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Vážení spoluobčané,
na březnovém zastupitelstvu obce byl schválen
rozpočet obce pro letošní
rok.
Bylo konstatováno, že
ačkoliv budou letošní
příjmy opět
nižší než v
minulém
roce, bude
zabezpečen
a činnost
obce v obvyklém rozsahu. Jako
hlavní investiční akce
letošního roku byla vybrána oprava fasády obecní
budovy, v níž je dnes
umístěna pošta. Poté co
budou po výběrovém řízení na dodavatele známy
přesné vysoutěžené
náklady, budeme ještě
moci v letošním roce zahájit i jiné stavby.
Jako každoročně zastupitelstvo a rada obce rozdělila téměř 900 tisíc Kč na
podporu jednotlivých
organizací a složek v obci.
Oba dva orgány obce
velmi pečlivě zvážily
jednotlivé žádosti. U těch,
kde byly shledány přínosy
pro občany naší obce, byla
snaha jim pomoci finanční
podporou. Ani v tomto roce
jsme však nebyli schopni
pokrýt všechny stále se
zvyšující požadavky
některých organizací, a
tak budou muset i ony
hledat sponzora pro svou
činnost.
Ing. Lumír Mžik
starosta obce

Zveme občany na pietní vzpomínku
u příležitosti Dne osvobození
pořádanou 7. května 2010 v 16.00 hodin
u památníku obětem 2. světové války
v parku u Dělnického domu.
V krátkém programu vystoupí žáci místní
základní školy.
Srdečně zve Obecní úřad Dětmarovice

Květen 2010

Z jednání
zastupitelstva
obce
Dne 17. března se konalo
23. zasedání zastupitelstva
obce. Schválilo rozbory
hospodaření obce v roce
2009 včetně upraveného
rozpočtu k
31.12.2009,
rozpočet obce a program
rozvoje obce pro rok 2010.
Zabývalo se rovněž poskytnutím příspěvku z rozpočtu
obce na pokrytí ztráty z
provozu městské autobusové dopravy a integrovaného dopravního systému
ve městě Orlová pro rok
2010.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
dne 16. června 2010 v 17,00
hodin v banketce Dělnického domu. Vážení občané,
k účasti na zasedání
zastupitelstva obce jste
všichni srdečně zváni.

Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost
Vážení spoluobčané, opět se blíží komunální volby a v
obci se objevila spousta „odborníků“ na tu či onu
problematiku. Jedním z horkých témat je vliv důlní
činnosti na katastr obce Dětmarovice. V souvislosti s
připravovanou těžbou na léta 2011-2016 jistá skupinka
občanů šíří některé nepravdivé, či zavádějící údaje. Dne 9.
dubna 2010 v Motorestu v Koukolné byla prezentace,
seznámení a diskuze k připravované střednědobé dohodě
na léta 2011-2016.
Tuto prezentaci pořádal
výbor místní organizace
jedné politické strany a
občanské sdružení.
Prezentaci vedli lidé, jež jsou
také členy výboru pro
hornickou činnost. Dle mého
názoru by tito lidé měli
poskytovat správné
informace. Vzhledem k tomu,
že jsem se této prezentace
také zúčastnil (jako
posluchač), jsem se rozhodl
napsat tento vysvětlující
článek. Rád bych Vás
informoval o některých
skutečnostech a pro malé
připomenutí bych uvedl
některá fakta z minulých let.
Přestože je problematika
vlivů důlní činnosti natolik
obsáhlá a složitá, uvedu
pouze základní údaje. Pro
přípravu, nastudování
podkladů a projednávání
problematiky spojené s vlivy
důlní činnosti na katastr obce
byl usnesením zastupitelstva
obce (dále ZO) Dětmarovice
– v tomto i v minulém
volebním období - zřízen
„Výbor pro hornickou činnost“
(dále VPHČ), jehož jsem
celou tuto dobu předsedou.
Tento výbor vyvíjel intenzivní
činnost i v minulém volebním
období (2002-2006), kdy se
řešilo povolování jednotlivých
porubů, jejichž vydobytím
dochází k ovlivnění území
obce Dětmarovice (místní
části Zálesí a Glembovec). V
té době se musely řešit
„dohody o vyřešení střetu
zájmů“ jak mezi těžební
organizací (dále TO) a obcí,
tak i mezi TO a občany. Je
třeba si uvědomit, že VPHČ v
prvé řadě řeší problémy mezi
TO a obcí. Výbor také
pomáhal občanům, když bylo
potřeba. Možná si občané
Zálesí pamatují, že před
několika lety dostali na
setkání v restauraci
„RUMCAJS“ zdarma

