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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Květen 2011

Aktuálně z bloku starosty
Vážení spoluobčané,
po březnovém zasedání zastupitelstva obce máme
schválený rozpočet pro rok 2011. Výše celkových příjmů je
v podstatě obdobná stavu v loňském roce a struktura
výdajů do investiční oblasti a do oblasti oprav má rovněž
svou konkrétní, zastupitelstvem schválenou podobu.
Ve schváleném výčtu
investičních akcí pro letošní
rok najdeme např.: zakou-

pení nového dopravního auta
pro náš Sbor dobrovolných
hasičů, zateplení obou ma-

teřských škol – ale s předpokladem obdržení stále váznoucí dotace z Ministerstva
životního prosředí, dotovanou realizaci cyklotrasy
podél řeky Olše s právě
zahajovanou stavbou, odvodnění některých problematických pozemků v obci,
projekt a realizaci nové bezbariérové ordinace praktického lékaře v centru obce,
sběrný dvůr tříděného odpadu v naší obci.
Z kategorie oprav je zde
např.: pokračování odvodnění chodníků na hřbitově,
výměna nekvalitních a
rozsypaných obrubníků na
trase chodníku „prodejna
Vaštyl“ až k odbočce na Has-

trmanku, realizace nového
chodníku nahoru k Hospůdce
na statku, realizace dalších
desítek metrů chodníků v
obci dle výběru nejhoršího

nátěr fasády Dělnického
domu, zateplení severní
stěny budovy Sportovního
klubu, oprava výtluků našich

stavu současného provedení, částečná oprava fasády
„budovy VAS“ – dle nákladových možností, oprava a

komunikací, částečná výměna oken v budově DPS.
Na všechny akce máme v
běhu poptávkové a následně
výběrové řízení, včetně
zpracování dokumentace pro
realizaci akcí. Snahou je
zahájit co nejvíce akcí s
vysokou mírou prospěšnosti
pro občany naší obce s
maximální efektivitou využití
omezených finančních prostředků dle rozpočtu obce.
Myslím, že je správné, abyste
věděli, že na realizaci těchto
akcí významně přispívají i
úspory vzniklé zhospodárněním chodu obecního
úřadu oproti minulým obdobím s tím, že dochází v této
souvislosti k výraznému poklesu objemu finančních
prostředků na odměny a
sociální fond zaměstnanců
obecního úřadu.
O průběhu realizací akcí s
využitím disponibilních
prostředků obce Vás, vážení

V březnu se konala výtvarná soutěž žáků ZŠ s dopravní tématikou vyhlášená pod záštitou
starosty obce s názvem "Děkujeme, že jezdíte v naší obci bezpečně". Tři vybrané práce byly
přetištěny na poutače, které byly umístěny u silnice při vjezdu do obce od Karviné o
Bohumína a u brány základní školy. Měly by tak upozornit řidiče, aby chránili bezpečnost
našich dětí. Na 1. místě se umístila práce Michaely Kolkové (2. třída) - vlevo, na 2. místě
Karolíny Štefanikové (3. třída) - vpravo a 3. příčku obsadilo dílko Richarda Goreckého (5.
třída) - uprostřed.

pokračování na str. 2

Aktuálně z bloku starosty

(dokončení ze str. 1)

spoluobčané, budu průběžně
informovat.
V této souvislosti musím
bohužel konstatovat, že je na
mrtvém bodě dříve zahájený
projekt Decentralizované
kanalizace obce v části
Koukolná. Tato investiční akce
s projektovaným nákladem
přes 75 milionů Kč je zcela
závislá na udělení dotace z
Ministerstva zemědělství nebo
Ministerstva životního prostředí. Z Ministerstva zemědělství
nám však bylo čerstvě sděleno,
že náklady na připojeného
ekvivalentního občana jsou dle
našeho již „zhospodárněného“ projektu pořád zhruba 2x
vyšší než je již dříve postavený
nákladový limit. Dále Ministerstvu životního prostředí
velmi vadí skutečnost, že
projekt není v oblasti hustě
zalidněné oblasti, v tzv. oblasti
aglomerace, což je i dle
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jednou z limit

daných Metodickým pokynem
z 5.3.2004 s „potuplováním“
významu této limity dopisem
starostům z 1.6.2009.
Dnes se tak jeví dřívější
nasměrování našich dosavadních projektů kanalizace s
celkovým nákladem přes 2 mil.
Kč jako nevhodné. Bohužel,
letos vyvíjené intervence na
obě ministerstva s největší
pravděpodobností dle posledních zpráv nebudou úspěšné a
projekt i celá velká dosavadní
práce tak skončí v šuplíku s
tím, že s moderní kanalizací v
obci stojíme na úplném začátku - tj. bez použitelného
projektu - včetně konstatování
úřadů, že máme nejhorší stav
postupu v širokém okolí.
Uvedenou záležitost samozřejmě nelze ani na chvíli
odložit, budeme muset hledat
nové rychlé a tentokrát
podařené řešení. O postupech
Vás budu informovat.
Ing. Ladislav Rosman
starosta obce

