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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Září 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí čtyřleté funkční období zastupitelstva obce a ve
dnech 15. – 16. října si budeme moci zvolit nové
zastupitelstvo obce, aby pracovalo další čtyři roky.
Nyní je čas bilancovat, co se nám v uplynulém období
podařilo uskutečnit, a kde ještě zbude mnoho práce.
Zastupitelstvo obce bylo v minulém období
patnáctičlenné a bylo tvořeno pěti volebními
seskupeními. Reprezentovalo sice celou škálu různých
názorů, je však nutné zdůraznit, že všichni zastupitelé
se zapojili do práce v zastupitelstvu a vždy byla snaha
rozhodovat až po zvážení všech věcných připomínek a
po hledání co nejlepšího řešení pro obec. Chci proto
poděkovat všem zastupitelům za jejich práci, za ty
hodiny věnované ze svého volného času při zjišťování

všech skutečností potřebných pro správné
rozhodování. Je nutné ocenit, že všichni
zastupitelé rozhodovali podle svého
vlastního uvážení a nikoliv jak jim
přikazovaly stranické sekretariáty
jednotlivých volebních stran. Chci
poděkovat i rodinným příslušníkům za to,
že vytvořili podmínky zastupitelům pro
jejich práci. Také bych chtěl poděkovat za práci členům
odborných komisí a výborů, kteří předjednávali
materiály pro radu a zastupitelstvo obce. Velmi se nám
osvědčilo, že rada obce byla složená ze zastupitelů
různých politických stran a názorových proudů. Bylo
vždy dobré, že našli společnou řeč a výstup co nejlepší
pro obec. O to více mě mrzí, že se do práce rady
nezapojili zastupitelé za ODS. V přímém rozporu s
deklarací jejich vedení, že budou pouze opozicí, musím
konstatovat, že byli platnými členy zastupitelstva, kde
se podíleli na všech rozhodováních. Chci poděkovat i
pracovníkům obce, málo kdo z nás si je schopen
uvědomit složitost a náročnost práce s námi občany.
Složitost, která vychází z dnešních velmi
neprovázaných a někdy nelogických zákonů, které je
však nutno dodržovat. Bez jejich obětavé práce by
nebyl možný chod obce. Pro příští volební období se
budou o Vaši přízeň ucházet kandidáti z šesti volebních
seskupení. Je mezi nimi mnoho moudrých, slušných a
čestných občanů, takových, pro které je služba vám
přednější než hájení svých zájmů nebo zájmů nějakých
ekonomických mafií. I když je naše obec nezadlužena,
ekonomicky zdravá, bude před novým zastupitelstvem
stát mnoho vážných úkolů. Pevně věřím, že tak, jako v
minulých volbách, se námi zvoleni zastupitelé budou
schopni a ochotni domluvit bez nějakých předsudků a
že vznikne zastupitelstvo, které bude efektivně
pracovat ve prospěch nás všech.
Ing. Lumír Mžik
starosta obce

Zastupitelstvo obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto
volebním období se koná ve středu dne 22. září 2010 v
17 hodin v Dělnickém domě, nikoliv v termínu, který byl
uveden v minulém vydání našeho zpravodaje. Na
programu je úprava rozpočtu a rozbory hospodaření za
uplynulé období letošního roku.
Nově rekonstruovaná budova pošty

Vážení občané, na zasedání zastupitelstva jste
srdečně zváni.

Volební období 2006 - 2010 končí ……
Na konci roku 2006 měla naše obec 3.868 obyvatel, v letošním roce jsme po několika desetiletích překročili hranici
čtyř tisíc. Celkem ke dni 31.8.2010 žilo v Dětmarovicích 4.019 osob, z toho 1.954 mužů a 2.065 žen. Z celkového počtu je
3.382 voličů.
Jak již uvedl starosta obce ve svém „Slovu“, končí čtyřleté volební období. Nastal opět čas bilancovat. Co jsme
vlastně po čtyři roky dělali, co se v obci změnilo? Tyto otázky si určitě neklademe jen my, ale mnozí občané naší obce.

Přehled nejvýznamnějších akcí v uplynulém období

Školství
Rok
2007
2008
2009

Z toho:

Akce
Zateplení – výměna oken na hlavní budově
Zateplení pláště hlavní budovy
a výměna oken na objektech jídelna, tělocvična a kotelna
Rekonstrukce střechy na hlavní budově
Výstavba výukového pavilónu u budovy včetně vybavení
Zateplení střechy tělocvičny
Zateplení pláště tělocvičny, spojovací chodby a družiny
Rekonstrukce zdravotechnické instalace - rozvody vody
Celkem
Dotace SFŽP
Dotace ROP
Rozpočet obce

Částka v Kč
3.831.000
5.220.000
3.429.000
923.000
1.894.000
2.175.000
3.375.000
20.856.000
2.923.000
6.941.000
10.992.000

Komunikace
Rok
2007
2008
2009
2010
Z toho:

Akce
Prodloužení chodníku podél hlavní silnice do Koukolné
Chodníky – opravy
Oprava výtluků na místních komunikacích
Opravy chodníků od DD směrem k Lutyni a na hřbitově
Oprava výtluků
Chodníky – opravy
Oprava výtluků
Oprava výtluků
Celkem
Dotace MSK
Dar Nadace ČEZ
Rozpočet obce

Částka v Kč
6.793.000
18.000
371.000
1.104.000
360.000
62.000
1.294.000
21.052.000
11.054.000
700.000
500.000
5.593.000