právníkem předpřipravený
formulář s dohodou o
vyřešení střetu zájmů, kde
stačilo pouze vyplnit jméno,
podepsat a odeslat TO. Je
třeba si uvědomit, že za svůj
majetek je zodpovědný každý
občan sám, pracovnice
obecního úřadu (OÚ) či
členové VPHČ mohou pouze
poskytnout pomoc či
informace. Občané Zálesí,
kteří jsou s danou problematikou seznámeni, vědí, že
jsou za tzv. nulovou linií
poklesů (či v její blízkosti) a
samostatně již řeší s TO
náhrady škod na svých
nemovitostech. Nutno
zdůraznit, že není nijak
zpochybněna povinnost
náhrady skutečných důlních
škod ze strany TO i za hranicí
nulové linie poklesů.
VPHČ v minulosti také
připravil „Střednědobou
dohodu (a její dodatek č. 1)
mezi obcí Dětmarovice a
OKD, a.s. Dolem Karviná na
období 2007 – 2010“. Z této
dohody vybírám alespoň pár
zajímavých bodů:
měření možných
sesuvů půdy v dotčené části
obce Dětmarovice, výškové zaměření 34
rodinných domků a 6 bodů na
místní komunikaci (měření
pomocí nivelačních bodů)
1 x
r o č n ě
předkládání mapy
součtových poklesů.
Veškeré dokumenty, které
V P H Č o d TO o b d r ž e l ,
projednal a dle potřeby
připravil pro schválení ZO,
jsou na OÚ k dispozici k
nahlédnutí (u p. Čempelové).
Každý občan se může
podívat např. do mapy
poklesů z dobývání v letech
2000-2009 a zjistit kudy vede
ona „nulová izolinie poklesů“
– tj. části Zálesí a

Glembovce. Občan může
zjistit, že max. vypočtený
pokles na území obce za
období 2000-2009 je cca 50
cm (pozn. mapa je prognózní,
vychází ze skutečné plochy
odrubání, případně mocnosti,
ostatní parametry – koeficient
dobývání, mezní úhly vlivu
atd. – jsou předpokládané jedná se o vypočtené údaje).
Pokud by chtěl občan
vidět např. protokoly o
výškových měřeních 34
domků a 6 bodů na místní
komunikaci na hranici obcí
Doubrava a Dětmarovice, tak
zjistí, že za období VI/2006 až
IX/2009, došlo k max.
poklesu na jistém RD o 130,6
mm, dále došlo k poklesům
na území obce za tzv. „0“
izolinií vyznačenou na
mapách TO u 7 RD o max.
18,6 mm (přičemž chyba
měření je 10 mm), případně
další zajímavé skutečnosti. Z
protokolů o výškových
měřeních rovněž vyplývá, že
některé body byly zničeny,
např. při zateplování domů,
nebo že majitel jisté
nemovitosti nedal souhlas ke
vstupu na pozemek a ke
stabilizaci výškového bodu
na své nemovitosti.
V minulém roce VPHČ
projednával a připravoval
stanovisko obce k dokumentu „EIA - Pokračování
hornické činnosti OKD a.s.,
dolu Karviná, v dobýv. prost.
závodu ČSA na období 20112016, podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozd.
předpisů“. Rovněž tato
dokumentace je k nahlédnutí
na OÚ. Zvláště občanům
Koukolné doporučuji jít se
podívat na mapu
předpokládaných poklesů z
předpokládaného dobývání
na období 2011 - 2016. Na
této mapě lze vidět, že
hranice dotčeného území
„mírně“ zasahuje, či kopíruje
katastr obce Dětmarovice –
část Glembovec a Koukolná.
(Pozn. Zdůrazňuji, že ta část
obce, jež se nazývá
Koukolná, NENÍ ve skutečnosti katastrální území
„Koukolná“.)
V tomto roce VPHČ
připravuje dokument:
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„Střednědobá dohoda na
období let 2011 – 2016
uzavřená mezi OKD, a. s.,
Důl Karviná a Obcí
Dětmarovice“. Jednání mezi
obcí a TO ještě nejsou
uzavřena, část bodů z
dohody na léta 2007 - 2010
(nivelační měření,
předkládání map, atd.) bude
zachována, přesto bych rád
uvedl dva významné body:
Obec ve spolupráci
s Dolem Karviná bude na
svých internetových
stránkách informovat občany
obce o řešení střetu zájmů
vyplývajících z hornické
činnosti Dolu Karviná a o
jednáních mezi účastníky
této dohody. Informace
budou zveřejňovány v
rozsahu této dohody, s čímž
strany dohody vyslovují
souhlas – tzn. občané si
budou moci prohlédnout
např. naskenované mapy
poklesů, či jiné protokoly o
měření na internetu.
Před zahájením
hornické činnosti (2011 2016) bude na katastru obce
instalována jedna stanice na
měření indukovaných
seismických jevů. Cílem je
zajistit trvalé monitorování a
vyhodnocování projevů
hornické činnosti indukované
seismickými aktivitami tak,
aby bylo možno určit její
vztah k případné iniciaci
svahových pohybů a
ovlivňování bytové zástavby
a jako podklad pro
vypořádání případných škod
ze strany těžební organizace.
Současně bude dohodnut
způsob prezentace výsledků
měření z těchto stanic. Důl
Karviná bude informovat
obec neprodleně, nejpozději
ve lhůtě tří dnů po
seismickém jevu o energii
vyšší než 1,0 x 104, o jeho
parametrech. Náklady s tím
spojené nese Důl Karviná. O
případné instalaci druhé
stanice na katastru obce nad
rámec souhlasného
stanoviska MŽP k EIA budou
obě strany jednat v průběhu
dohody na základě výsledků
a zkušeností s provozem
první stanice.