Vážení spoluobčané,
v obci se stále ještě občas ozývají hlasy k problematice
některých mých zjištění k řízení obce minulým vedením obecního
úřadu. Zaslechl jsem přitom, že tato zjištění byla vykonstruována
např. místní organizací ODS a další postup byl účelově
nasměrován na odstranění tajemnice. Vzhledem k již známé
medializaci problémů s nechtěnou negativní „reklamou“ obce jsem
dále o těchto věcech nechtěl v Dětmarovickém okénku psát,
nicméně často slyším, že tuto informaci zde postrádáte, takže
jsem nucen se k tomu vrátit.
Zodpovědně prohlašuji, že organizace ODS nic v tomto smyslu
nevykonstruovala, jednalo se o čistě mé zjištění krátce po nástupu
do funkce starosty s následnými mými kroky k řešení. Zjištění se
týkalo naprosto nepřijatelného způsobu vedení docházky
zaměstnanců ve výkazech směn, které slouží jako mzdové
podklady. Zjistil jsem v jednoznačných případech u tajemnice její
čerpání dovolené bez výkazu v evidenci směn, přičemž některé
dny uvedené v evidenci jako dovolená neodpovídaly dnům, kdy
byla dovolená skutečně čerpána. V první řadě je to pochybení
osoby, která si takto jako vedoucí úřadu směny vedla a ve druhé
řadě se jedná o manažerské pochybení jejího nadřízeného, v
tomto případě starosty obce, který tento způsob vedení směn
akceptoval. Po zjištění uvedených problémů byl s tajemnicí
bezodkladně sepsán záznam o porušení pracovních povinností.
Tajemnice svá pochybení uznala a uvedený záznam podepsala.
Následující den pak sama odstoupila z funkce. Případ byl ihned
projednán na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje a ke dni
31.3.2011 byl s tajemnicí po vzájemné dohodě ukončen pracovní
poměr s tím, že po jejím odchodu jí nebyla vyplacena původně v
úvahu připadající odměna ze sociálního fondu právě v souvislosti s
uvedeným porušením pracovních povinností. Doporučuji ale,
abychom se k záležitosti dále nevraceli, velmi doporučuji,
abychom se spíše nasměrovali na nové období a společnými
silami udělali pro obec, co je v našich silách. Neustálými
případnými zbytečnými konflikty vzniklými z minulého období se
budeme v praktických činnostech směřujících k prospěchu obce
jen oslabovat a nakonec budou uvedené konflikty a jejich řešení v
našem činění jako hlavní, což bohužel často vidíme i v řízení
celého našeho státu. Jsem přesvědčen, že na tom nikdo zájem
nemáme.
Ing. Ladislav Rosman, starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nový tajemník
V průběhu března tohoto roku
začal vykonávat funkci
tajemníka našeho obecního
úřadu JUDr. Jan Pochylý. Jeho
jmenování do této funkce
předcházelo výběrové řízení za
účasti členů rady obce, zástupců
zaměstnanců obecního úřadu a
zástupce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Pan
Pochylý má 58 let, pochází z
Uherského Hradiště a v naší obci
žije více než 30 let. V
předchozím období pracoval
jako podnikový právník a poté jako vedoucí právního odboru
Železáren a drátoven Bohumín, nyní ŽDB GROUP a.s.

Poděkování
Vedení obecního úřadu tímto vyjadřuje poděkování
panu Drahomíru Kijonkovi za odpovědný přístup při
údržbě komunikací v obci v průběhu zimního období. I
přes často nenadálé změny počasí dokázal včas a
spolehlivě zabezpečit potřebnou údržbu a usnadnit tak
občanům naší obce dostat se bez problémů tam, kam
potřebovali.

Jednání
zastupitelstva
obce
Dne 23. března se sešlo
zastupitelstvo obce na
svém 4. zasedání. Mimo
jiné schválilo jednací řád
zastupitelstva obce, smlouvu o poskytnutí příspěvku
na pokrytí ztráty z provozu
městské autobusové dopravy, celoroční hospodaření obce Dětmarovice a
závěrečný účet obce za rok
2010 včetně zprávy o
výsledcích přezkoumání
hospodaření obce, schodkový rozpočet obce pro rok
2011 a program rozvoje
obce pro rok 2011 v oblasti
investic.
Vážení občané, tímto vás
srdečně zveme na další
jednání zastupitelstva obce,
které se má uskutečnit dne
15. června 2011. O programu budete včas informováni.

Povinné 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 24. května 2011 na těchto místech v obci:
u
u
u
u
u
u

obecního úřadu
nadjezdu
restaurace RADEGAST na Olmovci
restaurace RUMCAJS na Zálesí
restaurace U švagrů v Koukolné
bývalé restaurace na Glembovci

8,00 –
9,15 –
10,00 –
10,40 –
13,00 –
13,45 –

9,00 hod.
9,30 hod.
10,20 hod.
11,00 hod.
13,30 hod.
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
30.6.2011 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.

Zveme občany na
pietní vzpomínku
Dne osvobození
pořádanou 6. května 2011
v 16.00 hodin u pomníku
obětem 2. světové války
v parku Dělnického domu.
V krátkém programu
vystoupí
žáci místní základní školy.
Srdečně zve Obecní úřad
Dětmarovice

Obec Dětmarovice hledá
stomatologa pro
uvažované zřízení nové
zubní ordinace.
Zájemci mohou bližší
informace získat na
Obecním úřadu
Dětmarovice.
Starosta obce
Ing. Rosman:
596 540 141
Čempelová Táňa:
596 540 147
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Z knižních novinek nabízíme
Sběratel nevěst
- Ted Dekker
Sériový vrah si umanul
zabíjet krásné mladé ženy z
Denveru a okolí. Unáší je z
jejich domovů, aby je posléze
v odlehlých stodolách nechal
vykrvácet k smrti. A zanechává u nich vzkazy, které
zdánlivě nedávají smysl.
Agenta Brada Rainese a
psycholožku Nikki Holdenovou ale zavedou k jistým
svérázným lidem, kteří
pomohou s luštěním podivných šifer a dovedou je až ke
zvrhlému zabijákovi. Ten se
opravdu neštítí ničeho. Jeho
zavilá „jízda za smrtí“ se
stupňuje a mrtvých „nevěst“
přibývá – až do závěrečné
kapitoly, kdy jsou po nervy
drásajícím finále konečně
zodpovězeny všechny otázky
- i ty nevyřčené…

Klášterní madrigal
- Vlastimil Vondruška

Kdesi pod horami u hranic
Českého království se nachází Klášter s panstvím,
Bohem i generální kapitulou v
Selbru opuštěným. Spravují
ho líní řeholníci a obývají
hříšní poddaní. Čas tu plyne
klidně a bez ambicí, když do
skriptoria Kláštera dorazí
královská listina, podle níž se
jedna z vesnic povyšuje na
město. Nastane ovšem
problém - která vesnice by to
vlastně měla být? Poddaní
začínají intrikovat, aby se této
povinnosti vyhnuli. Ale to jim
nebrání, aby dál nežili svůj
život, jehož středem je
především zábava v šenku a
milostné schůzky pod ostřížím dohledem všíma-vých
sousedek. Když už se situace
stane neúnosnou, začne
jednat královská kancelář i
řeholníci, přinuceni okolnostmi.