Veřejný rozhlas
Rok
2007
2008
2009
2010

Akce
Rozhlasová ústředna pro místní rozhlas
Rekonstrukce – bezdrátový digitální signál
Bezdrátový rozhlas
Bezdrátový rozhlas
Celkem

Z toho:

Dar Nadace ČEZ
Rozpočet obce

Částka v Kč
258.000
900.000
98.000
200.000
1.456.000
300.000
1.156.000

Sledování svahových pohybů v oblasti možných vlivů důlní činnosti
Rok
2009 až 2012

Akce
Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací „Ujala“

Z toho:

Dotace SFŽP
Rozpočet obce

Částka v Kč
7.842.000
7.058.000
784.000
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Tyto akce jsme mohli realizovat díky dotacím, které jsme
obdrželi z různých zdrojů. Například od Evropské unie – Fondu
soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR (výše
SFŽP) či Regionálního operačního programu (ROP NUTS II
Moravskoslezsko).
Dále obec obdržela dotace účelové na veřejně prospěšné
práce (VPP), Czech POINT (87 tis. Kč) a volby (322 tis.Kč).

V oblasti investic a údržby
bylo dále například realizováno
n
V roce 2007
zakoupení budovy čp. 214 – hájenka, rekonstrukce
mostku u čp. 376, úprava veřejného osvětlení v oblasti nad
OÚ včetně nového veřejného osvětlení u komunikace
Kniezek – Rak, čistička odpadních vod v MŠ Koukolná,
čerpadlo pro Sbor dobrovolných hasičů, …

Nové sakury před prodejnou Elektro Volák
pro třídění plastů i skla o dalších 5 v oblastí Koukolné a
Zálesí (celkem v obci 23 hnízd na plast a 12 na sklo).
Byl rozšířen mobilní svoz nebezpečného odpadu o další,
n
celkem se sváží 4x ročně.
n
Na 3 separačních hnízdech byla zavedena separace
papíru a tetrapaku.
n
Velkoobjemové kontejnery pro svoz komunálního odpadu
byly zrušeny a byly nahrazeny uzamykatelnými 1100 l
kontejnery sídlištního typu.
n
Sběr velkoobjemových odpadů byl zaveden v intervalu 1x
za 2 měsíce.

Příprava odkanalizování obce
V současné době probíhá územní řízení pro I. etapu – část
Koukolná.

n
V roce 2008
vodovodní řad Olmovec-Lipus na parcele č. 1200, 2 radary
měření rychlosti, vysavač listí, …
n
V roce 2009
vodovodní řad Olmovec-Lipus na parcele 1200 –
dokončení, traktorová sekačka, přenosný radar pro
měření rychlosti pro Policii ČR, …
n
V roce 2010
zateplení a oprava fasády budovy čp. 320 – pošta,
klimatizace v budově pošty, …
Do konce roku zbývá realizovat zpevnění místní
komunikace Kniezek – Rak (I. etapa) a nasvětlení 4
přechodů pro chodce v centru obce.

Veřejně prospěšné práce
Každý rok v období od dubna do října zaměstnává obec v rámci
projektu VPP ve spolupráci s Úřadem práce Karviná sezónní
zaměstnance, kteří pracují na údržbě a úklidu v obci. V letech
2007 - 2010 činila dotace 1.533.000 Kč .

Revitalizace zeleně v obci
n
Vykácení 34 proschlých a ohrožujících topolů kanadských
u místní komunikace na Šlogu a založení nové
jednostranné vícedruhové aleje. Akce plně hrazena z
rozpočtu obce o finančním objemu 370.000 Kč.
n
Realizace projektu „Revitalizace areálu ZŠ Dětmarovice“.
Vykácení topolů černých a dalších odumřelých dřevin hrazeno z rozpočtu ZŠ ve výši 150.000 Kč. Výsadba nové
doprovodné zeleně, včetně parkových úprav - bez finanční
účasti obce, realizováno jako náhradní výsadba firmy
Baumit, finanční objem 800.000 Kč.
n
Vykácení napadených sakur před prodejnou Roman Volák
a založení nové sakurové aleje. Bez finanční účasti obce,
realizováno jako náhradní výsadba firmy ČEZ a.s.,
finanční objem 130.000 Kč.
n
Výsadba doprovodné zeleně při novém chodníku do
Koukolné, financováno v rámci stavby.
Změny v odpadovém hospodářství obce
n
V posledních letech došlo k rozšíření separačních hnízd

Rozšíření služeb v rámci Czech POINT
Na obecním úřadu lze požádat o výpis z katastru nemovitostí,
výpis z rejstříku trestů, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis
z obchodního rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče,
zřizování a rušení datových schránek, ověření provedení
autorizované konverze a další.

Kultura
V oblasti kultury obec navázala na předcházející volební
období a pokračuje v tradici každoročně se opakujících akcí:
pořádá Obecní ples, oslavy konce druhé světové války, Den
matek, Veselé zpívání, Obecní slavnost, koloběžkové závody
Trestles cup, oslavy 28. října, Medové dny a vánoční koncert.
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Jaká je Střednědobá dohoda uzavřená s OKD, a.s.?

