
zvolené strany měly i 
své zástupce v radě 
obce. Zda podobný 
názor budou zastávat a 
respektovat výsledky 
voleb  i ostatní zvolení 
zastupitelé, se ukáže na 
prvním zasedání nové-
ho zastupitelstva obce, 
které se bude konat ve 
středu 10. 11.2010 v 
Dělnickém domě od 
17,00 hodin. Zasedání 
zastupitelstva je ve-
řejné. Zde proběhne 
volba starosty, místo-
starosty a zbývajících 
tří členů rady obce. 
Všechny Vás srdečně 
zvu na toto zasedání. 

        
         Ing. Lumír Mžik
            starosta obce

ZPRAVODAJ  OBECNÍHO  ÚŘADU      Listopad  2010114

Slovo starosty

Vážení 
spoluobčané,

dovolte mi, abych 
Vám jménem všech 
zvolených zastupitelů 

22. září se v Dělnickém 
domě konalo 26. za-
sedání zastupitelstva 
obce, které bylo po-
s ledním zasedáním 
zastupitelstva, zvole-
ného pro volební období 
2006  –  2010 .  By ly  
projednány Rozbory 
hospodaření obce k 
31.8.2010 a schválen byl 
upravený rozpočet obce 
pro letošní rok.  Členové 
zastupitelstva obce dále 
projednali žádosti obča-
nů o úpravu jízdního 
řádu linky MHD do 
Orlové a o obnovení 
tohoto autobusového 
spojení. Problémem do-
pravy se bude zastu-
pitelstvo obce dále 
zabývat.

Omlouváme se čtená-
řům za nedopatření, 
které se objevilo ve 112.  
vydání našeho zpravo-
daje na str. 2. U výdajů v 
kapitole „Komunikace“ 
v roce 2010 správně patří 
částka 1,052.000 Kč.

Děkujeme za pocho-
pení.

V říjnu byla realizována výstavba nové komunikace „Kniezek – Rak“.

Fotografie vlevo zachycuje stav komunikace před realizací, vpravo těsně po ní.

Z činnosti 
zastupitelstva

 obce

Tiskařský šotek

poděkoval za Vaši hoj-
nou účast ve volbách 
do obecního zastu-
pitelstva. 

Vaše hlasy rozhodly 
o novém složení zastu-
pitelstva. 15 zvolených 
ze 76 kandidátů budou  
jeho členy příští 4 roky. 
Taktéž rozdíly v počtu 
získaných hlasů uka-
zují, že většina z Vás 
volila spíše jednotlivé 
osobnosti, než kom-
pletní kandidátky vo-
lebních stran.

Velice si Vážím toho, 
že tolik z Vás, občanů, 
mi projevilo svou dů-
věru. Chci ctít výsledky 
voleb a zastávám názor, 
stejně jako před čtyřmi 
roky, aby všechny 
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Každoročně se touto ces-
tou obracíme na občany, aby 
se alespoň sami zamysleli 
nad tím, jak už tak znečištěné 
ovzduší nezhoršovat.  Mini-
sterstvem životního prostředí 
je doporučeno upozornit 
občany na smogovou situaci 
např. místním rozhlasem a 
vyzvat je, aby přednostně 
spalovali kvalitní paliva, např. 
zemní plyn místo paliv tu-
hých.

Samozřejmě to rozhlasem 
vyhlásit můžeme, ale to, co 
nakonec každý z nás prove-
de, je otázkou přístupu k dané 
problematice a svědomí. 
Vůbec nejhorší situace je, 
když v kotli na tuhá paliva 
skončí nejen nekvalitní palivo 
s vysokým obsahem síry, ale 
mnohdy i komunální odpad a 
plasty, které při spalování při 
nízkých teplotách uvolňují 
vysoce škodlivé rakovino-
tvorné látky. To si pak ten 
vzduch skutečně pěkně „vy-
lepšíme“.

Takže nejen na dopo-
ručení MŽP, ale i na základě 
zdravého a soudného rozumu 

T í m  j e  z n e m o ž n ě n  
p r ů j e z d  m e c h a n i s m ů  
odstraňujících sníh a náledí.

Upozorňujeme občany, 

Obec Dětmarovice přijme od 1. ledna 2011 
dělníka 

pro údržbu hřbitova a správu smuteční obřadní síně.

Uzávěrka přijímání žádostí o zaměstnání s životopisem je 30.11.2010.
Bližší informace podá tajemnice obecního úřadu, tel. 596 540 142

se zkusme chovat ohledu-
plně a topme pouze tím, co 
nám všem neublíží.

