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Vážení spoluobčané,
letošní rok nezačal pro hospodaření
obce nejlépe. Přestože nám z loňského
roku zůstal přebytek ve výši téměř dvou
miliónů, průběh letošní zimy
způsobil, že náklady na
zimní údržbu jen za první dva
měsíce výrazně překročily
částku, kterou jsme potřebovali v minulých létech na
celou zimu. Navíc po takovém průběhu zimy budeme potřebovat mnohem
více peněz na prosté látání děr v cestách.
Před zastupitelstvem proto
stojí náročný úkol sestavení rozpočtu obce pro
tento rok. Loni se podařilo
rozpočet sestavit velmi
zodpovědně a tak i přes
hlubokou hospodářskou
krizi, která způsobila
pokles daňových příjmů
oproti skutečnosti roku
2008, jsme při naplnění
všech úkolů finančně vyšli.
Pokles příjmů způsobil
především výpadek v
položce „daň z příjmu
právnických osob“ ve výši
20% oproti skutečnosti
roku 2008. I letos musíme

počítat s tím, že mnohá daňová plnění
nebudou v takových objemech jako v
minulých letech. Zastupitelé již mají od
loňského prosince k dispozici první verzi
rozpočtu naší obce na rok 2010. Nyní
probíhají jednání o výběru nejdůležitějších akcí pro tento rok. Osobně
věřím, že na konci letošního roku
budeme moci konstatovat, že záměry
letošního roku byly splněny a hlavně, že
jsme je finančně ustáli.
Ing. Lumír Mžik, starosta obce

Březen 2010

Z jednání
zastupitelstva
obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2009 se
konalo dne 16. prosince.
Mimo jiné schválilo rozpočtová opatření a upravený
rozpočet pro rok 2009 a
rozpočtové provizorium pro
rok 2010.
Dne 25. ledna letošního
roku se zastupitelstvo zabývalo realizací projektu
„Zateplení MŠ Koukolná a
MŠ střed – projekt energetických úspor". Akce se
uskuteční za předpokladu, že
obec obdrží požadovanou
dotaci OP ŽP, oblast podpory
3.2.1. Realizace úspor energie.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne
17. března 2010 v 17,oo hodin v banketce Dělnického
domu. Budou projednány
rozbory hospodaření obce za
rok 2009 a rozpočet obce pro
rok 2010. Vážení občané, k
účasti na zasedání zastupitelstva obce jste všichni
srdečně zváni.
OÚ
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Svozový kalendář na rok 2010
Svozový den: úterý až pátek
Datum

1 x 2 týdny

1 x 4 týdny

separace 1100 l

5.leden
19.leden
2.únor
16.únor
2.březen
16.březen
30.březen
13.duben
27.duben
11.květen
25.květen
8.červen
22.červen
6.červenec
20.červenec
3.srpen
17.srpen
31.srpen
14.září
28.září
12.říjen
26.říjen
9.listopad
23.listopad
7.prosinec
21.prosinec
4.leden

modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

zelená

plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty
plasty

zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená

sklo
sklo
sklo
sklo

sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo
sklo

Vedoucí střediska Svoz Martin Drbušek

Znečištění ovzduší

Děti mají zákaz vycházení, velké podniky mají
nařízeno omezení provozu,
veřejnost volá po nápravě
úřední cestou. Ale co pro
zlepšení situace dělá každý z
nás? Obec je ze 70% napojena na zemní plyn. Bohužel,
díky vysoké ceně plynu část
občanů opět začala využívat
k vytápění svých rodinných
domů tuhá paliva. Ale i ta stojí
více než např. před 5 lety. A
tak začínáme uvažovat jak

ušetřit. Kupujeme „levné“
černé uhlí od různých
dodavatelů, které je ovšem
málo kvalitní a má většinou
vysoký obsah síry. V kotli na
tuhá paliva končí bohužel
mnohdy i komunální odpad
nebo např. plasty, které při
spalování v nízkých teplotách
uvolňují vysoce škodlivé
rakovinotvorné látky.
A to jsou právě ony
skutečnosti, které může
každý z nás ovlivnit.

Zkusme se sami zamyslet
a sáhnout si do svědomí, zda
ke smogové situaci nepřispíváme i my sami. Jestli by
nestálo za to, alespoň v době
zhoršených rozptylových
podmínek, zapnout kotel na
zemní plyn nebo elektřinu, a
to nejen ve dne, ale i v noci. A
když už používat tuhá paliva,
pak koupit kvalitní koks a
odpad řádně vytřídit a ne
spalovat. Vždyť ten vzduch,
který si tak pěkně „vylepšujeme“,
pak dýcháme my
všichni.
OÚ Dětmarovice
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V centru obce, před
prodejnou Elektro Volák,
rostou od roku 1977
japonské višně zvané
sakury. Zcela jistě se
stávají nepřehlédnutelnými na jaře, kdy se
jejich koruny zahalí do

sklo

Případné změny ve svozovém kalendáři
budou občanům po dohodě
s obecním úřadem včas oznámeny.

„Dnes se špatně dýchá… celý kraj zaplavil smog…
prachové limity jsou mnohonásobně překročeny…“
slyšíme v posledních dnech ze všech médií. I sami to
vidíme, cítíme nepříjemný pach při nadechnutí ve
venkovním prostředí, celou situaci vnímáme negativně.