Obec Dětmarovice

Odpovědně je třeba říct, že Obec Dětmarovice využila v
maximální míře při přípravě a uzavírání Střednědobé
dohody o řešení střetu zájmů na léta 2010 – 2016 s OKD,
Dolem ČSA a.s. možnosti, kterou jí v této oblasti lidské
činnosti dává platná právní úprava, a to zákon o obcích,
horní zákon, zákony na ochranu životního prostředí, na
ochranu zdraví lidu, na ochranu půdního a lesního fondu a
další zákony.

přijme od 1. ledna 2011 do pracovního poměru

Nutno zdůraznit, že před
uzavřením dohody s Dolem
ČSA byla vedena dlouhodobá jednání s Ministerstvem
životního prostředí ČR, které
vydává konečné stanovisko k
povolení těžby z pohledu
životního prostředí a že toto
ministerstvo do svého
stanoviska zakotvilo jako
podmínky pro zahájení těžby
většinu podnětů zpracovaných obcí Dětmarovice.
Komise obce, zabývající
s e p ř í p r a v o u d o h o d y,
obdržela řadu podnětů od
jednotlivých občanů a občanského sdružení vztahujících se k hornické činnosti. Je však také pravdou,
že část těchto podnětů
nebylo možno využít, neboť
byly zcela nebo z části v
rozporu s platnou právní
úpravou.
Správný postup Obce
Dětmarovice při řešení střetu
zájmů s těžební organizací
byl nakonec potvrzen i pravomocnými rozsudky Městského soudu v Praze a
Nejvyššího správního soudu
v Brně, které potvrdily
správný výklad zákonů na
ochranu práv obce a vlastníků nemovitostí.
Pro doplnění je třeba
uvést na pravou míru značně
rozšířený názor mezi občany,
že obec bude za jednotlivé
vlastníky nemovitostí řešit s
těžební organizací jejich
nároky. Platná právní úprava
obci tuto možnost nedává.
Každý vlastník nemovitosti,
ze zákona, má právo obrátit
se se svými oprávněnými
nároky o náhradu škody na
těžební organizaci a neuspěje-li u ní, nechat si
zpracovat znalecký posudek
o způsobené škodě soudním
znalcem a nebude-li stačit ani
to, pak se obrátit na soud se
svými nároky. Zde je třeba
zdůraznit, že těžební činnost
patří do oblasti tzv. objektivní
odpovědnosti za způsobenou

škodu, kde jsou minimální
možnosti ze strany těžaře se
takové žalobě bránit.
Řadu let jsem připravoval
podklady a zúčastnil se
jednání v otázce řešení střetu
zájmů s těžebními organizacemi za statutární město
Karviná, statutární město
Havířov a řadu obcí, které
jsou ovlivněny hornickou činností. A mohu jen konstatovat, že uzavřená Střednědobá dohoda mezi Obcí
Dětmarovice a Dolem ČSA
patří k těm nejlepším ochraňující zájmy obce a jejich
obyvatel.
JUDr. Jan Nedbalec,
znalec v oboru
hornické činnosti

referenta obecního úřadu
pro správu obecního majetku.
Požadavky:
SŠ vzdělání, řidičský průkaz skupiny B,
znalost práce s PC.
Praxe ve vedení pracovního kolektivu vítána.
Uzávěrka přijímání žádostí o zaměstnání s životopisem
je 8.10.2010.
Bližší informace podá tajemnice obecního úřadu,
tel. 596 540 142.

Záznamy seismického jevu
Na základě podmínek stanoviska MŽP k posouzení vlivů na
životní prostředí na záměr „Pokračování hornické činnosti OKD,
a.s., Dolu Karviná, v dobývacím prostoru závodu ČSA v období
2011 - 2016“ byla uzavřena mezi těžařem a Obcí Dětmarovice
střednědobá dohoda na období 2011 - 2016. V rámci této dohody
byla v červnu t. r., s půlročním předstihem, instalována trvalá
povrchová seismická stanice, a to v části obce Zálesí, v obecním
objektu restaurace Rumcajs.
Je nepřetržitě provozována společností Green Gas DPB, a.s.,
a bylo dohodnuto, že záznamy otřesů o síle 1,0 x 10 4 J a větší,
budou zaslány nejpozději do 3 dnů od vzniku jevu na obecní úřad
a bezodkladně budou zveřejněny na internetových stránkách
obce www.detmarovice.cz odkaz vlevo „Záznamy seismického
jevu“.
Na těchto stránkách budou zveřejňovány i veškeré výstupy
měření, a to jak nivelačních, tak i deformických, které jsou obci
předkládány, dle dohody, těžařem.

PROJEKT EU ve škole
Dne 25.8.2010 obdržela škola rozhodnutí MŠMT o
poskytnutí neinvestiční dotace na rozvoj vzdělávání ve
výši 1,163.936 Kč. Zařadili jsme se tak do první řady škol,
které v žádosti o projekt financovaný zejména z Evropské
unie byly úspěšné.
Tomuto úspěchu předcházela pečlivá příprava při
tvorbě záměru a vytvoření
žádosti projektu. Získané
prostředky škola využije
zvláště tam, kde efektivně
podpoří kvalitu vzdělávání
žáků. Půjde zejména o rozvoj
čtenářských dovedností
žáků, a to formou dělených
hodin pro celý I. stupeň ZŠ a
7. třídu II. stupně, dále o

individualizaci výuky jazyka
anglického ve 4., 5. a 6. třídě,
rovněž formou dělených
hodin. Žákům počet hodin
nenaroste, ale učitelé v dělených hodinách se polovičnímu počtu žáků budou
intenzivněji věnovat.
Druhou podstatnou oblastí bude inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT –
pedagogové si budou vytvá-