Oltář ztraceného ráje
- James Rollins
Konec lidstva je na jeho
počátku… Po pádu Bagdádu
narazí dva iráčtí chlapci na
ozbrojené muže rabující v
městské zoologické zahradě.
Stavidla se otevřela a stovky
exotických ptáků, savců a
hadů se pašují do západních
zemí. Jenomže tento zločin
skrývá ještě hlubší tajemství.
Při střelbě v ulicích je
vypleněna i skrytá podzemní
zbrojařská laboratoř a na
svobodu se dostává něco
mnohem nebezpečnějšího …

Nemesis
- Jo Nesbo
Začal podzim. V jedné
bankovní pobočce v centru
Osla dostává vedoucí
pětadvacet vteřin na to, aby
otevřel bankomat, vybral z
něj peníze a naházel je do
připravené kabely. Limit o

O Hornickém výboru
Z pozice předsedy výboru pro hornickou činnost (VHČ)
jsem povinován podávat aktuální informace k vývoji
hornické činnosti, která naši obec může jakkoliv ohrozit. A
novinek je hodně. Proto se 27.4.2011 koná zastupitelstvo
obce, aby aktuální informace předalo dál našim občanům
a zaujalo k vzniklé situaci vlastní stanoviska.
Hornický výbor již projednal před zastupitelstvem
tyto body:
1. Mapu součtových poklesů za rok 2010 a výsledky
výškových, deformických a
nivelačních měření za stejné
období. VHČ připomínkoval
rozdíly mezi prognózními
mapami poklesů a skutečně
naměřenými hodnotami a
prostřednictvím starosty požádal Důl Karviná o vysvětlení zjištěných rozdílů
výškového zaměření sledovaných rodinných domků na
našem území. Následně prof.
Černý, který pro Důl Karviná
potřebná měření realizuje,
podal na VHČ vysvětlení, ve
kterém vzniklou situaci
náležitě popsal a vysvětlil, že
přesné stanovení budoucích
poklesů není možné z titulu
nestabilního a různorodého
podloží mezi vytěženou slojí
a povrchem, popř. i kombinací několika slojí vytěžených v dřívějším období.

Dále prof. Černý zdůraznil, že
povinnost hradit důlní škody i
za hranicí tzv. prognózní
mapy poklesů není zpochybněna.
2. Dále byla projednána zpráva o výsledcích měření jako prevence případných sesuvů, a to hlavně v
oblasti Olmovce a Koukolné.
Byli jsme podrobně seznámeni se zprávou Doc. Bláhy
„Monitorování geofaktoru v
oblasti svahových deformací
Ujala“, která řešila první fázi
tohoto projektu. Za celé měřené období nezaznamenal
monitorovací tým jevy, které
by bezprostředně ohrožovaly
životy, zdraví nebo majetek
obyvatel Dětmarovic a
Doubravy. Bylo však doporučeno ve sledování těchto
lokalit pokračovat, protože při
dalším rozvoji hornické
činnosti nelze předjímat další
vývoj. Kontrolní sledování
svahů je zajištěno do roku
2012.

3. 23. února proběhlo u
starosty obce jednání se
zástupci Dolu Karviná a členy
VHČ. Představitelé naší obce
byli seznámeni se záměrem
těžařů pokračovat v těžbě
uhlí až do roku 2035. V
současné době se připravuje
dokumentace o vlivu těžby
uhlí na životní prostředí (EIA),
kterou nám v dohledné době
předloží těžaři k vyjádření.
Jejich záměrem je pokračovat v těžbě ve 12. a 16. kře
(vliv na Koukolnou), kde
chtějí vytěžit v letech 2016 až
2027 celkem 6 porubů. V
letech 2016 až 2020 chtějí
vytěžit ve 13. kře 4 poruby
(oblast Glembovce a Zálesí)
a v letech 2017 až 2035 mají v
záměru vytěžit v 18. kře 25
porubů (oblast Výhoda).
Zástupci Dolu Karviná
přislíbili svou účast na
zastupitelstvu obce dne
27.4.2011, takže při čtení
tohoto článku asi už budeme
mít mnohem více informací.
Pokud by se vám Okénko
dostalo do rukou přece jenom
dříve, přijďte si záměry těžařů
vyslechnout osobně.
Ing. Pavel Zelek
předseda VHČ
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šest vteřin překročí. Bankovní lupič ukáže do bezpečnostní kamery šest prstů,
zastřelí jednu ze zaměstnankyň a beze stopy se
vytratí. Případ dostává na
starost Harry Hole, jeden z
nejlepších kriminalistů osloské policie, ale zároveň
velmi svérázný chlapík, osamělý vlk s neuspořádaným
osobním životem a alkoholik,
kterému dělá problémy
podvolit se jakékoli autoritě ...

Manželská hra
- Fern Michaels
Novomanželka Samantha se vrátí z líbánek s
Douglasem a doma ji čeká
šok: na stole leží rozvodová
smlouva. Zklamaná Sam
vypátrá, že se stala obětí
Douglasových sňatkových
intrik. V touze po odplatě
nastoupí speciální výcvik pod
vedením sympaťáka Pappyho, zoceluje si tělo i mysl.
Ale co srdce?

Poslušná dcera
- Jasmin Darzniková
Jasmin po otcově smrti
náhodou objeví starou svatební fotografii své matky Lílí.
Matce je na ní asi čtrnáct a její
ženich není Jasminin otec.
Tak začíná barvitá pouť
minulostí, na niž se užaslá
Jasmin vydává poté, co její
matka konečně prolomí
dlouholeté mlčení a začne jí
vyprávět historii své íránské
rodiny. Jsou to příběhy
prostoupené exotickou vůní
Orientu, plné tvrdých životních zkoušek a nelítostných
tradic, bolesti a násilí, ale i
odvahy a naděje.