www.detmarovice.cz

Zpráva o činnosti výboru pro hornickou činnost
Všichni již pocítili nějaký
ten důlní otřes. Pociťují to i
občané daleko za „0“ izolinií
poklesů. Někteří již začínají
vymáhat náhrady škod
způsobené otřesy na TO zatím bezúspěšně. Z tohoto
důvodu mi připadá tento bod
jako velmi důležitý, zvláště do
budoucna. Jaké výsledky
měření bude OÚ dostávat se
lze již nyní dozvědět na
http://www.mestoorlova.cz/pocasi/?volba=seis
m i c k e - j e v y. N a t ě c h t o
internetových stránkách si
nejenom občané Orlové
mohou prohlédnout četnost a
intenzitu otřesů měřenou na 3
stanicích. Na stránkách jsou
uvedeny údaje: datum, čas,
energie a graf, který
vykresluje průběh rychlosti
kmitání.
Jako místo pro
instalaci první měřící stanice
v Dětmarovicích navrhuje
VPHČ objekt restaurace
„RUMCAJS“. Jednak z
důvodu, že podmínkou TO je
umístění stanice v budově v
majetku obce, a také proto,

že je tento objekt nejblíže
porubům s nebezpečím
otřesů a nebude ovlivněn
jinými otřesy např.
způsobenými dopravou
(objekty v Koukolné jsou
velmi blízko cesty). Pro
určení místa instalace
případné druhé stanice
budou v tomto roce
provedena měření mobilními
stanicemi v dalších třech
objektech v majetku obce
(doporučení VPHČ – hájenka
mysliveckého sdružení, MŠ
Koukolná, přečerpávací
stanice ČOV u motorestu).
Měření bude probíhat v
červnu, kdy dle sdělení TO
bude probíhat těžba v
porubech s nebezpečím
otřesu.
Vážení spoluobčané,
věřím, že jsem Vám objasnil
alespoň některé problémy
týkající se problematiky
důlních vlivů.
Ing. Ivo Bednár, Ph.D.
člen zastupitelstva
a předseda VPHČ