Obnova
sakurového
stromořadí

bohaté záplavy růžových květů. Jedná se o
okrasné parkové kultivary, které mají životnost
přibližně 20 let. Při
bližším ohledání dřevin
zjistíme, že se jejich stav
výrazně zhoršuje, stromy jsou napadeny různými chorobami, které
způsobují deformace a
praskání kmenů, odumírání a usychání větví
či zplanění části stromů.
Proto jsme letos přistoupili k revitalizaci této
jednostranné aleje.
Sakury budou vykáceny,
pařezy odfrézovány a
během měsíce dubna
2010 zde budou opět
vysázeny nové odolnější
sakury Kazan, vhodné
do tzv. městského prostředí.
Mladé stromky budou
vysázeny odbornou firmou, pro obec zdarma,
protože výsadba sakur
byla nařízena opět jako
součást náhradní výsadby, tentokrát pro firmu
ČEZ a.s., v rámci řízení
povolení kácení dřevin z
důvodu stavby „Vyvedení tepla z EDĚ do
Bohumína - II. stavba: TN
EDĚ - RU Bohumín“.
OÚ Dětmarovice
www.detmarovice.cz

Ze života školy

Pohodlí pro odpočinek i učení
Anežka Sztwiertniová na základní škole v Dětmarovicích si
společně s rodiči převzala dne 5.2.2010 dárek od občanského
sdružení TRIANON z Českého Těšína - polohovací vak. Jedná se
o speciální mohutný vak umožňující vhodné a pohodlné
polohování, které je pro malou slečnu na vozíčku v průběhu
vyučování nesmírně přínosné. Impulz k obdarování Anežky se
zrodil na základě již 7 leté podpory programu Bez bariér bez hranic
obecním úřadem Dětmarovice, které si představitelé sdružení
TRIANON velice váží. Obdarovat Anežku byl nápad pana starosty
Dětmarovic Ing. L. Mžika. Nakontaktoval obě strany a přemýšliví
rodiče společně s Helenou Hanselovou - asistentkou Anežky řešili
s dárcem pořízení nejpotřebnější pomůcky pro ulehčení její denní
činnosti ve škole. „Za finanční podporu jsme moc vděčni a
oceňujeme snahu lidí, kteří nás sami vyhledali – my jsme nemuseli
udělat nic,“ uvedla Lenka Sztwiertniová, matka holčičky, postižené
od narození. Jako veselou a kamarádskou charakterizuje Anežku
její asistentka. „Je hrozně silná, i přes svoje postižení nemá
problém si najít kamarády, zapojit se do party ve třídě. A děti ji
berou úplně normálně,“ řekla Helena Hanselová.
Každý rok v rámci projektu Bez bariér, bez hranic pomáháme
vybranému člověku nebo instituci. Tentokrát to byla právě Anežka
Sztwiertniová.
Vděčný pohled
velice sympatické
rodiny Anežky, jako
i všech přítomných
na předání vaku je
pro nás velice
příjemné.
Viliam Šuňal
předseda
sdružení
TRIANON

Žáci se samými
jedničkami
1. třída

4. třída

Byrtus Jan, Greco Alexandr,
Krzystek Jakub, Pilc Daniel,
Rusek Benedikt, Rzeszutek
Lukáš, Sikora Tomáš, Vaculík
Jiří, Vitoň Filip, Ženíšek
Tadeáš Alexandr, Baierová
Kateřina, Bartečková Markéta, Górecká Linda, Jurošková Petra, Kolková Michaela, Littnerová Barbora,
Mazurková Lucie, Monczková Barbora, Oškerová
Kristýna, Perutková Petra,
Plevová Sandra, Salavová
Nikol

Branny Vítek, Górecki
Richard, Kryska Dominik,
Giecková Nikola, Krůlová
Lucie, Rzeszutková Leona,
Salavová Aneta, Turčanová
Jana, Venclová Kristýna

2. třída
Adamczyk Jiří, Hradil Matyáš, Chmiel Dominik, Chmiel
Vojtěch, Cieslarová Pavla,
Erhardtová Natálie, Chromíková Tereza, Kúdelová
Petra, Staníčková Karolína,
Suchanková Veronika, Štefaniková Karolína, Telegová
Veronika, Zuziaková Tereza
3. třída
Frič Martin, Boturová Barbora, Janíčková Gabriela,

Masopustní průvod
Masopustní průvod dětí školní družiny při zdejší
základní škole se v pátek 5. února vydařil se vším všudy.
Příprava masek, různých převleků i rekvizit, taneční i
pěvecký nácvik, děti pohltila natolik, že se již pátečního
odpoledne nemohly dočkat a zvědavě se doptávaly, kdy
ten průvod konečně bude. Počasí se neskutečně
umoudřilo a pohádkově modrá obloha se sluníčkem
dokreslovala celý masopustní průvod.
Namaškařené a natěšené
děti se vydaly za zpěvu
masopustních a lidových
popěvků k obecnímu úřadu,
kde zatančily za vlastního
pěveckého doprovodu k
velkému obdivu přítomných

mazurku. Poté byly pozvány
do hospůdky Na statku, kde
proběhlo malé občerstvení.
Pokračování průvodu obcí za
zvuků různých, i vlastnoručně
vyrobených nástrojů vozembouchů, bylo pro děti

Kiselová Klaudie, Macurová
Veronika, Sztwiertniová
Anežka, Šustíková Kateřina

první zkušeností s tímto
starým lidovým zvykem.
Zvláštní poděkování
za
spolupráci patří p. Monice
Pilcové, p. Janě Krůlové a
pekařům z Ostravy, kteří
sponzorstvím
přispěli k
vydařenému odpoledni.
Chtěli bychom v této
započaté tradici příští rok
nejen pokračovat, ale i zapojit
do takovýchto akcí co jak
největší počet dětí i rodičů a
rozšířit tak naši dobrou
spolupráci.
Vychovatelky
školní družiny

5. třída
Botur Filip, Bednárová Aneta,
Témová Eliška, Vronková
Kateřina

Žáci
s vyznamenáním
6. třída
Bura Radek, Čimbora Daniel,
Gřešica Dominik, Kostka Vít,
Kubíček Richard, Hanusková
Tereza, Ligocká Kateřina,
Wilczková Martina