              OÚ Dětmarovice

Období smogových situací

Blíží se zima a s ní bohužel opět i možnosti nízkých 
inverzních oblačností spojených s tvorbou smogových 
situací. Vlastně jsme si je už letos vyzkoušeli v nebývale 
chladném říjnu.

Zimní údržba komunikací
Vzhledem k tomu, že se blíží zimní období, obracíme se 

na občany se žádostí, aby v době, kdy jsou komunikace 
pokryty sněhem, neodstavovali na komunikacích u 
rodinných domků vozidla, nebo zde neskladovali různý 
materiál. 

že na komunikacích, kde jsou 
odstavovány automobily 
nebo je uložen materiál 
(stavební materiál, palety, 
t r á m y  a p o d . )  n e b u d e  
prováděna zimní údržba – to 
je odstraňování sněhu 
p l u h o v á n í m  a  p o s y p  
komunikací.

Rovněž žádáme občany, 
kteří jsou vlastníky stromů 
rostoucích podél komunikací 
a chodníků a jejich větve 
zasahují do průjezdního 
pro f i lu  nebo ros tou  v  
bezprostřední  b l ízkost i  
vedení veřejného osvětlení, 
místního rozhlasu nebo 
vedení nízkého napětí, aby 
provedli ořezání větví těchto 
stromů. Takovéto větve 
z p ů s o b u j í  p o r u c h y  v  
dodávkách elektřiny, poruchy 
veře jného osvět len í  a  
m í s t n í h o  r o z h l a s u  a  
poškozu j í  mechan ismy 
provádějící zimní údržbu 
k o m u n i k a c í .  F i r m a  
provádějící zimní údržbu 
komunikací pak odmítá 
t a k o v é t o  k o m u n i k a c e  
udržovat. 
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Pak následovalo Hlu-
čínsko a „Den pro seniory“ v 
Hornickém muzeu na Lande-
ku. Za zvířátky jsme jeli do 
ZOO Ostrava a prošli jsme se 
vlastivědnou stezkou na 
haldu Ema, které se říká 
ostravská sopka, protože 
stále hoří a kouří. Vydováděli 
jsme se a zasportovali v 
parčíku neziskové organi-
zace „Želvička“. Pak jsme byli 
na „Rybích slavnostech“ v 
Rychvaldu. Zúčastnili jsme 
se akce „Pohádkový les“ v 
Dětmarovicích. Vše to pro 
nás připravil náš vedoucí 
PaedDr. Josef Kurasz zdar-
ma ve svém volném čase a 
my mu za „Pimprlata“ děku-
jeme. Potěšilo nás, že byl u 

Divadelní kroužek „Pimprlata“ hlásí:

POKRAÈUJEME V PRÁCI
Náš divadelní kroužek při ZŠ a MŠ Dětmarovice zahájil i 

v tomto školním roce svou činnost. Již během prázdnin to 
bylo několik výletů za poznáním Moravskoslezského 
kraje. Byl to výlet za J. A. Komenským do Fulneku a lázní 
Klimkovice. 

příležitosti životního jubilea 
oceněn. Za práci s mládeží v 

kroužku a dlouholetou tvorbu 
a propagaci školních časop-
isů na několika školách  mu  
předal Klub novinářů a 
publicistů-seniorů „Zlatého 

lva 2010“ a diplom. Je to 
nejvyšší ocenění, které 

KNAP - Klub senior uděluje.
Vydali jsme již podzimní 

číslo našeho zpravodaje „TIK 
TAK“, který vydáváme třetím 
rokem. V dubnu 2010 byl „TIK 
TAK“ oceněn porotou v 
soutěži Moravskoslezského 
kraje „Zlatý Solokapr“o 
nejlepší školní časopis. Přišli 
jsme s novinkou a vydáváme 
ho letos jako leporelo. Do 
soutěže o nejlepší školní 
č a s o p i s  M S  k r a j e  h o  
přihlásíme i tento školní rok. 
Dále nacvičujeme pohádky s 
papírovým divadélkem. Vše, 
co děláme, si píšeme do 
pracovních sešitků. Po 
odchodu žáků z 9. třídy jsme 
kroužek doplnili o nové členy.

Ještě letos chceme do 
Ostravy do divadla na 
nějakou hezkou pohádku a 
pak se již budeme připra-
vovat na tradiční vánoce se 
stromečkem, Betlémem, 
dárečky a mlsákem, na který 
nám finančně přispívá SRPŠ. 
Děkujeme.