Na růžích ustláno
-Nora Robertsová
Emma od muže svých
snů očekává spoustu květin,
romantické večeře, věčnou
lásku. Ctitelů má fůru, přesto,
stále vyhlíží prince na bílém
koni. Až pak si uvědomí, že
toho pravého má na dosah.
Jenže ... Jack rozhodně není
romanticky založený a na
lásku moc nevěří.
Tyto a další zajímavé
tituly si můžete zapůjčit v
naší knihovně. Srdečně se
na vás těší Alžběta Jendryščíková - knihovnice
www.detmarovice.cz

Z činnosti ZUŠ Rychvald
Kytarová soutěž
Naše Základní umělecká
škola Rychvald nepatří
počtem žáků k největším,
přesto se za výsledky práce
některých žáků a učitelů
nemusíme stydět. Důkazem
toho jsou umístění v
soutěžích, které v tříletých
intervalech vyhlašuje pro
jednotlivé umělecké obory
MŠMT. V letošním roce se pět
našich žáků zúčastnilo
okresního kola v oboru hra na
kytaru a všichni podali
výkony, za které byli porotou
náležitě oceněni:

Filip Botur (pobočka Dětmarovice) ze tř. Mgr. J. Lesňáka
1. místo s postupem
Daniel Čimbora (pobočka
Dětmarovice) ze tř. Mgr. J.
Lesňáka 2. místo
Michael Branny (pobočka
Dětmarovice) ze tř. Mgr. J.
Lesňáka 2. místo
Jan Lukáš (kmenová škola
Rychvald) ze tř. J. Kolesára
1. místo s postupem
Michael Field (pobočka
Dolní Lutyně) ze tř. J.
Kolesára 2. místo
V krajském kole, které se konalo ve dnech 13. - 14. dubna
ve Frýdku Místku získal
Filip Botur 2.
místo a Jan
Lukáš 3. místo.
Ráda bych všem
soutěžícím i
oběma pánům
učitelům poblahopřála, poděkovala za
dlouhodobou a
soustavnou
přípravu a
popřála jim
hodně dalších
úspěchů.

Talentové
zkoušky

29. března 2011 se konala v koncertní síni
ZUŠ v Rychvaldu akce „Mámo, táto, hraj se
mnou“. Této zdařilé zábavné akce se
úspěšně zúčastnilo také několik rodin z
Dětmarovic.

Dle § 2 vyhlášky č.
71/2005 Sb., o
základním
uměleckém
vzdělávání
zveřejňuji
termín konání
přijímacích a
talentových
zkoušek do hudebního oboru

Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
V březnu uspořádala naše škola spolu s Místní knihovnou
besedu se spisovatelem, záhadologem, cestovatelem a
scénáristou Arnoštem Vašíčkem. Tento autor, rodák z
Ostravy, je veřejnosti znám především svou knihou Strážce
duší a stejnojmenným seriálem České televize. Spisovatel
žáky seznámil velmi poutavým způsobem a s pomocí
audiovizuální techniky s mnoha záhadami, se kterými se
setkal na svých cestách (navštívil více než 80 zemí), např.
záhadní obři a trpaslíci, mimozemské civilizace, podivné
mumie, záhadní tvorové a další dosud nevysvětlené jevy.
Žáci také využili na závěr besedy možnost zeptat se na to, co
je zajímá. Beseda měla u žáků velký ohlas a po jejím
skončení ještě ve třídách o některých tématech diskutovali se
svými vyučujícími.
Mgr. Marie Kawuloková

Základní umělecké školy
Rychvald, pobočky v
Dětmarovicích, které se
budou konat 16.5.2011 od
14.00 – 17.00 v Základní
škole v Dětma-rovicích.

Rychvaldský
slavík
Hudba nás nenápadně provází celým životem. Někdo se
jí cíleně věnuje a snaží se
pronikat do samotné podstaty
a struktury poslouchaného
díla, jiný se nechá unášet
vlnou emocí, pocitů a nálad,
kterými ho hudba obklopuje.
Patříte-li do jedné či druhé
kategorie, cítíte-li štěstí a
naplnění z krásy, která je v
hudbě obsažena a máte-li jen
trochu odvahy, přijďte si ji
vyzkoušet k nám do školy.
Dne 31. května v 15. 30 se v
koncertním sále ZUŠ
Rychvald uskuteční již VIII.
ročník pěvecké soutěže
Rychvaldský slavík. Soutěžit
se bude i letos ve třech
kategoriích:
I.
kategorie – do 10 let
II.
kategorie – do 18 let
III.
kategorie – dospělí
nad 18 let bez omezení horní
věkové hranice.
Odborná porota, ve které
zasednou operní pěvkyně,
dvojnásobná držitelka ceny
Thálie Eva DřízgováJirušová, profesor Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě M.
Bárta, biskupka J. Šilerová,
M. Kopčajová, V. Rusek a
trojice starostů z míst působení naší školy Š. Kapková
(Rychvald), P. Buzek (Dolní
Lutyně) a L. Rosman (Dětmarovice), bude hodnotit výkony
nejen podle výběru a technického provedení písně, ale
i jejího výrazového ztvárnění.
Bližší informace budou k
dispozici na www.volny.cz/
zusrychvald nebo u Mgr.
Kateřiny Šmídové na tel. 733
598 632. Přihlášky, prosím,
odevzdejte do 24. května na
sekretariátu školy nebo
učitelům v ZUŠ. K účasti
srdečně zve jménem zaměstnanců ZUŠ Rychvald
Vlasta Matonogová,
ředitelka ZUŠ Rychvald.
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Mimořádný úspěch
FILIPA BOTURA !
Žák 6. tř. ZŠ Dětmarovice
a v tomto případě student 5.
ročníku kytarové hry na Základní umělecké škole
Rychvald - pobočce Dětmarovice ve třídě Mgr. Jiřího
Lesňáka získal nebývalé
ocenění v soutěži vyhlašované každé 3 roky Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Ve hře na
kytaru ve své věkové kategorii (1. kategorie) prošel
postupně sítem školního kola
(ZUŠ Rychvald), kde získal 1.
místo s postupem do okresního kola. To se konalo 11.
března 2011 na ZUŠ Pavla
Kalety v Českém Těšíně a
Filip opět potvrdil svou
rostoucí formu 1. místem s
postupem do krajského kola.
Krajské kolo se uskutečnilo
14.4.-15.4.2011 ve FrýdkuMístku v tamějším skvostném
starobylém koncertním sále
základní umělecké školy. Filip
měl neskutečně těžkou
pozici, neboť si vylosoval až
poslední soutěžní pořadí a
měl tak možnost vidět před
sebou a slyšet své potencionální „soupeře“. Nezalekl se však ani tohoto kroku a
jak jsme si u tohoto zdánlivě
nenápadného klučiny s duší
sportovce a bojovníka skoro
již zvykli, úžasnou koncentrací a psychickou pohodou své vystoupení grandiózně korunoval ziskem velmi
cenného a nádherného 2.
místa!!!
Filip si zasluhuje velkou
pochvalu a uznání, neboť ne
každý jedinec jeho věku je
ochoten podstoupit onu i
někdy dlouhou a klikatou
cestu k vytčenému cíli. Jeho
příkladná reprezentace přímo volá po následování...
Filipe, děkujeme a
gratulujeme! Udělal jsi
radost nejenom sobě, ale i
celé řadě lidí a nakonec
nám všem.
A na závěr pro doplnění
ještě malá zmínka o Filipových kytarových spolužácích. Ani oni si věru nevedli
rozhodně špatně:
Daniel Čimbora - 7. tř. (2.
kategorie) - 2.místo v okrese!
Michael Branny - 9. tř.
(4.kategorie) - 2. místo v
okrese!
Rovněž gratulujeme!
Mgr. Jiří Lesňák