Očkování psů
Na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve
znění pozdějších předpisů, bude veterinárním lékařem
provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, které se
uskuteční v úterý 25. května 2010
na těchto místech v obci:
n
obecní úřad
8,00 – 9,30 hod.
n
nadjezd
9,45 – 10,15 hod.
n
restaurace RADEGAST na Olmovci 10,30 – 11,00 hod.
n
restaurace RUMCAJS na Zálesí
11,15 – 11,45 hod.
n
restaurace U švagrů v Koukolné
13,00 – 13,30 hod.
n
bývalá restaurace na Glembovci
13,45 – 14,15 hod.
Při očkování nutno doložit očkovací průkaz psa.
Poplatek 120,- Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes
přiveden na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé
osoby. Pokud byl pes v letošním roce již
očkován, předloží jeho majitel doklad o
očkování k nahlédnutí při hromadném
očkování nebo nejpozději do 30.6.2010
p. Gruščíkové na Obecní úřad v
Dětmarovicích. Nedodržení tohoto
termínu bude považováno za porušení
čl. II. odst. 2f) Vyhlášky o chovu psů na
území obce Dětmarovice a majiteli může
být uložena pořádková pokuta.
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ZUŠ informuje
Naše ZUŠ již mnoho let plní funkci nejen vzdělávací, ale
i kulturní instituce se širokým spektrem pořadů, které
nabízí nejen v místě své kmenové budovy v Rychvaldu, ale
rovněž v obcích, kde sídlí její pobočky, tedy i v
Dětmarovicích, kde působíme v budovách základní a obou
mateřských škol.
V letošním školním roce
jsme pro dětmarovickou
kulturní veřejnost připravili již
několik akcí. Tou poslední a
zřejmě nejúspěšnější bylo
společné muzicírování
našich žáků s jejich rodinnými
příslušníky pod názvem
„Mámo, táto, hraj se mnou“,
které se uskutečnilo 16.
března v koncertním sále
kmenové budovy v Rych-

valdě za účasti 17 rodinných
hudebních seskupení z velké
části právě z Dětmarovic.
Vyvrcholením koncertu bylo

vystoupení „Komorního
orchestru Dětmarovic“,
složeného z příslušníků rodin
Brannych, Krůlových a

Čemerkových. Předáním
medailí, diplomů a poděkováním za odvahu,
umělecký dojem, brilantní
výkony a nezbytný smysl pro
humor však koncert neskončil. Následovala společná
píseň, po ní i neplánovaná
další a mnozí rodiče již
plánovali program pro příští
rok.
Ráda bych Vás pozvala i
na některé další akce, které
chystáme v nejbližších
měsících. V letošním roce si

umělecký svět připomíná
200. výročí narození polského hudebního skladatele,
„básníka klavíru“ F. Chopina.
V rámci tématu Záchrana
kořenů evropské kultury,
vyhlášeného pro rok 2010
organizací UNESCO, připravila naše škola jako jedna z
přidružených škol UNESCO
„Večer věnovaný životu a dílu

F. Chopina“. Na programu
bude hudba, poezie a výběr z
korespondence tohoto
velkého umělce v podání

a přesto tolik vitální hudba
nikdy nezevšední, v úterý 27.
dubna v 16.30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.
V úterý 1. června se v
koncertním sále ZUŠ
Rychvald uskuteční již VII.
ročník pěvecké soutěže
„Rychvaldský slavík“, kterou
jsme v loňském roce obohatili
o kategorii pro dospělé.
Informace o možnosti účasti
v soutěži Vám poskytneme
na webových stránkách naší
š k o l y w w w. v o l n y. c z /
zusrychvald nebo na telefonu
596 546 318. Účast v porotě,
ve které zasedají osobnosti
kulturního a veřejného života,
letos přislíbil i starosta
Dětmarovic ing. Lumír Mžik.

posluchačů Janáčkovy
konzervatoře a gymnázia v
Ostravě a Fakulty umění
Ostravské univerzity. Po
ukončení první části
programu bude následovat
vernisáž výstavy keramiky
studentů Střední umělecké
školy AVE ART a výtvarných
prací žáků naší školy na téma
Chopinova hudba. Celý
pořad bude ke zhlédnutí v
přímém přenosu na
www.video-studio.cz. Zvu
Vás k účasti na vzpomínce na
umělce, jehož melancholická

O dobré spolupráci a
přízni představitelů obce
svědčí i to, že nám bylo opět
umožněno uspořádat v
kultivovaných prostorách
obřadní síně ObÚ závěrečný
žákovský koncert, který se
uskuteční ve čtvrtek 10.
června v 16.30 a na který Vás
rovněž srdečně zvu.
Věřím, že Vás kulturní
nabídka naší školy oslovila a
že se s Vámi na některém z
pořadů setkáme.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