řet sami sady vzdělávacích
materiálů v digitální podobě,
které budou využívat v
hodinách výuky, čímž přispějí
k její modernizaci. Na škole
tak vznikne digitální archív
vzdělávacích materiálů, který
bude ve výuce využíván i po
ukončení samotného projektu.
I na tuto činnost jsou naši
pedagogové dobře připraveni, neboť v dohledné době
ukončí dvouleté další vzdělávání zaměřené na práci s
počítači a interaktivní tabulí
ve výuce. Projektové finanční
prostředky pak budou použity
jednak jako odměna za
odučené hodiny a práci na
projektu, jednak, a to zejména, na pořízení moderní počítačové a digitální techniky a
učebních pomůcek souvisejících s projektem. V této
souvislosti věřím, že vynaložené prostředky přispějí k
modernizaci školy, metod a
forem výuky, a to i přesto, že
realizace projektu je omezena dobou 30 měsíců.
Mgr. Robert Lindert
ředitel školy
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Ještě k vlivům hornické činnosti na obec Dětmarovice
Předpokládáme, že příliš neznechutíme
spoluobčanům čtení tohoto vydání Okénka vložením
některých dalších poznámek navazujících na článek s
hornickou tématikou v předminulém výtisku.
Aktivita, kterou vyvíjí MO
ČSSD v obci k tomuto
tématu, není na základě
blížících se voleb, ale na
základě aktuální potřeby
optimálního koncipování
Střednědobé dohody obce
s OKD a.s., Důl Karviná pro
období let 2011-2016. MO
ČSSD tomuto tématu
věnuje velkou pozornost
dlouhodobě a čtyři její
členové pracují v poradním
orgánu Zastupitelstva obce
– ve Výboru pro hornickou
činnost. Vnímavý čtenář
minulého vydání jistě poznal, že názory na dokonalost textu uvedené
Dohody se různí i v samotném Výboru pro hornickou činnost /dále VPHČ/.
Text Dohody byl původně
předložen těžařem a na
několika sezeních VPHČ
byl bez účasti těžaře
doplňován hlavně skupinou
„objeviv-ších se odborníků z
Koukolné“, jak píše článek v
předminulém vydání
Okénka. Text byl poměrně
pracně doplněn s pozitivním přispěním JUDr.
Nedbalce tak, aby byl
výhodnější pro občany
Dětmarovic. Zdaleka se tam
však všechno nepodařilo
prosadit – na jednání
VPHČ, zdůrazněno – bez
zástupce těžaře. Opozice je
i v polovině členů VPHČ i na
Obecním úřadu, což může
být pro občany překvapením. Očekávaný střet
obecních zájmů se šachtou
se upravil na střet obecních
zájmů s Občanským
sdružením. Ani malou
finanční podporu na činnost
jako jiné organizace si m. j.
proto letos obtížní nepřizpůsobiví nezaslouží!
Je potřeba uvést, že
některá další doplnění ve
smyslu zlepšení vyjednávací pozice občanů a
obce vůči šachtě nebyla po
hlasování ve VPHČ přijata,

např. v bodě 4.11, kde jsme
navrhovali, aby vlastník
nemovitostí, který může být
ovlivněn důlní činností a
rovněž majetek obce za tzv.
mezní hranicí vlivů důlní
činnosti, měl větší šance
uplatňovat svoje nároky na
případné škody na majetku
(vlastník nemovitostí by si
určil svého soudního znalce, kterého by šachta
respektovala).
Poté byl
návrh smlouvy předložen
Zastupitelstvu, které ji na
březnovém zasedání po
dlouhé diskusi schválilo
většinou hlasů.

Dle názoru převážného
počtu členů MO ČSSD
zastoupených ve VPHČ se
ale takto zbytečně úvodním
způsobem zbavujeme
možností změny současného stavu, který pro
občany Dětmarovic není
výhodný.
Skutečností zůstává, že
některá jednání bohužel
často připomínají debatu
těžaře a obce, ačkoliv tam
těžař zastoupen není.
Náměty jsou zavrhovány
jako neoprávněné, neprofesionální, neprůchodné a
hloupé. Všechny jsou ale
myšleny ve prospěch
občanů a do Dohody je
přece nedáváme jako důlní
profesionálové, ale jako
občané, kteří mají potřebu
zlepšit svou vyjednávací
pozici např. v kritické situaci
poškození vlivem důlní
činnosti. Zatím je v jednání o