7. třída
Górecká Karolína, Grabcová
Tereza, Hübnerová Renáta,
Kaniová Kateřina, Mojźyszková Kateřina, Morončíková Nikol, Novočková
Denisa, Rusková Hana

8. třída
Branny Michael, Čimbora
Dominik, Kubatko Marek,
Jandová Markéta, Poledníková Veronika, Cuberková
Lucie

9. třída
Vronka Jan, Brdíčková Klára,
Kaděrová Kateřina, Liasovská Sonja

Úspěchy
našich žáků
Dne 26.1.2010 se v Dolním
Benešově konal Krajský
turnaj mladších žáků v šachu,
kde naše družstvo ve složení
Fialka Adam, Volák Roman,
Kijonka René, Nytra Jan a
Wojcik Jan získali krásné 3.
místo.
Dne 18.2.2010 se na ZŠ 1.
máje v Havířově konalo
Okresní kolo Konverzační
soutěže v jazyce anglickém.
Naší školu reprezentoval
Michael Branny a umístil se
na krásném 5. místě z 25
přítomných soutěžících.
Všem soutěžícím gratulujeme!
ZŠ a MŠ Dětmarovice
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Jednoho dne mi v hodině matematiky 8.třída předložila
nominaci do soutěže „Zlatý Ámos 2010“ o
nejoblíbenějšího učitele v České republice. Přiznám se, že
mi do očí hrkly slzičky dojetí. Podařilo se jim totiž během
jednoho dne sehnat potřebných 105 podpisů žáků i
zaměstnanců školy. Byla to pro mě ta největší pocta jaké
se mi od mých žáků a kolegů mohlo dostat.
A pak začala práce s
přípravou na obhajobu. Sešel
se výborný realizační tým.
Žáci začali vymýšlet
nejrůznější návrhy. Nakonec
vyhrál návrh pracovně
nazvaný „Rubikova kostka“.
Později se z toho z technických důvodů vyklubal po-

čítač s monitorem. Vypadalo
to tak, že jsem byla zavřená v
krabici od ledničky, před
sebou jsem měla krabici od
monitoru upravenou tak, aby
z ní žáci mohli postupně
vytahovat plakáty s fotkami.
Prostě to nakonec vypadalo
jako profesionální prezentace na počítači.
Měli připraveny 3 části
nominace – povídání o škole,
důvody nominace a příhody,
které se mnou zažili. To vše
formou rozhovoru. Podklady
jim pomohli sepsat kolegové.
Jelikož část realizačního
týmu byla na LVVZ, museli
jsme zvolit termín v Praze.
15.2.2010 jsme v 7.19
hodin vyjeli vlakem SC PEN-

nekonečně dlouhé čekání
než porota rozhodla. Bohužel
do semifinále jsme nepostoupili. Mně to však vůbec
nevadí, protože já jsem se ten

Michael Branny: „Byl to
pro mě životní zážitek. Sice
mě mrzí, že nás porota
nevybrala mezi trojici postupujících, ale toto zklamání

den cítila jako vítěz, díky
dětem. Ty však byly hodně
zklamané, neboť poprvé v
životě získaly zkušenost, že i
výborný výkon nemusí vždy
vést k vítězství. Věřte nebo
ne, pro mě jsou Vítězi a vůbec
si nemyslím, že by mě
zklamali. Naopak ten pocit,
který mi dali, je k nezaplacení
a já jim moc děkuji, že mi dali
šanci cítit se jako hvězda.
Také chci moc poděkovat
SRPŠ při ZŠ a MŠ Dětmarovice, které přispělo na
cestovné pro čtyři žáky, celé
základní škole za podporu,
svému otci panu Ing. Janu
Brožkovi, který byl naším
navigátorem, a svému
realizačnímu týmu za ty
nádherné zážitky.

nahradila atmosféra Prahy,
poslanecké sněmovny, metra
a Pendolina, ve kterém byl
takový komfort, jako bychom
letěli letadlem“.
Klára Brdíčková: „Byla
to velmi zajímavá soutěž a už
jen to, že jsme se jí mohli
zúčastnit, bylo skvělé. Byla
tam spousta různých učitelů,
a i když jsme nevyhráli, víme,
že je naše paní učitelka
skvělá“.
Drobilič Jiří:
„Organizace soutěže byla
průměrná, často nám měnili
plány. I přestože jsme nepostoupili, víme, že máme
super paní učitelku“.
Netri Filip: „Do Prahy
jezdím často, nejvíce mě ale
nadchla prohlídka Pendolina,
kterou jsem inicioval“.
Bonczková Tereza, Kavková Veronika: „Procházka
po Praze byla velmi zajímavá. Viděli jsme spoustu
kulturních památek. Že jsme
nevyhráli, nás mrzelo, ale
cestu Pendolinem jsme si
užili“.
Mgr. Jana Brožková

DOLINO do Prahy. Vlekli
jsme s sebou velkou krabici
polepenou logem a skicou
naší školy. Už samotná jízda
byla pro realizační tým
dobrodružstvím. V Praze
jsme se museli nakonec
rozdělit, bohužel k prezentaci
mohli se mnou jít jen tři žáci.