Úspěch našeho žáka
Že to není se znalostí českého jazyka na naší škole vůbec
špatné, dokázal v tomto školním roce náš žák Michael
Branny, který se v okresním kole Olympiády v českém jazyce
umístil v konkurenci 75 žáků všech škol okresu Karviná na
krásném 4. místě. Svědčí to nejen o jeho velkých znalostech,
ale i o výborném vztahu ke vzdělávání, ochotě se učit i něco
navíc a v neposlední řadě o jeho kladném vztahu k
mateřskému jazyku. Michael patří dlouhodobě k nejlepším
žákům a úspěšně reprezentuje školu v celé řadě olympiád a
soutěží. K úspěchu v Olympiádě v českém jazyce mu
blahopřejeme a doufáme, že bude naši školu dobře
reprezentovat i v příštím roce.
Mgr. Marie Kawuloková
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Pátá desítka započata úspěšně

Dětmarovické groble

Start do páté desítky plesů, pořádaných každoročně
Tělocvičnou jednotou Sokol Dětmarovice byl zahájen
úspěšně. Akce, v pořadí již 41., se konala v místní sokolovně
20.-21. 2. 2010.
O zábavu se postarali kluci
z Jičína v Čechách - hudební
skupina K-Band. Velice hezké
a dynamické vystoupení nám
předvedli mladí tanečníci
Radim a Eva. Výborné jídlo
připravila osádka kuchyně pod
vedením Lenky Zajoncové. Za
přípravu bych chtěl poděkovat
všem členům výboru TJ Sokol
a dále pak Janě Popiolkové,
Karle Zemanové, Simoně
Témové, Jiřině Vichrové, Věře
Sýkorové, Janě Kubátkové,
Jiřině Kočí, Věře Stáňové,
Romanu Šeligovi, Ladislavu
Žahourovi, Vlastimilu Paloncy-

mu, Petru Durčákovi, Janu
Trombalovi, Štefanu Sihlovcovi, Luboši Mojovi, sympatickým a šikovným mladým
osádkám bufetu a baru. Za
podporu bych rovněž chtěl
poděkovat sponzorům, kteří
věnovali dary do slosování:
Kadeřnictví Dětmarovice,
Dětmarovická lékárna, Autodoprava Zimný, Oprava
karoserií Roman Šeliga,
Čerpací stanice a autobazar
Pospiech, Truhlářství Kiša,
Květinářství ZEA, Obecní úřad
Dětmarovice, Hospůdka Na
statku, Hospoda Na růžku,
STELMAR s.r.o., DRAKK NET
- HARTL, NOTIA, solná
jeskyně IONOSAL, Universal
shop, Ligocký Jiří - voda a
topení, TENA výrobky os.
hygieny, Chráněná dílna Žídek
(F-M), Lékárna Salvator
Orlová, Martec - Medical
Třinec, DMA Praha - výrobce
zdrav. pomůcek, ABENA Praha
- pomůcky os. hygieny.
Věříme, že i příští rok opět
vyprodáme sokolovnu a
budeme se skvěle bavit!
S pozdravem NAZDAR!
Za výbor TJ Sokol starosta
Libor Téma

Dne 27.3.2010 proběhl v obci již 27. ročník pochodu na 12 a
25 km a běhu na 25 km Dětmarovické groble. Opět nám letos
přálo i sluníčko, což se podepsalo na účasti.
Celkem startovali 83 běžci
a pochodníci. K běhu na 25 km
se vydalo 5 běžců a vyhrál
stejně jako loni Igor Heleš. Tuto
25 km dlouhou trať šli i 4
chodci. Ostatní v počtu 74, z
čehož bylo 19 dětí do 15 let, šli
trať dlouhou 12 km. V cíli
obdržel každý diplom a mohl se
posilnit výbornou gulášovou
polévkou a horkým čajem, za
což chci poděkovat všem
členkám, které připravily

občerstvení a pomáhaly při
startu a registraci účastníků.
Tradičně jako v jiných letech se
pochodu zúčastnil i nejstarší
člen naší TJ, a to pan JUDr.
Otakar Karas, který i ve svém
vysokém věku téměř 92 let
tento pochod absolvoval a
může být příkladem pro nás
mladší.
Za TJ Sokol Dětmarovice
Jiří Kyjonka

