6 km dlouhé
trase, protože tu si zvolili hlavì rodièe s dìtmi.
Nejvíce pochodníkù zvolilo støední tra na 12 km. Ty mohli
zahlédnout obèané místní èásti Koukolná, Zálesí, støedu
obce a Doubravy. Nejvíce krokù museli udìlat sportovci,
kteøí si vybrali pochod na 25 km. Ti navíc prošli Olmovcem
a areálem pøed elektrárnou.
Døíve nebo pozdìji všichni dorazili do cíle v sokolovnì.
Organizátoøi na kontrolách nestaèili namáèet razítka a
organizátoøi v cíli nestíhali rozdávat diplomy a doplòovat
obèerstvení. Po pochodu mnoho lidí ještì posedìlo na
sokolském høišti.
Je sobota 1. dubna 2017 odpoledne. Meteorologové
zaznamenávají v naší oblasti rekordnì vysoké teploty.
Organizátoøi Groblí zase rekordní úèast na pochodu. Snad
na závìr ètenáøe neunaví krátká statistika 34. roèníku.
25 km 12 km 6 km
Celkem na trase
33
228
150
Z toho dìtí
1
70
66
Celkem na pochodu
411
Roèník narození úèastníkù:
1931-2017
Nejstarší pochodníci: pan Jaromír Káòa z Orlové a pan
Vladimír Vojtìchovský z Olomouce.
Pøijeli z daleka: Praha, Brno, Znojmo, Dolní Dubòany,
Krnov, Staškov, Olomouc, Frenštát pod Radhoštìm, Hluèín,
Vratimov, …
Co zbývá na závìr? Podìkovat pochodníkùm za úèast,
organizátorùm za vynaložený èas a úsilí. A za rok na
shledanou.
Za TJ Sokol Dìtmarovice Jana Bochenková

Petra a Martina s trenérkou Vìrou Kramnou

Lucka druhá v Bøeclavi
Velké ceny v Bøeclavi se
zúèastnila Lucka Motyková
v kategorii žaèky B. Jízda se
jí povedla a Lucka si
pøivezla další medaili za
druhé místo.
Natálie Motyková v
kategorii mladší žaèky B se
umístila na 13. místì.
Cenné body do Èeského
poháru potøebovala ještì
Markéta Sobotíková. Závod
se jí povedl. Po krátkém
programu byla na 13. místì.
Volnou jízdu zajela na 11.
místo a celkovì se umístila
na 13. místì.
Úèast na MÈR má
Markéta jistou, ale ještì si
vše ujistí v Tøinci.
Lucie Motyková
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Cyklistická sezóna zaèíná…
V loòském roce došlo celkem ke ètyøem nehodám, pøi
kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou pøípadech
nemìli na hlavì nasazenou ochranou pøilbu. K takovému
skutku došlo také v obci na Karvinsku.
Osmaètyøicetiletý cyklista barvy, která mùže být komzøejmì nepøizpùsobil rychlost binována se zadní èervenou
a v levotoèivé klesající zatáèce svítilnou
u
pøední odrazkou bílé
vyjel s jízdním kolem mimo
komunikaci, kde projel barvy
u
odrazkami oranžové
silnièním pøíkopem a následnì
upadl na zem. Pøi tomto utrpìl barvy na obou pedálech • n a
kol nejménì jednou
zranìní, kterým na místì paprscích
boèní odrazkou oranžové
podlehl. Abychom se nemuseli barvy na každé stranì kola
v letošním roce s obdobnými
u
dvìma na sobì nezápøípady setkávat, pøipomeòme vislými úèinnými brzdami s
si nìkolik pravidel a povin- odstupòovaným ovládáním
ností cyklisty k bezpeèné brzdového úèinku, dìtské kolo
jízdì. Než vyjedeme na první pro dìti pøedškolního vìku
jízdu, mìli bychom své jízdní vybaveno protišlapací brzdou
kolo zkontrolovat a pøípadnì nemusí být vybavena pøední
odstranit nedostatky, které brzdou
u
volné konce øídítek
mùže mít v povinné výbavì.
Tato výbava má zajistit musí být zaslepeny (zátky,
cyklistovi bezpeènou jízdu a rukojeti apod.)
u
matice nábojù kol musí
viditelnost na silnici.
být uzavøené, nejsou-li køídloJízdní kolo musí být vé pøípadnì rychloupínací
vybaveno:
Výbava kola za snížené
u
zadní odrazkou èervené viditelnosti:

Bezpeènost v obci za rok 2016
Zastupitelstvu obce byla na zasedání
konaném 22.3.2017 pøedložena „Výroèní
zpráva o stavu bezpeènosti za rok 2016“ v obci
Dìtmarovice zpracovaná místním oddìlením
Policie ÈR, jehož vedoucí se zasedání rovnìž
zúèastnil.
Ze zprávy vyplývá zlepšení situace v
bezpeènostní oblasti vèetnì výrazného nárùstu
objasnìnosti trestné èinnosti oproti roku 2015,
jak vyplývá i z následujícího struèného
porovnání obou let. V oblasti veøejného poøádku
došlo k øešení celkem 6 pøípadù, což je stejný
poèet jako v roce 2015 – jednalo se zejména o
rušení noèního klidu a veøejné pohoršení. Kromì
tìchto evidovaných pøípadù dochází i k
drobným, na místì vyøešeným záležitostem, kde
se jedná zejména o problémy týkající se
mezilidských vztahù a rušení noèního klidu.
Èastými místy, kde dochází k narušování
veøejného poøádku, jsou napøíklad prostory
okolo restaurací. Zpráva se rovnìž zmiòuje o
ubytovnì EDÌ, kde pokraèuje velmi dobrá
spolupráce s nájemcem tohoto objektu pøi øešení
vzniklých problémù.
V oblasti pøestupkù (mimo blokových pokut)
se jedná nejèastìji o pøestupky proti
obèanskému soužití a dále pak proti majetku,
jako jsou drobné krádeže, poškozování cizího
majetku a poškozování zaøízení èeských drah. K
páchání pøestupkù dochází èasto v prostorách
benzínové èerpací stanice, kde dochází k tzv.
újezdùm bez placení. V roce 2016 se tak jednalo
celkem o 95 pøestupkù (v roce 2015 o 97

u
svìtlomet svítící dopøedu bílým svìtlem, referenèní
osa svìtelného toku musí
protínat vozovku nejdále 20 m
od svìtlometu
u
zadní svítilna èervené
barvy, mùže být nahrazena
svítilnou s pøerušovaným
svìtlem èervené barvy
u
zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou
zajistit svítivost pøedchozích
svìtel po dobu minimálnì 1,5
hodiny bez pøerušení
Doporuèené vybavení
jízdního kola:

(Ze zprávy Policie ÈR)