Zbylí čtyři žáci (Markéta,
Tereza, Verča a Filip) si v
doprovodu mého otce
prohlédli Prahu a trpělivě na
nás čekali.
V poslanecké sněmovně
nám Klára vylosovala výborné pořadí prezentace,
vystupovali jsme jako druzí.
Klára, Michael i Jiří byli
úžasní. Dokázali mluvit před
porotou osmi cizích lidí a v
případě potřeby i lehce improvizovat. Velkým překvapením pro nic netušící porotu
byl závěr naší prezentace –
moje „vystoupení“ z krabice.
Pak se porota ptala na
důvody nominace, co je ve
škole fajn apod… Byla jsem
na své žáky v tu chvíli moc
pyšná a hrdá. A pak zbývalo

Složení realizačního týmu :
8.třída - Branny Michael,
Jandová Markéta
9.třída – Drobilič Jiří,
Netri Filip, Bonczková Tereza, Brdíčková Klára, Kaděrová Kateřina, Kavková
Veronika, Krystyjanová
Monika, Jurošková Iveta,
Grocholová Hana.
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Důlní otřesy a seismicita v OKD
Řešením problematiky důlních otřesů na ostravskokarvinských dolech se zabývají odborníci již od první poloviny
minulého století. Přesto bez ohledu na výrazný pokles těžby
černého uhlí od počátku 90. let minulého století je tento problém
stále aktuální. Otřesy nejsou specifickým jevem pouze pro OKD.
Lze se s ním setkat i v jiných revírech České republiky, a to jak při
dobývání uhlí, tak i při dobývání jiných užitkových nerostů.
Jsou problémem v jiných
zemích světa i s vyspělým hornictvím, jako např. Německo,
Polsko, Francie, Rusko, Jižní
Afrika a Austrálie. Vznik důlních
otřesů je doprovázen vznikem
seismických jevů různé intenzity,
které mohou mít v některých
podmínkách i účinky na
povrchovou zástavbu. Co tedy je
důlní otřes a jak se projevuje?
Důvodem vzniku otřesů obdobně
jako u zemětřesení jsou především neustálé pohyby zemské
kůry. U otřesů, na rozdíl od
zemětřesení, tyto pohyby navíc
ovlivňuje také hornická činnost,
ražení chodeb a dobývání
porubů. Pohyby a porušováním
horninových vrstev jsou vytvářeny oblasti, v nichž dochází k
jejich stlačení, a naopak oblasti,
kde dochází k jejich uvolnění.
Stlačováním vzniká v horninách
v určitých oblastech napětí.
Při neustálém zvyšování
tlaku v horninách dojde k jejich
náhlému porušení, které je
doprovázeno rozmrštěním horninových částí a tlakovou vlnou.
Dojde-li k takovému porušení v
blízkosti důlního díla, vymrští se
horniny do prostoru chodeb nebo
porubu a dochází k jejich
devastaci. Ocelová výztuž je
deformována a z počvy, kde
důlní dílo většinou není nijak
chráněno, jsou horniny nebo uhlí
vymrštěny vzhůru. Navíc se
tlakovou vlnou může poškodit
větrání a v některých případech
dochází k prudkému výronu
metanu z rozdrceného uhlí. Je
samozřejmé, že tyto projevy jsou
pro horníky nebezpečné, a proto
musí být stanoven soubor velmi
přísných bezpečnostních opatření, které ochrání v maximální
míře zdraví a životy horníků.
Příčinou pokračujícího výskytu
důlních otřesů, které významně
ohrožují bezpečnost práce důlních zaměstnanců, je zejména
dobývání posledních sedlových
slojí karvinského souvrství, které
představuje velmi pevné horniny
a až 5 metrů mocné sloje
dobývané v hloubce téměř 1000
metrů pod zemským povrchem.
Hlavním důvodem však je
historická hornická činnost, která
probíhá na Karvinsku již od 18.
století. V průběhu dobývání
zůstaly z různých příčin (geologicko-tektonických, technologických, bezpečnostních anebo
ekonomických) některé partie

slojí nevydobyty. V takto
neporušených částech horninového masivu se koncentrují
tlaky v horninách a zvyšuje se
napětí. Při neustálém zvyšování
tlaku dojde k jejich porušení a
dochází k řetězové reakci
přeskupování napětí, uvolnění
tlaků a napětí v jedné části a
naopak zvyšování tlaků a napětí
v jiné části. To může vést až k
otřesům v současně provozovaných důlních dílech. V
každém případě jsou takto
masivně uvolňovaná napětí
spojena s uvolňováním značné
energie. Ta je částečně jako
seismické vlnění vyzařována do
horninového masivu.
Ochrana proti otřesům je
složitý systém činností, postihující v hornictví sféru projekční,
průzkumnou i provoznětechnologickou. Zasahuje ve své
podstatě do různých oborů, jako
jsou geologie, mechanika hornin,
geofyzika, hornická technologie
a ekonomika hornických prací.
Potřebuje tedy komplexně znát
všechny dostupné poznatky o
stavbě a vlastnostech horského
masívu v celé jeho různorodosti,
místní a časové proměnlivosti,
vyvolané existencí a působením
přírodně-geologických a hornicko-geologických (provoznětechnických) podmínek hornických prací, vedených v
konkrétním dobývacím prostoru.
Aby bylo alespoň v blízkém okolí
chodeb a porubů v horninách a
ve slojích sníženo napětí,
používají se různé metody vrtání
a trhacích prací, které by měly
horniny rozrušit a snížit tím
napětí v nich koncentrované. To
je obsahem celého systému tzv.
protiotřesové prevence. Doposud nejúčinnější metodou této
protiotřesové prevence jsou
rozsáhlé trhací práce v horninách v nadloží dobývaných slojí.
Lze jimi ovlivnit nadloží až do
výše téměř 30 metrů nad slojí a
ukazuje se, že jejich aplikací lze
mnoha otřesům zabránit.
Kromě účinků v důlních
dílech a kromě značného
nebezpečí pro horníky se důlní
otřesy a s nimi spojené seismické
projevy v některých případech
projevují také na zemském
povrchu. Ne každé porušení
horninových vrstev má za
následek vznik důlního otřesu.
Projevuje se však vždy vznikem