Milé pohlazení před velikonocemi u zahrádkářů v Dětmarovicích
Ve dnech 25. - 27.3.2010 se mohli obyvatelé Dětmarovic
a okolí pokochat velikonoční krásou. Na nevelkém
prostoru v klubovně zahrádkářů bylo k vidění, ale i ke
koupi, nepřeberné množství výtvarně ztvárněných kraslic,
zajíčků, beránků, atd.
Všechny vystavované
exponáty byly uspořádány do
tematických celků doplněných keramikou, drhanými
výrobky, živými květinami, ale
i medovými perníčky a jiným
velikonočním pečivem. To
dokládají připojené fotogra-

fie. Je podnětná i spolupráce
se školami. Připomeňme si
školní družinu při ZŚ, MŠ
Koukolná, MŠ Dětmarovice
střed, Církevní ZŠ, Střední
školu a MŠ - pracoviště
Bohumín. Pro děti (ale i pro
dospělé), které si tu musely

připadat jako Alenka v říši
divů, byla připravena
poznávací soutěž o ceny.
Celá výstava působila na
návštěvníky inspirativně,
láskyplně a pohodově.
Zkrátka pohlazení po duši.
Tato akce (stejně jako jiné),
které tento aktivní spolek
řadu let s podporou obce
pořádá, je pro Dětmarovické
– jak říkal pan Horníček –
místem, kde se dá mile
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pobejt. Prostě Dětmarovičtí
přijdou, prohlédnou si
exponáty, posadí se u kávy a
v pohodě pobesedují. A to by
mohla Dětmarovicím leckterá
obec i město jen tiše závidět.
Samozřejmě, že tato idylka je
vykoupena velkou prací.
Děvčata a hoši (kterým je
mnohdy i okolo sedmdesátky, ale zápal mají
vskutku mladistvý), museli
nejdříve veškeré exponáty
zhotovit. A to si vyžádalo
nemálo času! Ale navíc, jak si
postesk jejich předseda přítel
Staňa, museli z technických
důvodů, každý večer mnohé
exponáty odnést a samozřejmě ráno znovu
instalovat. Ať vám tedy ten
váš elán, Dětmarovitští,
dlouho vydrží!
Za milé přijetí děkují
Ludmila a Václav Kafkovi z
Orlové.
www.detmarovice.cz

ABY DOMA NEHOŘELO....
Hra s ohněm – tak bychom v některých případech
klidně mohli označit nedostatečnou prevenci v některých
našich domácnostech. Vysoký počet požárů v objektech
pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v
bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke
vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka
ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v
hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.
Nejrizikovějším místem v
našem bytě je bezesporu
kuchyň. V žádném případě
bychom neměli ponechávat
bez dozoru vařící se jídlo na
sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce
apod. a také neumísťovat
hořlavé předměty blízko
otevřeného ohně. Jistě se
vyplatí pravidelně si nechat
překontrolovat technický stav
spotřebičů a řádně dodržovat
návody výrobce k jejích
použití.
Pokud jde o další obytné
místnosti, neměli bychom
umísťovat zapálené svíčky

na hořlavý podklad, nenechávat je bez dozoru.
Pamatujte, že hořící svíčka
nebo prskavka je otevřený
oheň a s jako takovým by se s
ní mělo zacházet. Ještě ve
vzdálenosti 8-10 cm od
plamene svíčky teplota může
dosahovat až 200 °C, což
stačí k zapálení papíru,
plastů, textilií a dalších
předmětů, které ponecháte v
blízkosti. Při kouření cigaret a
odhazování nedopalků do
odpadkových košů dbejte na
dokonalé uhašení nedopalků
cigaret, pozor na pokládání

cigaret na hořlavý materiál.
Velmi nebezpečné je pak
kouření v posteli, zvlášť
pokud jste pod vlivem
alkoholu nebo jiných drog.
Pozor bychom si měli dát
rovněž na dodržování

bezpečné vzdálenosti od
lokálních tepelných spotřebičů, například při
ustavování nábytku nebo
sušení oděvů. Domácí
kutilové by neměli provádět

Vysoké pokuty za vypalování suché trávy…
S nástupem jarního počasí dochází k nárůstu požáru
zapříčiněných vypalováním suché trávy. Jarní počasí totiž
láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu.
Při spalování listí, větví ze
stromků nebo suché trávy
může dojít i k požáru, který se
může vlivem silného větru
rychle rozšířit a napáchat
značné škody nejen na
okolních porostech ale i na
budovách. Jen málokdo si
uvědomuje, že vypalování
suché trávy nebo spálení
shrabané kupky listí může
skončit tragicky, a že se jedná o
nebezpečnou činnost, za
kterou můžeme zaplatit
nemalou pokutu.
Zákon o požární ochraně
vysloveně stanoví zákaz
vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro
právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí

porušení tohoto zákona se
vystavují nebezpečí finančního
postihu. Občanovi může být za
tento přestupek uložena
pokuta až do výše 25 000 Kč.
Právnické a podnikající fyzické
osoby mohou sice provádět
spalování hořlavých látek na
volném prostranství (dřevní
odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit
opatření proti vzniku a šíření
požáru a předem je oznámit
hasičskému záchrannému
sboru. Ten může stanovit další
podmínky pro spalování,
popřípadě může takovou
činnost zakázat. Při porušení
této povinnosti se dopustí
právnické nebo podnikající

fyzická osoba správního
deliktu, za který může být
uložena pokuta až do výše 500
000 Kč.
Rovněž rodiče si musí
uvědomit, že jsou ze zákona
zodpovědní za své děti (do 15
let), a určitě by je neměli
zapomenout poučit o tom, jak
lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s
ohněm na loukách, v parcích a
lesích, prostě na místech, které
si děti rády vybírají ke svým
hrám. I na tyto případy vzniku
požáru zákon pamatuje a
postihuje rodiče těchto dětí
pokutou až do výše 25 000 Kč. I
přes neustálé výzvy ve
sdělovacích prostředcích jsou
někteří z nás stále nepoučitelní
a každoročně vypalují suché
trávy a spalují klestí v blízkosti
lesních porostů. Většinou jsou
neochvějně přesvědčeni o
užitečnosti svého počínání,
mnohdy však neodhadnou, jak
rychle se vlivem větru oheň v
suché trávě šíří. O rozšíření
tohoto nešvaru nás přesvědčuje smutný pohled na hořící
plochy a doutnající spáleniště
na různých místech našeho
města a přilehlých obcí. A proto
znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je
zakázáno!
Zpracoval: odbor prevence
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neodborné zásahy do
elektroinstalace a měli by
dodržovat zásady bezpečné
práce hořlavými kapalinami.
A co je vůbec nejdůležitější,
n e p o n e c h á v a t z á p a l k y,
zapalovače a svíčky v
dosahu dětí. Pokud jsme
majiteli balkonu, nemělo by
se z něj stát skladiště
žádného hořlavého materiálu, ať už to jsou různé
papírové krabice, noviny,
textil apod. Nedopalek, který
může zabloudit na balkon z
patra nad vámi, nebo
odpálená zábavná pyrotechnika, vám v lepším
případě tuto úschovnu
promění v hromádku popela.
Nesmíme ale zapomenout,
že i za dveřmi našeho bytu,
na společných chodbách,
nám hrozí nebezpečí požárů
v případě, že je zastavíme
různými skříněmi, botníky,
krabicemi apod. Je to

inspirace pro vandaly a
n u d í c í s e d ě t i . Ta k t o
umístěné předměty nemusí
samozřejmě znamenat
okamžitou možnost vzniku
požáru, ale především nám
zužují únikovou cestu v
případě nebezpečí a potřeby
urychleného opuštění domu.
Na závěr bychom chtěli říci,
že požáry v domácnostech
mají vůbec nejtragičtější
následky. Každý rok při
požárech v domácnostech
zemřou desítky lidí, další
stovky lidí se zraní a
způsobené škody dosahují
stamilionů korun. I z Vaší
domácnosti se může v
okamžiku stát zakouřená a
rozžhavená smrtící past. To,
aby jste se nestali obětí i Vy,
záleží hlavně na Vás!
Odbor prevence
www.detmarovice.cz

STRAŠÁK JMÉNEM STALKING ….
Poradna ELPIS Ostrava Slezské diakonie
poskytuje služby odborného sociálního poradenství
obětem násilí (zejména domácího násilí), týrání a
zneužívání. Na poradnu se obracejí také lidé, kteří
zažívají tzv. stalking – pronásledování, ať už cizím či
známým člověkem.
Stalking je výraz z anglického jazyka a označoval
původně v řeči lovců stopování či přiblížení se k
lovené zvěři. Z kriminologického hlediska je
definován jako úmyslné, zlovolné pronásledování a
obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího
života a ohrožuje její bez-pečnost.
Mezi nejdůležitější hlavní znaky stal-kingu patří
opakované a dlouhodobé
obtěžování jiné osoby
nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Ta může
skýtat řadu podob, například:
1) Opakované a dlouhodobé kontaktování
oběti pomocí dopisů, emailů, telefonátů, SMS
zpráv, zasíláním různých
zásilek s dárky. Obsah
těchto zpráv může mít různou povahu – od
příjemného až po urážející, zastrašující. Výjimkou
nejsou zprávy původně příjemné, snažící se získat
odpověď či kontakt oběti, až později po zprávy
urážející, nevkusné či zastrašující.
2) Demonstrování moci a síly. V tomto případě
pronásledovatel přímo či nepřímo vyhrožuje, což v