pøestupkù), z nichž 60 bylo objasnìno (2015 –
56) a 35 neobjasnìno (2015 – 41).
V oblasti trestné èinnosti jsou nejèastìjšími
trestnými èiny krádeže a krádeže vloupáním v
celkovém poètu 43, kde bylo celkem objasnìno
26 skutkù, tj. 60,5%. V roce 2016 se tak jednalo
celkem o 64 pøípadù trestné èinnosti (v roce
2015 o 82 pøípadù), z nichž 42 bylo objasnìno
(2015 – 40) a 22 neobjasnìno (2015 – 42).
Zpráva PÈR neuvádí žádný výrazný podíl
problémù s lidmi ze sociálnì slabé komunity,
kteøí jsou v obci ubytováni v rámci státní
podpory sociální oblasti.
V oblasti dopravní situace bylo v roce 2016
udìleno celkem 242 blokových pokut na území
naší obce oproti 323 blokovým pokutám v roce
2015, bylo zjištìno 14 úèastníkù provozu pod
vlivem alkoholických nápojù nebo jiných
návykových látek oproti 16 v roce 2015. Mezi
nejèastìjší pøestupky v dopravì patøí špatný
technický stav, neužití stanoveného osvìtlení
vozidla, nepøedložení potøebných dokladù èi
nerespektování dopravního znaèení.
Nejèastìjším místem pøestupkù jsou zde hlavní
silnice I/67 vedoucí støedem obce a silnice mezi
Elektrárnou Dìtmarovice a Orlovou.
Ze strany policie jsou rovnìž navrhována i
realizována pøíslušná opatøení, kde velkou roli
hraje mimo jiné informovanost obèanù v této
oblasti, jakož i samotný postoj obèanù k
odvracení èi pøedcházení podobné negativní
èinnosti. Za kladný pøístup obèanù jim Policie
ÈR i obecní úøad dìkují.
Obecní úøad
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u
úèinné blatníky
u
zvonek
u
kryt øetìzu
Dalším cílem cyklisty,
krom správnì vybaveného
kola, by mìla být také samotná
bezpeèná jízda. K pøedchozí
èásti o povinné a doporuèené
výbavì je urèitì nutné pøipomenout povinnost používat pøi
jízdì ochranou pøilbu osobám
mladším 18 let, doporuèuje se
však i pro ostatní cyklisty.
Riziko úmrtí po pádu bez pøilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického obleèení zaruèí dobrou
viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvkù
se zvyšuje jeho viditelnost a
bezpeènost. Za nevhodné
chování cyklisty lze považovat
nesprávný zpùsob jízdy. Jeho
místo pøi jízdì je vždy vpravo,
a to i na cyklostezce, nutné je
dodržovat dostateèný odstup
od pøekážek a pøedvídavost
samotného dìní kolem
cyklisty. Prùjezd zatáèky by
mìl být takový, aby pøíèinou
vysoké rychlosti nevyjel do
protismìru, pøípadnì úplnì
mimo komunikaci. Cyklista by
mìl být vždy ohleduplný a také
pøedvídavý.
Sledovat stav komunikace,
vyhýbat se pøekážkám, pøièemž o zmìnì smìru jízdy by
mìl své okolí upozoròovat
vèas a vhodným zpùsobem. K
požitku z jízdy pøispìje také
vhodnì naplánovaná trasa.
Mìla by být pøizpùsobena
možnostem a schopnostem
cyklisty. Silný provoz na
pozemní komunikaci s vìtší
frekvencí nákladních vozidel k
bezpeèné jízdì také zcela jistì
nepøispìje. V neposlední øadì
by nemìl zapomenout na
nulovou toleranci hladiny
alkoholu pøi jízdì. V pøípadì
kontroly se cyklista pod vlivem
alkoholu øeší stejnì jako øidiè
motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát
komisaø
www.detmarovice.cz

Co dìlat, když hrozí povodnì
Povodnì jsou definovány jako pøechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních tokù nebo jiných povrchových
vod, pøi kterém voda zaplavuje území mimo koryto
vodního toku a mùže zpùsobit škody.
Anebo voda nemùže doèasnì pøirozeným zpùsobem odtékat z urèitého
území nebo je její odtok
nedostateèný, nebo mùže
docházet k zaplavení území
i pøi soustøedìném odtoku
srážkových vod.
Jsou rozlišovány 3 stupnì povodòové aktivity.
Prvním stupnìm je stav
bdìlosti – nastává nebezpeèí povodní, je organizována hlídková služba na
vodních tocích orgány
samosprávy obcí. Druhým
stupnìm je stav pohotovosti
– je zajištìna trvalá pohotovost, zasedá povodòová
komise a pøijímána opatøení
ke zmírnìní prùbìhu
povodnì. Tøetím stupnìm je
stav ohrožení – je vyhlašován pøi bezpeènostním
nebezpeèí a vzniku vìtších