www.detmarovice.cz

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DĚTMAROVICE
Tělovýchovná jednota Sokol Dětmarovice byla založena
21. srpna 1921. Nástupnický subjekt Tělocvičná jednota Sokol
Dětmarovice (IČ 75106248) na adrese Dětmarovice čp. 832
byla založena na ustavující valné hromadě dne 1.3.2007 jako

amatérské hraní badmintonu je možno využít sokolovnu.
Každoročně organizujeme v únoru Sokolský ples (letos 42.
ročník), jarní pochod a běh obcí Dětmarovické groble (letos 28.
ročník). V roce 2008 jsme započali tradici májových veselic.
Rovněž v r. 2010 jsme zopakovali úspěšnou akci s celostátní
účastí - Sraz vícekol s ubytováním účastníků ve stanech a
sokolovně. Areál je pravidelně využíván pro pořádání obecních
slavností, Magdalenské pouti, dětských radovánek, akcí
dobrovolných hasičů apod. Za poslední roky se sokolovna
uvnitř znatelně zvelebila. Bylo to zejména díky podpoře

součást Župy Beskydské Jana Čapka ve Frýdku - Místku. TJ
Sokol Dětmarovice se jako organizace, sdružující více než 130
členů, řadí k nejvýznamnějším sdružením v naší obci.

obecního zastupitelstva. Byla renovována kuchyň, vybavena
jídelna, barový kout, zrekonstruované WC, vyměněné veškeré
okapy a svody, vyměněna krytina nad šatnami.
V loňském roce jsme svépomocí realizovali rekonstrukci
šaten, které nutně potřebují ke své činnosti hráči stolního
tenisu. Nově jsme položili podlahy, vyměnili okna a provedli
obložení stěn. Vybavení šaten nám sponzorským darem
zajistily fy Ploty Morava a Podlahy Morava. Chystáme se
provést rekonstrukci sprch a WC v přístavku, opravit boční
vchod do sokolovny, vyměnit dveře na venkovních WC atd.

Sportovní aktivity jsou zaměřeny na stolní tenis (3 družstva v
okresních soutěžích), volejbal smíšených družstev, nohejbal
mužů, cvičení žen, aerobik a cvičení dětí. Volejbal a nohejbal
se z prostorových důvodů hraje v tělocvičně místní ZŠ. Pro

Zvyšující se zájem o pořádání rodinných a společenských akcí
nám ukazuje, že jsme se vydali správným směrem. V roce
2010 se zde uskutečnily 2 taneční zábavy, 2 plesy a cca 30
různých akcí jako např. oslavy narozenin, akce dobrovolných
hasičů, posezení na závěr roku, akce SRPŠ místní ZŠ apod.
Ze sportovních úspěchů bych si dovolil vyzdvihnout oddíl
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DĚTMAROVICE
stolního tenisu. Na fotografii je naše „B“ družstvo, které vyhrálo
Regionální soutěž v r. 2009, když neprohrálo ani jedno utkání v
sezóně. Družstvo „A“ v současnosti pomýšlí na postup z
Okresního přeboru do Krajského přeboru a postoupilo do finále
Českého poháru Moravskoslezského kraje.
Detaily o naší činnosti a nabídku našich prostor včetně ceníků
najdete na našich internetových stránkách
www.sokoldetmarovice.unas.cz .
V současné situaci řešíme problém výběru správce areálu a
tudíž organizaci akcí a úklid provádíme svépomocí.
Objednávání pronájmů a prodej permanentek zajišťuje nyní

Karla Zemanová v Trafice U Karly (naproti Hospody pod
kaštany), tel. 604 776 553.
Kontakty:
Starosta jednoty Ing. Libor Téma
724 777 231
Cvičení žen a dívek
RNDr. Jana Bochenková
728 977 549
Stolní tenis
Radek Adamczyk
732 184 594
Nohejbal
Ing. Libor Kyjonka Ph.D
736 532 488
Volejbal
Ivana Nádvorníková
604 622 987

Využití tělocvičny:
15:30-16:00
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00-17:00

17:00-18:00

stolní tenis (žáci, dorost)
zd.TV--15-16
zd.TV-letní čas
stolní tenis
zd.TV--15-16
zd.TV-letní čas
stolní tenis

Ceník pronájmů:
Tělocvična s vytápěním
Tělocvična bez vytápění
Kuchyň, jídelna a salonek včetně sociálního zařízení
Klubovna včetně sociálního zařízení
Buňka, lavičky a ohniště
Tělocvična (např. badminton, st. tenis…)**

18:00-19:00

19:00-20:00

Badminton
aerobik--18:30-20:00
aerobik--17:30-19:00

800,- Kč / 24 hod
600,- Kč / 24 hod
350,- Kč / 24 hod
250,- Kč / 24 hod
500,- Kč / 24 hod
80,- Kč / hod