škodách naprosto dominantní těžař. Občan má sice
svaté právo se soudit, ale
dominance se oprávněně u
těžaře bojí, podpora
Obecního úřadu nemůže
být zatím účinná nebo
žádná, vše klape dle
platných zákonů. Nikomu
nelze nic vyčítat. Občan si
přece musí svůj majetek
ohlídat sám! A Dětmarovice
přece nejsou těžbou
ohroženy, ani zde není
dobývací prostor, jak tvrdí
uvedená názorová opozice
… strašíme lidi, jak je
řečeno. To, že se do roku
2016 vytěží více jak 20
nových porubů v blízkosti
Dětmarovic, není nikterak
znepokojující…
Problematika otřesů a
následných škod na majetku je těžařem odmítána a
jím placení soudní znalci
mají své direktivy postupu,
samozřejmě ne vždy ve
prospěch občana. Samotné
aktuální realizované měření
otřesů vypadá sice zajímavě, má však tolik právních úskalí, že kompenzace
u občana třesoucího se
baráku dále za linií střetu
zájmů je v nedohlednu.
A s otřesy se setkávají už
hlavně občané Koukolné,
kterým to přece nevadí. A
budou mít komfortní monitoring otřesů, čímž je
přece situace úspěšně
řešena. A celkově se
Dětmarovic těžba týká
přece zatím okrajově, takže
se nestarejme. Až budou
těžší problémy, budeme je
řešit, totiž … bude už dost
pozdě.
Výraznější opozicí Obce
Dětmarovice vůči těžaři než
je dnes by samozřejmě
vznikly střety a konfliktní
situace, které by se musely,
určitě i velmi ztěžka, nějak
řešit. Tyto konflikty jsou ale v
současné době minimalizovány a nechtějí se ani v
budoucnosti. Kdybychom
„naštvali“ šachtu, ani ten
monitoring otřesů by nám za
levný peníz neakceptovali
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…, tak se argumentuje.
Například důležité
rozvinutí textu Dohody k
problematice „linie střetu
zájmů“ obce a těžaře na
území Dětmarovic ve
prospěch pozice občana
nemá na Obci pochopení a
vyjednávací tým pro kontakt
s těžařem nemá zastoupení
ani jednoho člena „koukolňáka“ z názorové opozice.
V Zastupitelstvu obce jsou
sice inteligentní lidé, ale
ukazuje se, že hlasování o
důležitých věcech z vysoce
odborné sféry může být z
pochopitelných důvodů
formální – ke škodě věci.
Každý se přece nemůže
orientovat ve všem. Proto
existence VPHČ. Ale co s
tím, když jsou v něm
názorové rozpory? Pak
musí Zastupitelstvo stejně
rozhodnout – a mělo by s co
nejlepším vědomím a
znalostí věcí. Proto si MO
ČSSD dovolila pozvat
zastupitele na minule
kritizovanou prezentaci a
diskusi problematiky hlavně
předmětné linie střetu
zájmů, která by měla v naší
vesnici výrazně oddělit pro
období let 2011 až 2016
území těžbou dotčené od
území, kde má obec své
zájmy. A na tomto území
musí být dle našeho názoru
pánem při řešení škod obec
a občan, ne těžař. A občan
musí mít dle našeho názoru
na Obecním úřadě při
těchto řešeních zastání.
Není úplně jasné, proč je
tento názor některými
činiteli obce kritizován a
proč byla celá situace
účelově v předminulém
Okénku tak negativně
postavena s následným
přijetím textu předmětné
Dohody bez požadovaného
vylepšení současného
stavu.
Schváleno MO ČSSD
Dětmarovice
Ing. Foltýn Stanislav
předseda MO

www.detmarovice.cz

Medová pozvánka

3. fotbalový den

Vážení spoluobčané,
poslední víkend v měsíci listopadu bude i v letošním roce
patřit bezesporu „Medovým dnům“, a to již posedmé.
Celoobecní výstava se stává postupně tradicí a dostává se
do povědomí nejen dětmarovických občanů, ale i širokého
okolí. Návštěvníci se k nám rádi vracejí a my je jistě
nemíníme zklamat.
Protože výstavou vlastně
vstupujeme do předvánočního období, chceme tímto směrem motivovat i celý
její průběh.
Také soutěž v tvořivosti,
kterou tradičně vyhlašuje
ČZS u příležitosti Medových
dnů, bude mít vánoční
nádech. V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší
vánoční ozdobu na stromeček, případně dekoraci na
štědrovečerní stůl. Volbě
materiálu se meze nekladou.
Přihlášené exponáty budou
očíslovány a podobně jako v
minulých letech o vítězi
rozhodnou návštěvníci výstavy. Určitě budou hodnotit
originalitu, vtipnost, ale i
estetickou stránku. Naše děti,
ale i dospělí prokázali v

SK Dětmarovice V sobotu 4.9. se na fotbalovém hřišti
uskutečnil turnaj přípravek ročníků 2000 a mladších za
účasti celků MFK Karviná, Slávie Orlová, MFK Havířov a
domácích SK Dětmarovice. Turnaj se konal pod záštitou
Nadace ČEZ, díky které jsme v rámci projektu nakoupili
novou sekačku.
Vítězem se stal po zásluze celek MFK Havířov, který
neztratil v 5 zápasech ani jeden bod. Na krásném druhém
místě se umístily naděje domácího celku SK Dětmarovice
pod vedením trenéra pana Karla Lariše, kterému patří
poděkování za práci s mládeží a za pomoc při
organizování turnaje. Třetí skončil celek Slávie Orlová.
Nejlepším střelcem se stal orlovský Zach a nejlepším
hráčem Zahatlan z Havířova.
Ing. Martin Pasz, předseda klubu

minulosti svou kreativitu,
smysl pro soutěživost a tím i
snahu obohatit a zpestřit
průběh Medových dnů. Vedle
vánočního folklóru budou
vystaveny i další rukodělné
práce a samozřejmě také
výpěstky z dětmarovických
zahrádek. Protože na letošní
úrodě se podepsalo nepříznivé počasí, exponátů k
vystavení máme poskrovnu.
ČZS uvítá každý nabídnutý
výpěstek, ať se jedná o
zeleninu, ovoce, květiny
apod.
Jistě je v zájmu nás
všech, aby Medové dny opět
dobře prezentovaly naši
obec.
Na Vaši spolupráci se těší
zahrádkáři z Dětmarovic.