škod, ohrožení životù a
majetku v zaplaveném
území, jsou zajišovány a
realizovány technická
opatøení, vyprošovací a
záchranné akce.
Lidem, kterým hrozí, že
je povodeò postihne, se
musí snažit na ni pøipravovat pøedem, což je
spojeno s tím, že je nutné
sledovat vývoj povodòové
situace z rùzných zdrojù,
jako jsou sdìlovací prostøedky a místní rozhlasy.
Další informace o povodòové situaci pøináší televizní stanice ÈT24 nebo
internetová stránka ÈHMÚ
(Èeský hydrometeorologický ústav).
Pøi vyhlášení stavu
ohrožení je nutné zamìøit se
na pøípravu evakuaèního
zavazadla pro celou rodinu.

Evakuaèní zavazadlo se
doporuèuje oznaèit jménem
a adresou a mìlo by obsahovat napøíklad základní
trvanlivé potraviny na dva
až tøi dny, pøedmìty denní
potøeby, užívané léky, toaletní a hygienické potøeby,
osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy a cennosti, náhradní odìv a obuv.
Také by se mìly ve stavu
ohrožení pøemístit potraviny, nebezpeèné látky a
nábytek do vyšších pater
domku, mìlo by se pøipravit
vyvedení hospodáøských
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zvíøat, odstranit nebo øádnì
zajistit snadno odplavitelný
materiál, zabezpeèit dùm
nebo byt a pøipravit rodinu a
domácí zvíøata k evakuaci.
Dále je nutné pøipravit si
pytle s pískem a další
materiály na utìsnìní nízko
položených oken a dveøí,
zajistit si ucpávky a tìsnící
materiál pro odpadní
kanalizaèní potrubí.
Voda je základem života
na zemi, ale i nespoutaným
živlem, proti kterému je
tøeba se úèinnì a preventivnì bránit.
Ing. Lukáš Rylko

www.detmarovice.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Bøezen 2017
80 let
Tomáš Stáòa
Rùžena Roèková
Jozef Perïoch
82 let
Vladimír Šeliga
Božena Stošková
83 let
Josef Zajonc
90 let
Marie Rzuhovská
92 let
Josef Nerychel
Duben 2017
81 let
Marta Ivanièková
82 let
Vìra Ivánková
Hermína Švedová
Jindøiška Bauerová
83 let
Vìra Vlèková
Dagmar Jendryšèíková

84 let
Antonie Szwedová
Vlastimila Krejèíková
85 let
Anna Šimanská
86 let
Rudolf Hanusek
87 let
Marie Tøaskalíková
88 let
Miroslava Kijonková
89 let
Valerie Kijonková
Vìra Køemenová
90 let
Marie Jendryšèíková
91 let
Jan Elšík
93 let
Miroslav Knìžík
Všem oslavencùm
blahopøejeme!

Na spoleènou cestu životem vykroèili
8.4.2017
Lukáš Køenek – Dìtmarovice
Soòa Pietrowská – Dìtmarovice

Zlatou svatbu v dubnu oslavili
Blažena a Miroslav Mrakwiovi

Diamantovou svatbu v bøeznu oslavili
Drahomíra a Jaroslav Katoliètí

4.3.2017 jsme pøivítali nové obèánky
Kryštofa Hanzla, Sofii a Nelu Horváthovy, Sebastiana
Šutku, Dominika Machalika, Natálii Švedovou

Vzpomínáme na zemøelé
Annu Mrajcovou, Teresu Støelcovou, Alenu Falatovou,
Irenu Mrakwiovou, Evu Kajanovou

Vystoupení Karla Šípa
a Josefa Náhlovského
v Dìlnickém domì dne
6. dubna 2017.
Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Michael Branny,
Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy
se nevracejí. Redakèní rada si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí
odpovídat mínìní redakce. Uzávìrka pøíštího èísla 27.6.2017.
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