Badminton

Členové sokola
500,- Kč / 24 hod
300,- Kč / 24 hod
200,- Kč / 24 hod
400,- Kč / 24 hod
40,- Kč / hod

** Permanentky budou na 10 hod. za 700,- Kč pro nečleny a 300,- Kč pro členy sokola.
Věříme, že budete u nás spokojeni a uvítáme náměty a připomínky na další vylepšení našich aktivit.
Ing. Libor Téma, starosta TJ Sokol Dětmarovice

Z ČINNOSTI TJ SOKOL
42. ples Tělocvičné jednoty
Sokol Dětmarovice

Dětmarovické groble – 28. ročník

Úspěšná tradice sokolských plesů pokračuje. Již po 42. se
konal v místní sokolovně 19.-20.2.2011. O zábavu se postarala
skvělá hudební skupina Štístko. Výborné jídlo nachystala
osádka kuchyně pod vedením Lenky Zajoncové. Za přípravu,
organizaci a následný úklid bych chtěl všem poděkovat. Za
podporu patří dík sponzorům: Astra Office Karviná –
kancelářské potřeby, Mart-Medical Třinec, Lékárna Salvátor
Orlová – Lutyně, Seni – výroba pomůcek k inkontinenci (Bella
Bohemia), Bonno České Budějovice, Lotos H. Suchá –
prádelna, DMA Praha, Obecní úřad Dětmarovice, Carlak – Z.
Pospiech, Drogerie Dlouhá Karviná, Silexim Dětmarovice,
Solná jeskyně Dětmarovice, Kadeřnictví Dětmarovice –
Mazurková Michaela, Stolařství Kiša, Chráněná dílna Žídek –
Frýdek- Místek, Abena – Untraco, SB Trade Olga Blatoňová
Dětmarovice, Tena, Dětmarovická lékárna, Květinářství
Dětmarovice, Restaurace Na růžku, Autodoprava Zimný,
Šeliga Roman – oprava karosérií, Šlachetka autoopravna
Karviná, paní Sikorová, Ivana Nádvorníková, DRAKK-NET
František Hartl, Stellmar, Elektrárna Dětmarovice, TJ Sokol
Dětmarovice.
Věříme, že i příští rok opět vyprodáme sokolovnu a budeme
se skvěle bavit!S pozdravem NAZDAR !
Za výbor TJ Sokol starosta Libor Téma

Konaly se v sobotu 2.4.2011 za velmi příznivého počasí. To
přispělo k tomu, že na průběžném startu se objevil rekordní
počet účastníků. Bylo jich celkem 146! U prezence v sokolovně
jsme zaznamenali řadu „skalních dálkoplazů“, ale i nejednoho
borce, který se vydal na trasu s
pomocí kočárku, poháněného rodiči.
Páníčkové vzali na procházku i své
čtyřnohé kamarády. Pochodu na 12
km se zúčastnilo 122 pochodníků a
na delší, 25 km dlouhou trasu, se
vydalo 21 odvážlivců. Svoji dobrou
fyzickou kondici předvedli i 3 běžci.
Tradičně nejstarším účastníkem byl
JUDr. Otakar Karas, který je věrným
příznivcem pochodu.
V cíli dostali všichni krásný nový diplom. Většina
unavených pochodníků si dopřála výbornou gulášovou
polévku a čaj.
Všem organizátorům děkujeme za vynaložené úsilí a
širokou veřejnost zveme na další ročník.
Za TJ Sokol Dětmarovice Jana Bochenková
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Úspěch stolních tenistů
TJ Sokol Dětmarovice
- postup do Krajského přeboru
Tradice stolního tenisu v rámci Tělovýchovné jednoty,
od r. 2007 opět Tělocvičné jednoty, Sokol v naší obci je
dlouholetá. Byla však období vzestupů a útlumů. Nyní
můžeme zodpovědně prohlásit, že se nacházíme v
historicky nejúspěšnějším období oddílu stolního tenisu.
Oddíl stolního tenisu patří
již dlouhodobě mezi nejúspěšnější reprezentanty v
rámci celé TJ Sokol. Dnes má
oddíl 18 registrovaných hráčů
a velmi pozitivní je, že o tento
sport má zájem mládež.
Jedno družstvo je složeno
pouze z mládeže.
Pro sezónu 2010 - 2011
jsme do soutěží přihlásili 3
družstva. Týmy „A“ a „B“ hrají
„Regionální přebor“, tým „C“
složený pouze z žáků a
juniorů hraje „Regionální
soutěž“.
Vynikajících výsledků
dosahuje „A“ tým ve složení:
Vladimír Adamczyk, Miroslav
Doležal, Karel Neumann, Jan
Oleksík, kteří s naprostým
přehledem letos vyhráli
Regionální přebor a postoupili do Krajského přeboru,
který se naposledy hrál v
Dětmarovicích jednu sezonu
v 80. létech. Např. dvojice
Doležal – Neumann neprohrála za celou sezónu ani
jedno utkání ve čtyřhře. Tento
úspěch ještě násobí vítězné
tažení v Českém poháru
Moravskoslezského svazu
stolního tenisu, skupina A,
kdy naše „A“ družstvo
přehrálo daleko zkušenější
hráče z oddílů, hrající vyšší
soutěže - Sokol Brušperk, SK
Ostrava – Svinov a ve finále,
které se hrálo 20.3.2011 na
domácích stolech, dokonce
porazili divizní Ferrum
Frýdlant nad Ostravicí.
Rovněž je třeba vyzvednou práci s mládeží pod
vedením Vladimíra Adamczyka a Martina Giraczka.
Mládež se pravidelně zúčastňovala bodovacích turnajů po celém okrese Karviná
a po delší době zde vyrůstá
opravdový talent, hráč Jiří
Adamczyk. Tento 9-ti letý žák
bodoval na pěti turnajích v
okr. Karviná a umístil se na
11. místě ze 49 hráčů a

bodoval i na re-publikovém
turnaji s umís-těním na 57.
místě z 96 hráčů. Závěrem
jediná po-známka. Zdálo by
se, že stolní tenis patří mezi ty
sporty „levnější“. Sportovní
vybavení hráčů, míčky, dopravu na utkání, to vše si
hradíme z vlastních prostředků. Ale náklady na provoz
sokolovny v rámci tréninků a
utkání jsou natolik vysoké, že
bez finanční podpory TJ
Sokol a obce Dětmarovice
bychom tento celoroční sport
nemohli provozovat. Za to
patří dík vedení TJ a
zastupitelstvu obce. Věříme v
další úspěchy a v udržení či
vylepšení stávajících vynikajících výsledků.
Za výbor TJ Sokol
Ivo Absolon
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Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec.
Celorepublikově poskytujeme odlehčovací službu pobytovou.
Služba je určena osobám dospělého věku (19 - 64 let) s
mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak
pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím
péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k
řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno
místo je vyhrazeno na 6-ti měsíční pobyt. Kapacita našeho
zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. Všechny
zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí
telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Možný
je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě
Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl * Telefon: +420/ 774 624 008
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
Web: www.ladalukavec.cz