Sraz vícemístných kol
Ve dnech 13. - 15.8.2010 proběhl v areálu TJ Sokol
Dětmarovice již 7. sraz vícemístných kol. Někteří účastníci
z Klatovska přijeli již ve čtvrtek, aby měli čas poznat okolní
pozoruhodnosti, jako např. hornické muzeum na Landeku,
vojenské opevnění v Darkovičkách, automobilové
muzeum v Kopřivnici či lázně Darkov.
Během pátku pak dorazil
zbytek příznivců těchto
netypických kol z celé
republiky. Většinou si přivezli
stroje na autech, ale několik
účastníků přijelo i po vlastní
ose, např. jako manželé z
Moravské Třebové, nebo parta
kluků z Opavy.
Večer se všichni družně
pobavili za velmi teplého

počasí a příjemné hudby
country kapely Minimax. V
sobotu po zaplacení startovného a přípravách na start jsme
vyrazili přes centrum vesnice
na exkurzi do, nebo spíše na
místní elektrárnu, jelikož jsme
zhlédli jak strojovnu a velín, tak
i střechu kotelny, ze které byl
nádherný výhled do okolí. Po
exkurzi jsme se jeli posilnit do

motorestu U Švagrů v Koukolné, kde byl připraven velmi
chutný oběd i s příjemnou
obsluhou, za což bych chtěl
paní vedoucí poděkovat. Po
obědě se vyrazilo po trase
Dětmarovických groblí až na
koupaliště v obci Doubrava.
Tam většina účastníků využila
možnosti osvěžení a ochladila
se v bazénu. Po této osvěžující
zastávce se pokračovalo směrem do Orlové pod Dinoparkem
a pak opět do Dětmarovic po
místních uličkách na Zálesí.
Tam jsme využili poslední
tankovací stanici v restauraci U
Rumcajse a pak se
pokračovalo rychle zpět do
areálu TJ Sokol, jelikož bylo
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připraveno překvapení. Po
osprchování a podání
výborného guláše, přijely na
travnatou plochu holky z Dolní
Lutyně a předvedly, jak se tančí
břišní tance, za což byly
oceněny bouřlivým potleskem
a musely jeden taneček přidat.
Pak se přidali k tanci i ostatní a
bavili jsme se do pozdních
nočních hodin.
Nedělní ráno bylo trochu
uplakané, jako tváře všech,
kteří odjížděli do svých
vzdálených domovů a museli
se rozloučit se starými, ale i
novými kamarády.
Za TJ Sokol Dětmarovice
Jiří Kyjonka

www.detmarovice.cz

Pozor na požáry v kuchyni !
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. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále
častěji vyjíždějí k požárům v domácnostech, kdy
nejčastější příčinou požárů je nedbalost při vaření.
V poslední době se
setkáváme také s tím, že
aktéry takovéhoto neštěstí
bývají i děti. Jeden takový
p ř í p a d z a v š e c h n y. V
letošním roce v okrese
Karviná vznikl požár v
kuchyni, kdy nezletilá dívka si
připravovala bramborové
hranolky na pánvi s olejem.
Na „chvíli“ odešla k počítači.
Zaujatá PC hrou na hranolky
v olejové lázni zapomněla.
Po krátké chvíli dívku vyrušil
od hry štiplavý kouř, hořící
pánev se pak snažila uhasit
vodou, což způsobilo vyšlehnutí plamenů až ke stropu
kuchyně. Dívce se naštěstí
podařilo bez újmy na zdraví
utéci. Ne vždy však tyto
události končí takto „šťastně”!

Ve většině případu snaha
uhasit pánev s olejem vodou

končí popáleninami neprofesionálního „hasiče“. A proto
nezapomeňte! Do rozpáleného oleje na pánvi (friťáku)
se nikdy nesmí nalít voda,
protože olej prudce vzkypí a
hrozí vysoké riziko popálenin.
A pokud již olej na pánvi

začne hořet, zalití pánve
vodou vede k prud-kému
vyšlehnutí plamenů až ke
stropu a ke vzniku požáru
kuchyně i celého bytu. Proto
hasiči lidem doporučují, aby
se oheň v hořící pánvi snažili
udusit poklicí, nebo pánev
zakryli navlhčeným hadrem a
zamezili tak dalšímu přístupu
vzduchu k plamenům.
Výjimkou nejsou
r o v n ě ž p ř í p a d y, k d y
majitelé při vaření usnou
nebo opustí byt. Nejčastějšími oznamovateli
jsou tak sousedé, kteří si
všimnou vycházejícího
kouře a přivolají na pomoc
hasiče. Vznik požárů
vyloučit nelze, ale co
můžeme při včasném
zjištění vzniku požáru, je
omezit následky jeho
uhašením v počátečním
stádiu, příp. zajistit evakuaci
osob, zvířat a materiálu.
Nezbytným předpokladem
však je včasné zjištění
vznikajícího požáru. Jaká je
tedy snadná pomoc? Stačí si
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do užívaných prostor nainstalovat autonomní hlásič
požáru. Málokdo si totiž
uvědomuje, že většina obětí
požáru neuhoří, ale zemře v
důsledku nadýchání se
toxických zplodin. Navíc
toxický kouř prohlubuje
spaní, a tak se oběti požáru
udusí během spánku bez
možnosti záchrany. Jedinou
ochranou je v tomto případě
včasné varování a to nám
zajistí hlásič požáru. Na
závěr bych chtěla říci, že
požáry v domácnostech mají
vůbec nejtragičtější nás l e d k y. K a ž d ý r o k p ř i
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!
HZS MSK ÚO Karviná

www.detmarovice.cz
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Nájemní smlouva na hranici dobrých mravů
Pan Jindřich se dostal do sporu s novým vlastníkem
nemovitosti, ve které na základě nájemní smlouvy bydlí
již více než polovinu svého života. Kontaktoval proto
obecní úřad v místě svého bydliště, kde mu pracovníci
poskytli kontakt na Občanskou poradnu Karviná,
středisko Slezské diakonie.
Jak již bylo zmíněno,
uživatel kdysi podepsal
nájemní smlouvu na dobu
neurčitou ke služebnímu

bytu. Nyní však původní
majitel nemovitost prodal a
současný vlastník oslovil
obyvatele domu s novými
nájemními smlouvami. V
těch je ovšem nájemní