           Martina Wilczková 
          a Lenka Zádrošová

DH „Pimprlata“ Dětmarovice s řadou ocenění za rok 2010. 
Foto: Mgr. Josef Lys, časopis Horník
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Dne 4. září tohoto roku se uskutečnil na kynologickém 
cvičišti v Koukolné ve spolupráci s dobrovolnými hasiči již  11. 
ročník Branného závodu pro děti a mládež. Ve všech 
kategoriích soutěžilo 40 dětí. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. 
V doprovodném programu, následujícím po závodě, naši 
členové předvedli ukázky z výcviku psů. Děti i dospělí si mohli 
zajezdit na koních i v nafukovacím člunu po řečišti v doprovodu 
našich hasičů. Společně jsme prožili hezké sportovní 
odpoledne. Závěrem si dovolujeme touto cestou poděkovat 

V neděli 19.9. se děti vydaly jako loni za 
dobrodružstvím Pohádkového  lesa.  

uvedeným sponzorům, bez kterých by se toto sportovní 
odpoledne nemohlo uskutečnit: Gesomont s.r.o. Bohumín a 
Obecní úřad Dětmarovice.

Dále děkujeme za spolupráci Dobrovolným hasičům 
Dětmarovice, paní Kateřině Foltýnové za zajištění tří koníků 
pro děti, Táni a Barboře Čempelovým a všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu sportovního odpoledne. 

                                         Základní kynologická organizace
                                        číslo 029 Dětmarovice - Koukolná

 Poděkování 

Procházka pohádkovým lesem

Uvítali je dva Večerníčci a rozdali jim mapky trasy. Jako 
prvního navštívily Krakonoše, pak u Pejska a Kočičky vařily 
dort, Rumcajs s Mankou je vyzkoušeli  jak z hádanek, tak ze 
znalostí slovenštiny, zastavily se u Broučků i u Ježibaby, Patovi 
a Matovi pomohly s rozbitým obrázkem, u Ferdy Mravence a 
Berušky házely vajíčka do mraveniště a u motýla Emanuela a 
Makové panenky dostaly diplom. Na Sokolském hřišti, na 
posledním stanovišti, bylo k dispozici občerstvení a další 
aktivity pro děti, např. opékání párků, zdolávání chůze na 

chůdách apod. Jsme rádi, že rodiče a prarodiče využili 
pěkného podzimního dne k procházce přírodou a sdíleli hezké  
zážitky se svými dětmi.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav, ale také 
lutyňské pekárně, která nám poskytla zdarma chleby k 
dobrému guláši i klobáskám.

                                       Výbor ZO svazu Ochránců přírody



Hlavní příčinou bývá za-
nedbaná údržba komínového 
tělesa. Pravidelné čistění 
komínů a vybírání sazí z 
komínových sběračů by mělo 
být samozřejmostí, stejně 
jako kontrola technického 

stavu komína odborníky 
kominíky.  Pamatujte, že i 
sebemenší nečistoty v 
komíně totiž mohou snadno 
způsobit velké nepříjemnosti, 
ať již dlouhodobé žhnutí a 
následný otevřený požár, 
nebo otravu obyvatel domu 
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Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané 
znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy 
dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále 
častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve 
špatně udržovaných komínech. Že nejde o plané varování 
potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo v 1. 
pololetí 2010 už 29 požárů.

Jak se připravit na topnou sezónu….

jedovatým oxidem uhel-
natým.

1. ledna 2011 nabude 
účinnosti nové Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Co se oproti minulosti 
nezměnilo, je povinnost 
nechat si pravidelně komín 
vyčistit a zkontrolovat jeho 
technický stav. Povinností 
majitele nemovitosti je zajistit 
vyčištění spalinové cesty při 

celoročním provozu spotře-
bičů na pevná paliva o 

výkonu do 50 kW třikrát 
ročně, při sezónním provozu 
dvakrát ročně, tedy nejlépe 
před začátkem a po skončení 
topné sezóny. Kontrola 
spalinové cesty se pak u 
spotřebičů na pevná paliva o 

V úterý 26. října jsme si v Dělnickém domě připomněli 92. výročí vzniku samostatného Československého státu. 
V programu vystoupili žáci naší základní školy. 

výkonu do 50 kW provádí 
jedenkrát ročně.          