Zahrádkáři již tradičně
přivítali jaro velikonoční
výstavkou ve své svazové klubovně. Spoustu
nápaditých exponátů vystavovali kromě zahrádkářů a občanů také
žáci obou mateřských
škol a žáci školní družiny
při místní základní škole,
Církevní škola –
pracoviště Bohumín a
další.

Poděkování dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a
v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Ač má
celorepublikový charakter, výnos z ní je použit na podporu
charitního díla zejména v jednotlivých regionech. Desetina výnosu
je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Osobité kouzlo sbírky, a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob
získávání prostředků, tedy
koledování, a to v duchu motta
sbírky: „Pomozte lidem v
nouzi“.
Celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky se letos vyšplhal na
203.488,- Kč. V Dětmarovicích
věnovali dárci do pokladniček
21.865,- Kč. Prostředky budou
použity podle předem schvá-

lených záměrů. Stěžejní část
výtěžku zůstává na sociální
účely a pro zařízení, která
zřizuje Charita Bohumín,
konkrétně: Charitní dům
pokojného stáří sv. Františka,
Občanská poradna v Bohumíně, Nízkoprahové denní
centrum pro osoby bez
přístřeší, Charitní šatník.

Nemalou úlohu úspěšnosti
této sbírky tvoří požehnání
účelu sbírky faráři všech
farností, ve kterých působíme Nový Bohumín, Starý Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald,
Dětmarovice, Orlová. Ve svém
kázání připomínali nutnost
překročit práh vlastního
sobectví, apelovali na vnímavá
srdce a štědré dary pro lidi,
kteří nesou těžké úděly a
překlenují těžká období ve
svém životě. Děkujeme všem
dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří
králů. Vyjádřili tím ochotu nejen
pomáhat, nýbrž i důvěru, že
darované prostředky poslouží
opravdu účinně těm, kterým se
životní cesta z důvodu nemoci,
stáří, katastrof nebo osobních
tragédií zašmodrchala tak, že
se bez cizí pomoci neobejdou.
Velice chci vyzvednout dlouholetou věrnost občanů obce
Tříkrálové sbírce. Pomáhat
můžeme ve svém blízkém okolí
všichni. Obětavost a ochota
dlouholetých koledníků z řad
farníků a nově i studentů
středních škol přiložit ruku k
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dobrému dílu je prvním
předpokladem této sbírky – a
dosud nikdy nezklamali.
Chtěli bychom jmenovitě
poděkovat vedoucím skupinek
koledníků panu Petru Karasovi
a paní Renátě Švedové a
samozřejmě všem koledníčkům: Karolíně Štefánikové,
Monice Večeřové, Haně
Strončkové, Davidu Jurzicovi,
Štěpánu Raszkovi, Nikole
Švedové, Magdě Kubatkové a
Elišce Kyjonkové.
S úctou

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
DĚTMAROVICE
srdečně zve
na VIII. ročník soutěže
„starých pánů“
v požárním útoku
pod záštitou místostarosty
obce Dětmarovice,
která se koná v sobotu
7. května 2011
od 15,00 hodin
na hřišti TJ Sokol
v Dětmarovicích.
www.detmarovice.cz

Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl
Na občanskou poradnu Slezské diakonie se v únoru
loňského roku obrátily pracovnice jedné z místních
prodejen potravin. Jejich zaměstnavatel provedl na
začátku roku dvě po sobě jdoucí inventury, kdy při první
byl zjištěn schodek 200 tisíc Kč, u druhé by pak dle
neoficiálních informací měl činit až 270 tisíc Kč.
Všechny se shodně
domnívaly, že manko zavinila
jejich kolegyně, u níž měly
dlouho podezření na krádeže, nicméně která již na prodejně v té době nepracovala.
Ženy se pak konkrétně ptaly,
v jaké výši se může pohybovat náhrada, kterou po
nich bude zaměstnavatel na
základě společné písemné
dohody o hmotné odpovědnosti nejspíše požadovat, a
zda se mohou v této chvíli
ještě nějak hájit.
Poradkyně uživatelkám
poskytla informace z § 252 –
256 a § 258 – 263 Zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, kdy podstatné je
především následující:

„Při společné odpovědnosti, kdy hodnoty byly
svěřeny více zaměstnancům,
se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady
podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků,
přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se
započítává v dvojnásobné
výši. Přitom však nesmí u
jednotlivých zaměstnanců, s
výjimkou vedoucího a jeho
zástupce, podíl této náhrady
přesáhnout částku rovnající
se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před
vznikem škody.“
Dále byly ženy upozorněny, že zavinění se u

zaměstnance ze zákona
předpokládá. Naopak chce-li
se zaměstnanec odpovědnosti zprostit, je jeho povinností prokázat, že škodu nezavinil. Uživatelky z poradny
odcházely srozuměny se
skutečností, že náhradě
vzniklého schodku se zřejmě
nevyhnou, jelikož o krádežích
nemají žádné důkazy, a
zároveň rozhodnuty, že v
budoucnu budou každé své
podezření písemně zaměstnavateli oznamovat, aby
předešly podobným situacím.
Zároveň však byly klidnější,
že zákon pamatuje také na
jejich ochranu hranicí, která
stanovuje maximální možnou
náhradu škody zaměstnancem. Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou
občané Karviné a okolních

obcí využít v
sídle Občanské por a d n y
Karviná na
ulici Fryštátská 168, a
to v úterý od 8:00 do 12:00 a
od 14:00 do 17:00, ve středu
od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00. Pondělí a pátek
jsou dny vyhrazené pro
objednané uživatele.
Poradnu lze navštívit
osobně, popřípadě se na nás
obrátit dopisem, e-mailem na
o b c a n . k a @
slezskadiakonie.cz nebo
telefonicky na čísle 596 323
031.
Lenka Šimerdová
vedoucí
Občanské poradny Karviná