seismického jevu, který má podle
intenzity porušení hornin či
rozsahu prolamování vrstev
různou energii. Velikost uvolněné seismické energie závisí na
mnoha faktorech a v ohnisku –
tedy v místě, kde seismický jev
vznikne, ji lze spočítat z hodnot
odečtených ze seismických
záznamů (seismografů). Je tedy
určena objektivně a udává se
někdy jako hodnota podle
Richterovy stupnice, nazvané
podle autora, který ji zavedl k
ocenění zemětřesení. Tuto
stupnici lze použít i pro
hodnocení seismických jevů.
Pro velikost účinků seismického vlnění na povrchu je
důležitá vzdálenost místa na
povrchu od ohniska a jeho
hloubka. Největší účinky jsou v
oblasti epicentra, tj. na povrchu
přímo nad ohniskem. Čím jsme
dále od epicentra a čím je
hloubka ohniska větší, tím jsou
účinky menší, a naopak.
Všechny povrchové objekty i
v našich podmínkách postavené
po 30. 9.1975 musí v závislosti
na místě výstavby splňovat
požadavky na určitou základní
odolnost vůči zemětřesným
projevům, která se ještě může
zvýšit u zvlášť významných
staveb. Hodnoty maximálních
očekávaných intenzit zemětřesení udávají naše normy (dle
mapy v normě je to na převážné
části území Čech stupeň 5, na
převážné části území Moravy
stupeň 6, v severovýchodní části
Moravy a Slezska až stupeň 7).
Projektování objektů na
poddolovaném území je navíc
řešeno samostatnou normou
platnou od 1.1.1991.
Všechny seismické jevy
vzniklé na území Karvinska jsou
nepřetržitě sledovány. V OKD
existují dvě sítě seismických
stanic s nepřetržitou registrací,
určené pro sledování seismických jevů. Seismologické sítě
jsou vzájemně propojeny a
všechny jevy jsou nepřetržitě
vyhodnocovány v jednom centru
v Paskově. Proto neexistuje
silnější seismický jev, který by z
oblastí dolů nebyl zaregistrován
a vyhodnocen. Seismickou sítí
regionálního charakteru je
Seismický polygon Green Gas
DPB. Seismický polygon tvoří
deset stanic, z toho tři stanice
jsou v podzemí, ostatní na
povrchu. Situování vně průmyslové zóny, tj. převážně kolem
zájmové oblasti karvinské části
OKD, umožnilo dosažení
potřebného zesílení a dynamiky
záznamů, interpretační centrum
bylo zřízeno v Paskově. Druhou
seismickou sítí je lokální síť
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důlních stanic. Stanice v lokální
síti dolů OKD zpracovávají
pouze jednosložkové záznamy
seismických jevů. Časové řady
seismických jevů jsou používány
zejména k ocenění nebezpečných stavů horninového
masivu z hlediska možnosti
vzniku důlních otřesů, hodnocení efektivnosti provedených
protiotřesových opatření
(zejména trhacích prací), příp. k
omezení použití protiotřesových
opatření.
Z dlouhodobých sledování a
vyhodnocování plyne, že většina
v současnosti registrovaných
seismických jevů nedosahuje na
sledovaném území hodnot,
udávaných našimi normami jako
mezních pro nejnižší kategorii –
prvé známky škod na stavbách.
Jen ojediněle u některých
nejsilnějších seismických jevů, a
to ve velmi malých oblastech
bezprostředně nad ohniskem
seismického jevu, byly zjištěny
hodnoty rychlosti kmitání nad
úrovní mezních hodnot.
Seismické účinky na povrchu
od silných seismických jevů
zaznamenávají obyvatelé v
nejbližším okolí nad místem
vzniku, a to zejména, nastane-li
uvedený jev ve večerních či
nočních hodinách (v klidu a vleže
jsou lépe pociťovány). Tyto silné
seismické jevy se většinou
projevují jako zhoupnutí, drnčení
dveřních a okenních výplní,
cinkot nádobí, rozhoupání
zavěšených předmětů, občas i
pády drobných labilních
předmětů. I když tyto pocity jsou
jistě nepříjemné, podle hodnot
rychlosti kmitavého pohybu na
povrchu vypočtených ze
záznamů stanic Seismického
polygonu Green Gas DPB by
povrchové objekty měly většině
těchto seismických jevů běžně
odolávat a neměly by být
narušeny.
Tyto závěry nelze globalizovat na všechny silné
seismické jevy, ale je nutno je
sledovat a vyhodnotit skutečně
naměřené hodnoty seismických
účinků pro každý seismický jev.
Zajistit povrchová seismologická
měření na více stanovištích a
vypracovat metodiku hodnocení
účinků seismických jevů na
povrchové objekty je proto
úkolem, jehož řešení zahájila
společnost Green Gas DPB v
roce 2009 a který bude
pokračovat i v dalším období.
Zpracoval:
Ing. Milan Kubica,
vedoucí odboru
geomechaniky
Dolu Karviná

www.detmarovice.cz
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Akci pořádá ZO ČZS, osada 1, Orlová- Lutyně a Dům
Vozidlo Tatra 57 bylo vyrobeno v roce 1933 v
Kopřivnické Tatře, jako první typ ze série 57, vyráběné v
letech 1931-1949 v různých modifikacích. Stalo se
nejúspěšnějším lidovým vozidlem vyráběným v Tatrovce.
Toto čtyřmístné vozidlo je
vybaveno čtyřválcovým
vzduchem chlazeným
motorem s protiběžnými písty
typu „boxer“. Obsah motoru

1155 ccm dává vozidlu výkon
18 koní, a na dnešní dobu
směšnou maximální rychlost
80 km/h, při spotřebě
9l/100km. Vůz na snímku má
karoserii v provedení polokabriolet, jezdil v běžném
provozu až do roku 1989, kdy
byl odstaven. Zůstal stát v

zahradě v nedalekém
Štramberku, kde byl v roce
2002 objeven jeho současným majitelem a
přestěhoval se do Dětmarovic, kde ho čekala
úplná rekonstrukce.
Za podpory a pomocí
celé rodiny se ho
podařilo uvést do co
nejpůvodnějšího
stavu a v roce 2004
byl poprvé představen na soutěži „Veteráni Valašskem“. Do
dnešního dne se úspěšně účastní desítek
soutěží veteránů po
celé Moravě, kde ho i vy
můžete shlédnout na vlastní
oči. Udržovat vozidlo staré
více než 70 let v dobré
kondici, dá někdy dost zabrat,
ale na to vše se rychle
zapomíná při projížďkách v
kabrioletu s 18ti koňmi pod
kapotou.
R.B.