poměr sjednán na dobu
určitou (na 1 rok), navíc
cena nájmu se zvýšila
zhruba o 300 % oproti
původní hodnotě a výpovědní lhůta je kratší, než
udává zákon. Smlouva
obsahuje i další nesrovnalosti na hranici dobrých
mravů. Pan Jindřich si
zachoval chladnou hlavu,
smlouvu zatím nepodepsal
a přišel se informovat na své
možnosti.
Poradkyně použila k
výkladu interní Informační
databázi č. 5 – Bydlení:
„Novou nájemní smlouvu není třeba sjednávat u
přechodu nájmu či v
případě, když dojde ke
změně vlastnictví domu.
Práva a povinnosti dosavadního pronajímatele
přecházejí na nového
vlastníka domu. V žádném

případě tedy není nový
vlastník oprávněn jednostranně provádět změny v
dosavadním způsobu uží-

vání a dříve sjednaných
podmínkách, a to i když byly
prokazatelně sjednány
pouze ústně.“
Tyto informace pak
doplnila ještě komentářem k
§ 680, odst. 2 a 3 Zákona č.
40/1964 Sb., občanského
zákoníku:
„Změna v osobě vlastníka věci (pronajímatele)
zánik nájemního vztahu
nezpůsobuje. Nový vlastník
věci vstupuje do všech
pronajímatelových práv a
povinností, aniž by mezi

účastníky smlouvy docházelo ke změně co do
obsahu nájemního poměru.
Jde o zvláštní případ
právního nástupnictví, s
nímž je spojen ten
důsledek, že na nabyvatele
přecházejí práva a
povinnosti pro-najímatele z
nájemního vztahu přímo ze
zákona. Nabyvatel tak
vstupuje do původního
nájemního vzta-hu se všemi
jeho základními
obsahovými atributy, jakými
jsou zejména předmět
nájmu a práva a povinnosti
subjektů daného vztahu,
vyplývajícími ze zákona,
resp. nájemní smlouvy.“
Uživatel tedy může trvat na
svém stanovisku a novému
pronajímateli sdělit, že na
podmínky předložené
smlouvy nepřistoupí, jelikož
pro změny není právní
důvod, a naopak trvá na
zachování podmínek
smlouvy původní. Pan
Jindřich byl rovněž seznámen se skutečností, že je
lepší toto zaslat písemně na
adresu vlastníka.

Nově otevřené kontaktní místo pro cizince
v Havířově v Občanské poradně Slezské diakonie
Pro všechny cizince ze zemí mimo EU, kteří v
České republice pobývají rámci dlouhodobého nebo
trvalého pobytu, se od 12. 7. 2010 otevírá nová
bezplatná možnost, jak řešit problémy spojené s
životem v České republice. Centrum na podporu
integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj otevírá ve
spolupráci s Občanskou poradnou Slezské diakonie
kontaktní místo v Havířově.
Cílem je vyjít vstříc
potřebám klientů a
zvýšit dostupnost nabízených služeb. V rámci
své činnosti poradna

nabízí zdarma poradenskou a informační
činnost v klíčových oblastech jako nále-žitosti
pro pobyt, sociální pomoc

a dávky, zdravotní péče a
zdravotní pojištění,
bydlení, pracovní trh a
další. Dále je schopna
zprostředkovat bezplatné
právní poradenství, kurzy
českého jazyka a v
neposlední řadě nabídnout sociokulturní kurzy a
besedy dle zájmu klientů
(orientace v každodenních situacích, komunikace s úřady a zaměstnavateli, atd.).
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Poradnu naleznete
na adrese Opletalova
4/607 v HavířověŠumbarku a pro cizince
je otevřena každé
pondělí v době od 15–18
hodin. Více informací
můžete také získat na
www.integracnicentra.cz.
Lenka Honsárková, DiS.
vedoucí střediska
Sociální služby
pro rodinu Havířov

tel.: +420 596 883 305
mob.: +420 732 804353
e-mail: l.honsarkova
@slezskadiakonie.cz

www.detmarovice.cz
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Životní jubileum oslavili
Červenec 2010

Srpen 2010

80 let

80 let

Erich Šustík
Miroslav Dulava
Anna Kijonková

Jan Morcinek
Emil Lincer

Na společnou cestu životem
vykročili
3.7.2010
Prokop Lukáš - Karviná
Zuczková Světlana - Karviná
Branich Martin - Karviná
Svrčinová Monika - Karviná

82 let
81 let
Ludvík Vontroba

82 let
Jaroslav Prudel
Vlastimila Střelcová
Anna Dadoková

83 let
František Staníček
Stanislava Kukučová

84 let
Marie Mazurková
Marta Kuřidymová

Anna Halamová
Vlasta Nardelli
Josef Ivánek

85 let
Marie Bartečková
Boleslav Sýkora
František Michalík

90 let
Milada Tomčíková

85 let
Anna Kolková

99 let
Emilie Antončíková

92 let
Anna Marcinkovská

10.7.2010
Molnáriová Aranka - Karviná
Piekar Dalibor - Karviná

84 let
Emílie Sojčáková
Anežka Bartečková
Marie Kozlová

24.7.2010
Mazgaj Jaromír - Karviná
Grebeníčková
Veronika Ostrava

17.7.2010
Anlauf Milan – Dětmarovice
Buříková Petra –
Dětmarovice
Foltýn Patrik - Havířov
Vaisová Ivana - Havířov

14.8.2010
Bartoník Robert - Havířov
Mihulová Halina – Karviná
28.8.2010
Figura René – Karviná
Převorová Milena - Karviná
4.9.2010
Kamil Hartmann –
Dětmarovice
Veronika Nemčeková –
Dětmarovice