 U spotřebičů na plynná 
paliva stačí kontrola a čištění 
jednou ročně.  Ačkoliv čištění 
spalinové cesty sloužící pro 
odtah spalin od spotřebičů na 
pevná paliva do zmíněných 
50 kW lze provádět své-
pomoci, lepší je se spo-
lehnout na odborníky – 
kominíky. Ti by měli provést 
revizí komínu i v případě, že 
se chystáte připojit nový 
spotřebič, nebo hodláte 
změnit  druh pal iva. O 
provedeném čištění vydá 
kominík doklad, nebo revizní 
zprávu, která je důležitá 
nejen pro uplatnění případ-
ných nároků vůči pojišťovně. 
I  v  př ípadě hroz íc ího 
nebezpeční se snažte jednat 
v klidu, s rozvahou a bez 
paniky. Případný požár co 
nejdříve oznamte hasičs-
kému záchrannému sboru na 
tísňovou linku 150 nebo 112. 
Požár sazí v komíně nikdy 
nehaste vodou, komín by 
popraskal, nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do 
příjezdu hasičů se můžete 
pokusit zkrotit plameny 
pomocí vhazování suchého 
písku vymetacími dvířky 
nebo ze střechy do komína.

Vždy ale mějte na paměti, 
že nejdůležitější je život a 
z d r a v í ,  t e p r v e  p o t o m  
majetek!!!

por. Ing. Karína Štemberková
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Před několika měsíci byli 
společně s manželkou nuceni 
investovat peníze do koupě 
nové pračky a posléze 
vysavače. Usoudi l i ,  že 
vzhledem k jejich ne příliš 
vysokým penzím by pro ně 
celá částka vydaná za 
spotřebiče znamenala citelný 
zásah do rozpočtu, a rozhodli 
se tedy uzavřít dvě smlouvy 
s e  z n á m o u  ú v ě r o v o u  
společností a rozvrhnout 
náklady do několika splátek. 
Vždy byli sice odpůrci 
zadlužování se, razili zásadu, 
že to, na co si nenašetří, si 
jednoduše nepořídí, nicméně 
tentokrát si situace žádala 
okamžité řešení. Slíbili si 
proto, že splátky budou řádně 
hradit, a těšili se, až budou 
úvěry za necelé dva roky 
splaceny a oni si vydechnou.

Bohužel manželka pana 
Františka na začátku léta 
náhle zemřela a on se ocitnul 
najednou na všechno sám, 
zařizoval spoustu nezbyt-
ných záležitostí s pozůs-
talostí, psychicky strádal a po 
tři měsíce si nevzpomněl na 
zaplacení složenek úvěrové 
společnosti. Když však v 

Dne 26.9.2010 se v 10 hodin konala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Mons. František Václav Lobkowicz, 
biskup Ostravsko-opavské diecéze. Toho dne jsme si připomněli 140. výročí vysvěcení kostela sv. Maří Magdalény. Při 
mši svaté byla biřmovancům udělena svátost biřmování. Poté byl biskup přijat starostou obce na obecním úřadu.

manželčiných věcech náhod-
ně našel složku s pře-
depsanými s loženkami,  
okamžitě společnost kon-
taktoval a ústně zpětně 
požádal o odklad splátek. Ten 
m u  b y l  r o v n ě ž  ú s t n ě  
přislíben. Nyní však obdržel 
předsoudní výzvu k úhradě 
vzniklého dluhu, který činí 
9.000 Kč. Vdovec sděloval, 
že měsíční  sp lá tky je  

schopen a ochoten dál hradit, 
rovněž by rád splácel i vzniklý 
dluh, ale neví, jak má 
postupovat,  př ipadá s i  
bezradný.

Poradkyně nejdříve spo-
lečně s uživatelem důkladně 
pročetla obě smlouvy, které s 
sebou přinesl, a vysvětlila mu 

ustanovení a podmínky z nich 
v y p l ý v a j í c í  j a k o  v ý š e  
jednotlivých splátek, data 
úhrad apod. Zároveň ho 
informovala, že vždy je lepší 
žádosti o odklad splátek a 
podobné záležitosti řešit 
písemnou formou a zasílat je 
doporučeně. Proto mu také 
posléze pomohla s formulací 
žádosti o povolení uhradit 
dluh formou splátek, přičemž 
však pana Františka poučila, 
že této žádosti věřitel sice 
může, ale také nemusí 
vyhovět.