Dětmarovičtí hasiči na DUZE
Předvánoční čas znamená pro nás – Nestátní denní
zařízení DUHA v Orlové – kromě pečení a vánočních
příprav taky řadu milých setkání. Jedním z nejhezčích byla
letos návštěva zástupců dobrovolných hasičů z
Dětmarovic, kteří nám již několik let věnují své přátelství a
přízeň. Je nám ctí, že mezi nás zavítal i pan starosta obce
Ing. Mžik.
Naši starší kamarádi z
Mládí zahájili toto setkání
svým vystoupením „Roztančená DUHA“, kde jsme
obdivovali jejich tanec v
latinsko-americkém rytmu.
Společně jsme si všichni
zazpívali koledy a pak již
došlo na rozdávání dárků.
Pan starosta se ujal role
anděla a svým milým a
kamarádským přístupem si
získal srdce všech dětí na
DUZE.
U kávičky, cukroví a
výborného štrúdlu, který
upekli naši kamarádi z Mládí,
jsme naplánovali další
spolupráci, která hlavně pro
nás znamená další zajímavé
a příjemné zážitky.

Děkujeme a přejeme
hasičům z Dětmarovic a panu
starostovi Mžikovi úspěšný
rok 2010, ve kterém ať je stále
provází jejich nadšení,
optimismus a láska k bližnímu.
Za Nestátní denní
zařízení DUHA v Orlové
Dagmar Murzynová

kultury města Orlové. Přenášky jsou v Domě kultury v
Orlové Lutyni.
Doposud se letos uskutečnily tyto přednášky:
Miroslav Nechvátal, člen
instruktorského sboru ČZS v
Karviné: Květiny pro dům a
zahradu
MUDr. Milan Pavlíček,
primář interního oddělení
Nemocnice v Orlové: Máme se
bát chřipky?
Čestmír Jež, vedoucí
instruktorského sboru ČZS ve
Frýdku – Místku: Švestky,
pěstování v oblasti v oblasti
Karvinska, ochrana a výživa
Radomír Wojnar, absolvent
mimořádného studia fakulty
farmacie University Karlovy v
Hradci Králové, obor ,,Léčivé
rostliny“, Lučina: Léčivé
byliny a přírodní léčba
Dále se uskuteční:
6.3.2010 (sobota) - 14°°

hod. Ing. Rostislav Jurča,
profesor Střední zahradnické
průmyslové školy v Ostravě:
Pěstování jabloní a jejich
problémy v oblasti Karvinska
Přednášející se dlouhodobě věnuje pěstování jabloní
a zeleniny v oblasti Karvinska.
Posluchači se v úvodu
seznámí s vhodnými odrůdami
jabloní pro naši oblast. Budou
moci také některé odrůdy
jablek degustovat. Dále se
dozvědí o zásadách správné
výživy a řezu jabloní. Získají
informace o chorobách jabloní
a zásadách prevence.
Bližší informace u p.
Dagmar Samuhelové, 735 14
Orlová - Lutyně č. 738, tel. 596
523 791 a p. Aleny Somerové
DKMO, tel. 739 003 095.

SRPŠ ve spolupráci se ZŠ
Dětmarovice
Vás zve do Sokolovny
dne 20.3. 2010
v 19°° hod. na

Hudba - Štístko
Občerstvení zajištěno
Vstupné 250 Kč – v ceně
vstup a večeře
Slosovatelná vstupenka
Prodej vstupného ve škole
na sekretariátě do 15.3.2010,
tel.č.596550164.
Srdečně zve výbor SRPŠ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA U MÍSTNÍCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Český zahrádkářský svaz Dětmarovice už
tradičně přivítá jaro tematickou výstavkou ve
svazové klubovně „Velikonoční aranžmá“ s
možností zakoupení karabáčů, košíků,
kraslic tvořených různými technikami a
dalších dekoračních předmětů s velikonočními motivy.
Výstavku obohatí práce žáků školní družiny
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a keramického kroužku při základní škole a
dětí místních mateřských škol.
Výstava se uskuteční ve dnech 25. - 27.
března 2010 vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
Oslavte svátky jara s námi, a to vystavením
vlastního exponátu nebo návštěvou výstavy.
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!
Výbor ČZS

www.detmarovice.cz

Zima bohužel neznamená jen zimní
radovánky

Požární bezpečnost na plesech a akcích
s větším počtem osob

Aktuálním tématem uplynulých týdnů byla především
sněhová nadílka a třeskuté mrazy. To, co dětem přináší radost a
zábavu, pro mnohé znamená nástrahy a následné nesnáze.
Proto čtenářům přinášíme příběh jedné z našich uživatelek,
která loni na jaře přišla do Občanské poradny Karviná, střediska
Slezské diakonie, řešit následky nehody způsobené právě
sněhem a ledem.