oběti budí oprávněný strach a obavy. Do této
kategorie patří například fyzické pronásledování
oběti cestou do práce, na nákup nebo naopak zpět k
domovu, pronásledování autem, čekání na obět před
domem apod. Výjimkou zde nejsou ani výhrůžky
přímého násilí, vyhrůžky zabitím… 3) Ničení věcí –
Zde můžeme zařadit například poškrábané auto, lak
poškozený sprejem, propíchané pneumatiky, rozbité
okno bytu nebo likvidace domácího zvířete včetně
poškozování osobních věcí.
Od 1.1.2010 je stalking v České republice trestným
činem. Aby Policie ČR mohla pachatele obvinit ze
stalkingu, musí být dodrženy zejména tři pod-mínky.
Pronásle-dování musí být intenzivní, dlouho-dobé
(minimálně 4 týdny) a musí být jednoznačné, že
pronásledovatel tak činí proti vůli oběti.
Poradna ELPIS Ostrava nabízí své služby v
pondělí a středu v době od 08:00 do 12:00 hodin a od
13:00 do 16:00 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek je
poradna určena pro objednané uživatele.
Více informací lze získat na telefonním čísle +420
596 615 935 nebo e-mailem na adrese
elpis.os@slezskadiakonie.cz. Poradna ELPIS
Slezské diakonie sídlí na adrese: 28. října 86,
Moravská Ostrava.
Martina Vilímová
vedoucí poradny Elpis Ostrava

22. dubna se konala akce Den Země
Lidé na celém světě si
každoročně připomínají, že
nelze bohatství a krásu
přírody neustále devastovat.
Uvědomují si, že pro naši
planetu musejí také něco
dělat. Přes veškeré mezinárodní snahy o zlepšování
životního prostředí existuje
ještě stále hodně rizikových
faktorů, které je třeba
odstranit, aby se život na
Zemi mohl nadále rozvíjet.
Te n t o d e n n á m v š e m
připomíná důležitost ochrany
přírody.
Mgr: Elena Kijonková
8
-

www.detmarovice.cz

13. března byli slavnostně přivítáni
naši noví občánci

Životní jubileum oslavili
Březen 2010
82 let
Kolibačová Blažena
83 let
Rumlerová Lydie
Rzhuhovská Marie
85 let
Josef Nerychel
Uhrová Anna
86 let
Nebroj Josef
87 let
Baňková Antonie

82 let
Kijonková Valerie
Konvičná Blažena
Křemenová Věra

Mazurek Daniel
Schnellerová Laura
Naďal Daniel
Mitrovská Sára
Jeziorská Natálie

Weissová Denisa
Němec Nikolas
Matušínská Anna
Baar Adam

83 let
Jendryščíková Marie
84 let
Elšík Jan
85 let
Nebrojová Anna
86let
Kněžík Miroslav
Jendryštíková Bronislava

Duben 2010

87 let
Dzialová Anděla
Chorovská Anna

80 let
Marie Třaskalíková

88 let
Barteček Jaroslav

Všem oslavencům blahopřejeme

Vzpomínáme na naše zemřelé
Boženu Bolkovou, Milana Hanuska, Josefa Kovaříka,
Věru Uherkovou, Ludmilu Mrazíkovou, Oskara Wildeho

Dne 1. dubna 2010 zemřel ve věku 97 let
náš bývalý spoluobčan pan plk. Ludvík Krůček.
Poslední rozloučení se zesnulým
se konalo v obřadní síni v Hranicích
a urna s jeho ostatky bude uložena na našem hřbitově
v Dětmarovicích.
Čest jeho památce

Jiří Bečka
MONTÁŽE VODY, TOPENÍ A PLYNU
Revize plynu a plynových spotřebičů.

735 53 Dolní Lutyně, Do Kopce 1137

Tel.: 777 10 98 74
mail: jiri.becka@seznam.cz,
skype: bečka jiří
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