V závěru konzultace pak 
poradkyně uživateli dopo-
ručila, aby si zformulovanou 
žádost doma přepsal a 
odeslal doporučeně na 
adresu věřitele hned dvakrát, 
tedy pro každý úvěr a vzniklý 
d l u h  i n d i v i d u á l n ě .  V  
neposlední řadě mu pak 
navrhla, aby nečekal na 

vyjádření věřitele a začal 
neprodleně zasílat splátky. 
Pokud by potřeboval ještě 
něco zopakovat či by nastaly 
další nesnáze, opakovaně by 
nás kontaktoval a pokusili 
bychom se situaci dořešit. 
Pan František odcházel z 
poradny trošku uklidněný, 
p r o t o ž e  s e  k o n e č n ě  
zorientoval v celé situaci a 
zjistil, že přeci jen nějaké 
řešení existuje. Jak se sám 
vyjádřil, nedostane snad „na 
s tará  ko lena“  ná lepku 
neplatiče, čehož se nejvíc 
obával.

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 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 Šimerdová
           vedoucí Občanské
               poradny Karviná

V pasti úvěrových smluv
Pan František oslovil pracovníky Občanské poradny 

Karviná na besedě pro jeden z klubů seniorů, kterou jsme 
pořádali v rámci projektu spolufinancovaného 
Moravskoslezským krajem „Řekněte s námi „NE“ dluhové 
pasti“, a rovnou si domluvil termín schůzky v poradně.

Projekt „Řekněte s námi „NE“ dluhové pasti“ 
je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Životní jubileum oslavili
Na společnou cestu životem 

vykročili

Vzpomínáme 
na naše zemřelé

Září 2010
81 let
Jaromír Kolek

83 let
Antonín Sikora

84 let
Marie Handzlová

87 let
Irena Hanusková

91 let
František Ferfecki

Říjen 2010
80 let
Jiřina Prudlová

81 let
Božena Madecká
Liduše Svrčinová

82 let
Teofil Gruščík
Tereza Střelcová

83 let
Alois Kolondra
Edeltruda Kaletová

85 let
Oldřich Šveda
Hedvika Pietraszová

86 let
Hedvika Hánlová

87 let
Marie Truchlá

88 let
Oldřich Dadok

Marii Bartečkovou, 
Martu Pěgřímkovou, 

Emila Mrazíka

11.9.2010
Václav Hanusek  - Dětmarovice
Kateřina Mžiková – Dětmarovice

9.10.2010
Marek Děngl – Bohumín

Žaneta Zavřelová - Ostrava

Zlatou svatbu v říjnu oslavili

Ludmila a Zdeněk Švedovi 
                                                                        Gratulujeme!

25. září jsme přivítali 
nové občánky

Veroniku Vašíčkovou
Simonu Horváthovou
Lukáše Lasotu
Ondřeje Tobolu
Valerii Golasowskou
Dominika Gašperáka
Karla Davida Franka
Martina Sniegoně
Vojtěcha Maschtowského
Kristýnu Foltynovou
Tobiáše Dudu

V letošním  roce se v naší obci udála velmi příjemná a milá 
záležitost. Ve třech rodinách se narodila dvojčátka. V sobotu 2. 
října  jsme je slavnostně uvítali do života. Jsou to Tina a 
Adriana Mžykovy, Alexandra a Dominika Vizváryovy a Kristýna 
a Gábina Mašánovy. 

Poděkování
Velmi bychom chtěli 

poděkovat vedení obce 
Dětmarovice v čele se 
starostou Ing. Lumírem 
Mžikem za blahopřání a 
d á r e k  k  5 0 .  v ý r o č í  
uzavření manželství.

                         Manželé 
         Zdeněk a Ludmila
                         Švedovi

Slavnostní vítání dvojčátek
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Každoroční akce Gym-
názia a SOŠ v Orlové-
Lutyni pořádaná v den 
„voleb povolání“ v Orlo-
vé 25. listopadu 2010 je 
letos připravena pro 
uchazeče z 5. a 9. tříd v 
době od 8 do 17 hodin.

Naši žáci a učitelé 
Vaše děti provedou zají-
mavým interiérem nad-
standardně vybavené 
školy. Kromě denního 
studia oborů Gymná-
zium a Veřejnosprávní 
činnost otevíráme na 
SOŠ i dálkovou (pěti-
letou) formu studia obo-
ru Veřejnosprávní čin-
nost. Proto neváhejte a 
do Orlové dojeďte!

 
             Pavel Kubínek, 
                  ředitel školy

Dveře 
školy 

dokořán
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Dìtmarovice vèera a dnes 