Vzpomínáme
na naše zemřelé
Adriana Kleberce
Adélu Hanuskovou
Drahouše Poláčka
Zdeňka Buroně
Annu Kolkovou

Přijmeme zaměstnance
pro práci pomocného
skladníka
(vhodné pro rentisty,
důchodce)
místo výkonu práce:
sklady nábytku Dětmarovice
pracovní doba 7-15 hod.
počet dnů v měsíci
dle dohody
požadujeme:
dobrou pracovní morálku,
spolehlivost
(výhodou vlastní mobil
a ř.p. skupiny B, C).
nabízíme:
slušné finanční ohodnocení,
stravenky,
dobrý kolektiv.
Písemné odpovědi
posílejte na adresu:
NÁBYTEK FALCO TRADE
s.r.o.
Kosmonautů 670
734 01 KARVINÁ
popřípadě e-mailem na:
falco@eurosedacky.cz

Neperiodický informátor Obecního úřadu Dětmarovice. Redakční rada: Ing. Ilona Petráková,
Dagmar Šnapková a Drahomíra Nogová. Tel. 596 540 142, 737 500 564. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení příspěvku. Uzávěrka příštího čísla 31.10.2010.
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BEZTÍŽNÉ PLAVÁNÍ - FLOATING
Jedním z největších objevů zaměřených na relaxaci těla je
bezesporu floating, který je založen na principu beztížného plavání
a simulaci dokonalého prostředí Mrtvého moře. Objevitelem
floatingu je americký vědec a spisovatel dr. John Lilly, který dal již v
roce 1954 postavit první floating tank. Floatační vana je
označována jako „jeden ze sta největších vynálezů v historii
lidstva.“
Tat o n e o b v y k l á m e t o d a
relaxace nabízí velmi rychlé
uvolnění těla i ducha. Dosáhneme
ho asi hodinovým pobytem ve
floating tanku naplněném teplou,
hustou a slanou kapalinou, která
nadnáší tělo a imituje tak do
značné míry stav beztíže. Protože
je prostor vany uzavřen a člověk
uvnitř je oddělen od veškerých
vnějších vjemů, dochází snadno k absolutnímu uvolnění
pohybového aparátu, kloubů, svalů, ale i vědomí.
Uvolnění se příznivě projevuje na celkovém zdravotním stavu.
Zkušenosti potvrzují, že po floataci dochází ke zlepšení
pohybového aparátu, k odeznění bolestí kloubů i ke zvýšení jejich
pohyblivosti, rychleji se hojí zlomeniny a jiná zranění, díky slanému
prostředí se celý organismus pročišťuje, zbavuje podráždění,
únavy a deprese. Příznivých a zajímavých účinků na lidský
organismus je mnohem více, než zde můžeme postihnout.
Flotační tank, jež máme tady v Dětmarovicích, je jediný v
Moravskoslezském kraji a využívají ho lidé z širokého okolí. Pokud
cítíte, že zrovna Vám může floating zlepšit zdravotní stav, přijďte si
zaplavat. Na proceduru je nutno se předem telefonicky objednat.
Nyní ke každé zakoupené permanentní vstupence do solné
jeskyně můžete plavat až 3x za zvýhodněnou cenu 250,- Kč za
jednu flotaci. Sezonní akce – měsíční permanentka na 10 vstupů
za 490,- Kč do solné jeskyně je stále v naší nabídce. Doplnili jsme
jeskyni o nejnovější technologii slané mlhy, která napodobuje
mořský vzduch.
Těšíme se na Vaši návštěvu. www.lecitel.cz * tel: 739 027 130

Do Dětmarovic přijde LEVNÝ PLYN
Tradiční dodavatel plynu z našeho regionu, společnost
LAMA INVESTMENTS a.s. sídlící v Hradci nad Moravicí,
nabízí levný plyn i domácnostem v Dětmarovicích
LEVNYPLYN.CZ nabízí domácnostem mimořádně atraktivní
podmínky. Kdo odebírá aspoň 900 kubických metrů (9,45
MWh) plynu za rok, což zahrnuje naprostou většinu těch, kteří
používají plyn k topení, má nárok na slevu 3 procenta oproti
hlavnímu dodavateli plynu v regionu a odměnu 1000 Kč, která
je poslána na konto po uzavření smlouvy.
U věrného zákazníka (každý, u kterého proběhl aspoň
jeden pravidelný odečet) se sleva oproti dominantnímu
dodavateli zvyšuje na 7 procent. Jak se o tom mohly
Dětmarovice při jednání s LAMA INVESTMENTS, a.s.
přesvědčit, smluvní podmínky jsou srozumitelné i bez pomoci
právníka a neobsahují žádné skryté poplatky a jiné finty.
A jak dociluje LEVNYPLYN.CZ nižší ceny oproti
konkurenci? „Oproti konkurenci máme menší režii než jiné
firmy, plyn umíme nakupovat za výhodnějších podmínek a
navíc sami zemní plyn těžíme z ložisek v okolí Břeclavi, což
nám vytváří další prostor pro slevy z ceny,“ vysvětluje Pavel
Stuchlík, prokurista LAMA INVESTMENTS, a.s.
Pokud se chcete o nabídce LEVNYPLYN.CZ dozvědět víc,
můžete se podívat na stejnojmenné internetové stránky
w w w. l e v n y p l y n . c z , p o s l a t e - m a i l n a d i s p e č i n k lama@oplama.cz nebo volat na číslo dispečinku 840 111 310.
Tiskový servis LEVNYPLYN.CZ
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