S probíhající sezónou plesů a ostatních podobných
kulturních akcí je vhodné si připomenout, co musejí splňovat z
hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí
téměř v každé obci. Kulturní akce se mohou konat jen ve
stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách,
pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen
dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky
požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a
podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
Další povinnosti provozosměsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs
vatelů společenských akcí s
(např. vodík či acetylén). Takto
větším počtem osob jsou nově
naplněné balónky nesmí být
stanoveny vyhláškou č. 23/2008
používány ani jako výzdoba.
Sb., o technických podmínkách
Povinnosti organizátorů akcí
staveb (nabyla účinnosti
s větším počtem osob (ve
1.7.2008). Příloha č. 6 část B
většině případů jde o účast více
uvedené vyhlášky (v návaznosti
než 200 osob) jsou uvedeny v
na § 30 odst. 2) stanoví, že nad
Nařízení Moravskoslezského
místy, kudy unikají osoby, a v
kraje č. 4/2006 a dále v obecně
celém podhledu a prostoru pod
závazných vyhláškách obcí.
stropem shromažďovacího
Při akcích, definovaných
prostoru nesmí být použity
jako akce s větším počtem osob,
hořlavé látky nebo látky, které při
je organizátor povinen zpravidla
hoření nebo tepelném rozkladu
zřídit preventivní požární hlídku
odkapávají nebo odpadávají. V
již před zahájením akce a zajistit
případě, že prostor není určen ke
prostřednictvím odborně způsoshromažďování většího počtu
bilé osoby na úseku požární
osob, platí, že v jiných prostoochrany seznámení členů prerech, určených pro více než 10
ventivní požární hlídky s charaosob, nesmí být použity hořlavé
kterem objektu, zejména s
látky na více než 30 % plochy
únikovými východy, rozmístěním
pod stropem, při čemž tyto nesmí
hasebních prostředků (hasicích
být instalovány v prostoru přede
přístrojů, hydrantů) a dalšími
dveřmi a za dveřmi a to v ploše
povinnostmi pro zabezpečení
odpovídající trojnásobku šířky
požární ochrany pořádané akce.
dveří vymezené částí kruhu k ose
dveří. Rovněž nad venkovním
Doporučujeme, aby do prevenshromažďovacím prostorem
tivních požárních hlídek byli
nesmí být použity hořlavé látky
začleňováni přednostně členové
nebo látky, které při hoření nebo
profesionálních a dobrovolných
tepelném rozkladu odkapávají
hasičských jednotek.
nebo odpadávají.
Provozovatel činnosti, tj.
Zde je nutné zdůraznit, že
organizátor akce, nesmí zahájit
citovaná vyhláška je nadřazena
akci při zjištění nedostatků v
nařízením kraje nebo obecně
dodržování podmínek požární
závazným vyhláškám obcí, které
bezpečnosti, které nelze odstranemohou stanovit nižší úroveň
nit před jejím zahájením, rovněž
bezpečnosti.
musí akci přerušit a ukončit při
Stejně jako v minulosti jsou
bezprostředním nebezpečí vzniorganizátoři v průběhu akce
ku požáru, zejména v případě
povinni zabezpečit především
znemožnění úniku nebo evakuazřetelné označení směru úniku
ce osob. Nelze zapomenout, že
osob, únikové cesty musí být
organizátor akce má povinnost
udržovány neustále volné, nesmí
odpovídajícím způsobem a v
být zastaveny žádným materiápotřebném rozsahu seznámit
lem ani se nesmí užívat k
účastníky akce i účinkující se
žádným jiným účelům. Dveře na
stanovenými opatřeními k zaúnikových cestách musí umožbezpečení požární ochrany,
ňovat snadný a rychlý průchod,
zejména s únikovými cestami,
nesmí být zamčené nebo jinak
únikovými východy, umístěním
zajištěné. Je důležité si uvěhasicích přístrojů, vyznačením
domit, že únikové cesty neslouží
zákazů kouření nebo kuřáckých
jako skladiště, ale mají zajistit
koutků, apod. Účastníci akce
bezpečnou evakuaci osob ohrojsou povinni stanovené pokyny
žených požárem a rychlé a
respektovat.
účinné záchranné práce zasaPokud se zúčastníte obdobhujících jednotek požární ochrané společenské akce, informujte
ny. Dále organizátor musí mít
se o základních bezpečnostních
dostatek hasebních prostředků,
opatřeních stanovených jejím
proškolené preventivní požární
organizátorem. Chráníte život a
hlídky a pořadatele. Pokud jsou
zdraví
Vás i Vašich blízkých….je
realizována vystoupení s otevřepozdě
se po vzniklém neštěstí
ným ohněm apod, musí orgaptát, zda bylo vše v pořádku, zda
nizátor provést další bezse něčemu nedalo předejít.
pečnostní opatření. Je zakázáno
Odbor prevence
plnění balónků plyny, které ve

Slečna Monika byla na
začátku roku 2009 na brigádě v
malé obci v Čechách. Ve
volných chvílích, kdy ji nevolali
pracovní povinnosti, se ráda
procházela po okolí a poznávala
zajímavá místa. Při jednom
takovém malém výletu se ze
střechy soukromého domu v
historické části městečka
uvolnila masa sněhu a
rampouchů a spadla přímo na
Moniku. Ta utrpěla otřes mozku,
poranění páteře a obličeje,
přičemž ještě v době návštěvy
naší poradny byla stále v péči
lékařů. Od Policie ČR z tamní
obce však obdržela dopis s
oznámením, že sice prošetřili
její případ, ale došli k závěru, že
se nejednalo o trestný čin a věc
odkládají.
Uživatelku proto zajímalo
zejména to, kam se má nyní
obrátit a zda je možné na někom
nárokovat náhradu škody, která
jí v důsledku úrazu vznikla.
V poradně jí byly poskytnuty
informace ze Zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku,
konkrétně podle § 442 – 444 a
449, které upravují způsob a
rozsah náhrady škody:
„Hradí se skutečná škoda a
to, co poškozenému ušlo (ušlý
zisk). Škoda se hradí v
penězích. Požádá-li však o to
poškozený a je-li to možné a
účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Při
určení výše škody na věci se
vychází z ceny v době poškození.
Při škodě na zdraví se
jednorázově odškodňují bolesti
poškozeného a ztížení jeho
společenského uplatnění.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem
práce a sociálních věcí
vyhláškou výši, do které lze
poskytnout náhradu za bolest a
za ztížení společenského
uplatnění, a určování výše
náhrady v jednotlivých
případech. Při škodě na zdraví
se hradí též účelné náklady
spojené s léčením.“
Výše uvedená Vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č.
440/2001 Sb., o odškodnění

bolesti a ztížení společenského
uplatnění pak určuje systém
bodového hodnocení vzniklé
škody na zdraví, přičemž
hodnota 1 bodu činí 120 Kč.
Monika by tedy měla vyčkat
na ukončení léčby, a poté
požádat lékaře o vystavení
posudku s určením bodového
hodnocení. S tímto posudkem
může kontaktovat majitelku
domu, která nese odpovědnost
za škodu, oznámit jí, jaké jsou
náklady na odškodnění
bolestného, případně ztížení
společenského uplatnění, v
neposlední řadě je pak také
oprávněná nárokovat škodu na
svých věcech (oblečení, taška
apod.), které byly při úrazu
poškozeny či zničeny. K dopisu
adresovanému vlastnici domu
lze rovněž doložit kopie účtů za
léky či poplatky u lékařů.
V případě, že by majitelka
objektu nechtěla přistoupit na
smírné řešení věci, má
uživatelka ještě možnost obrátit
se na soud s žalobou o náhradu
bolestného a ztížení společenského uplatnění, eventuelně
též s žalobou na náhradu
nákladů vynaložených na léčbu.
Monika se tedy rozhodla
zatím posečkat do doby, kdy jí
bude léčba ukončena, a posléze
zvolit pro ni nejschůdnější cestu
– pokusit se o vyřešení celé
záležitosti smírnou cestou.
Poradenství poskytované
dle zásad bezplatnosti,
diskrétnosti, nestrannosti a
nezávislosti mohou občané
Karviné a okolních obcí využít v
sídle Občanské poradny
Karviná na ulici Fryštátská 168,
a to v úterý a čtvrtek od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 16:00 a
nově také ve středu od 8:00 do
12:00. Pondělí a pátek jsou dny
vyhrazené pro objednané
uživatele. Poradnu lze navštívit
osobně, popřípadě se na nás
obrátit dopisem, e-mailem na
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
nebo telefonicky na čísle 596
323 031.
Lenka Sklenaříková
vedoucí
Občanské poradny
Karviná
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23. ledna jsme slavnostně
přivítali nové občánky naší obce

Životní jubileum oslavili
Leden 2010
80 let
Václav Števček
82 let
Drahouš Poláček
83 let
Marie Vronková
Jiřina Staszewská
84 let
Irena Mrakviová
85 let
Regina Jendryščíková
87 let
Edita Bendová
88 let
Anežka Mencnerová
89 let
Božena Videnková
92 let
Pavel Bolek
Únor 2010
80 let
Bohumír Sznapka

Zdeněk Kijonka
Stanislav Šipka
Marie Križanová
81 let
Bořivoj Konkolský
Vanda Macurová
Emílie Švajčáková
Olga Hanusková
Libuše Mléčková
82 let
Rudolf Kaplita
Leontina Svrčinová
85 let
Hedvika Mencnerová
87 let
Anna Lankočová
Františka Nakovová
89 let
Liduška Kadulová
90 let
Hedvika Szemlová
Marie Bartečková
92 let
Květoslava Grossová

Terezu Zučkovou
Kláru Anastázii Motlovou
Václava Trombalu
Magdalénu Krůčkovou
Viktora Buru
Daniela Hvojníka
Terezu a Karolínu Krainovy

Zlatou svatbu oslavili v únoru
Josef a Růžena Tkočovi
Vzpomínáme na naše zemřelé
Štěpánku Tomicovou, Pavla Bartečka, Miroslava Sikoru,
Petra Lachmana, Rudolfa Štefka, Květoslavu Cebulovou,
Martu Stoklasovou, Annu Šotkovou, Libuši Liberdovou

Všem oslavencům blahopřejeme
V letošním roce Slezská diakonie slaví již 20. výročí
od svého vzniku.
Plánujeme nyní mnoho zajímavých akcí,
do kterých se většinou bude moci zapojit také veřejnost.
Jedna z těchto akcí již začala. Je jí

výstava „Žijeme s Vámi“
na téma osob se zdravotním (zejména pak mentálním)
postižením na Těšínsku a v jeho okolí, kterým se Slezská
diakonie ve své činnosti věnuje.
Tato výstava potrvá do 11. dubna t.r. a k vidění je ve Výstavní
síni v Životicích. Podrobnosti k akci naleznete v tiskové zprávě
na adrese:

http://www.slezskadiakonie.cz/
Druhou, a jistě velmi zajímavou akcí, bude

Seznamka na podporu vzniku rodiny.
Tuto akci rovněž organizuje Slezská diakonie
a poprvé se uskuteční 16. dubna t.r.
Jelikož je tato akce v našem okolí vcelku nová
a netradiční, rádi bychom o ní veřejnost co nejvíce
informovali prostřednictvím médií.
Cílem je, aby lidé, kteří se cítí být sami, se o této
příležitosti, kterou jim nabízíme, dozvěděli včas.
Informace o této akci se dočtete rovněž
v tiskové zprávě na adrese:
http://www.seznamkasd.cz/
Mgr. Hana Štěpánová
pracovník vnějších vztahů, tiskový mluvčí
Slezská diakonie, Na Nivách 7
737 01 Český Těšín

Prodám rodinný dům 2+1 v Dětmarovicích.
Tel. 603306225
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V lednu a únoru se událo...
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