Český červený kříž informuje
Oblastní spolek Karviná pořádá pro širokou
veřejnost kurzy a školení v poskytování
předlékařské první pomoci. Jsme akreditované
pracoviště a provádíme jak akreditovaná školení
tak i školení pro širokou veřejnost. Jsme schopni
se přizpůsobit požadavkům objednatele.
Školení předlékařské první
pomoci se vždy skládají z dvou
tematických celků. Jeden celek
je zaměřený na teorii první
pomoci a druhý na praktické
dovednosti. Nikdy neprovádíme školení pouze teoretická,
ale naším hlavním cílem je
získávání praktických dovedností. Školení jsou prováděna v
učebně první pomoci, která je
vybavena potřebným cvičným
materiálem a trenažéry na
nácvik oživování a používání
externích defibrilátorů.

V průběhu jarních měsíců
(duben – červen) budeme
pořádat na základě Evropského certifikátu vydaného EU
školení předlékařské první
pomoci ve 12-ti hodinové
normě „Základní norma
zdravotnických znalostí“. Tato
norma je určena především
zájemcům, kteří pracují v
zemích EU, nebo se na práci
chystají. Je jim vystaven
dvojjazyčný průkaz (českoanglická verze) s neomezenou
platností.

Rekondiční pobyty Českého červeného kříže pro seniory
Český červený kříž Karviná pořádá pro seniory 6-ti denní
rekondiční pobyty v krásném prostředí Jeseníků. Penzion U Jiříka
se nachází v obci Ludvíkov mezi městem Vrbno pod Pradědem a
lázněmi Karlova Studánka. Jedná se o penzion rodinného typu se
skvělou domácí kuchyní.
Během celého pobytu se Vám věnuje delegát ČČK, který s
Vámi vyjíždí na různé výlety do okolí a pořádá výšlapy a túry.
Jedná se o pobyt, kde každý den je plánovaná nějaká pohybová
aktiva. Veškeré pohybové aktivity jsou přizpůsobené věku a zdraví
účastníků.
Termíny pobytů a cena jsou zveřejněny na našich www
stránkách. Pro členy ČČK Karviná nabízíme 10% slevu.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky (596 312 206,
733 36 32 14) nebo bližší informace naleznete na našich
webových stránkách www.cckkarvina.cz.
-MH-
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Hasiči budou kontrolovat obytné domy
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova
přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a
rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové
textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká
značné množství toxických zplodin hoření, kterými je
ohroženo velké množství lidí.
A to nejen těch, kteří svým
chováním požár způsobí, ale
dokonce i těch zodpovědných, kteří bohužel sdílí
společné prostory s méně
zodpovědným nájemníkem
nebo vlastníkem bytu. I přes
zvýšenou preventivní aktivitu
hasičů v předchozích letech a
jejich častá upozornění
směřující na vlastníky a
provozovatele bytových
domů, jak mají zajistit požární
bezpečnost ve svých prostorách a na co upozornit
obyvatele bytů, se počet
požárů v bytových domech
nedaří snížit. V loňském roce
bylo v obytných domech v
Moravskoslezském kraji

zaznamenáno celkem 145
požárů s celkovou škodou
16,843.500 Kč. Při požárech
v bytových domech byla v
roce 2010 usmrcena 1 osoba
a zraněno dalších 51 osob.
Vysoký počet požárů v
objektech pro bydlení obecně
souvisí i s tím, že se lidé cítí
doma bezpečně 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. Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o
požárech v bytových domech

je i nedostatečné vybavení
bytových domů hasicími
přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či nemožnost

jejich použití z důvodu
uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž neprůchodné únikové cesty z
objektu, které nejen že
neumožňují obyvatelům

bytových domů včas opustit
nebezpečný prostor, ale také
brání hasičům v rychlém a
účinném protipožárním
zásahu.
Z výše uvedených
důvodů se příslušníci
oddělení kontrolní činnosti
Hasičského záchranného
sboru Mo-ravskoslezského
kraje roz-hodli zaměřit svou
pozornost v roce 2011 také
na bytová družstva a
společenství vlastníků, kde
budou provádět kontroly
dodržování předpisů o
požární ochraně. Hasiči se
tentokrát nezaměří pouze na
domy ve vlastnictví velkých
bytových družstev či
společenství vlastníků, ale
také na ta menší „jednovchodová“.
mjr. Ing.
Karína Štemberková
Hasičský záchranný sbor

Kriminalisté orlovské služby kriminální policie a vyšetřování po velmi náročné práci zatkli pětici mužů
Proti pachatelům ve věku od 24 do 35 let komisař
zahájil trestní stíhání pro porušování domovní svobody ve
stadiu dokonaném i pokusu, přečinu krádeže vloupáním a
poškozování cizí věci. Skupina se dopustila několika
vloupání do rodinných domů. Během měsíce ledna tři z
této pětky (24,29 a 35) se vloupali do rodinných domů v
Orlové-Porubě na ulicích Zátiší a Těšínské.
Další dům, který v lednu
vykradli, stojí v obci Dětmarovice. Dovnitř se pokusili
dostat páčením vstupních
dveří, krádež se nezdařila,
škoda poškozením byla
vyčíslena na 6000 Kč. Jeden
z této party se někdy v
červenci minulého roku
vloupal do rodinného domu v
Orlové-Porubě na Dukelské
ulici sám. Z domu odnesl
elektroniku a šperky v
hodnotě 57000 Kč.
V období od prosince
jsme zaznamenali, že v
regionu narůstá vloupání do
rodinných domů. Nejpostiženější město a obce byla
Orlová, Rychvald, Petřvald a
Dětmarovice. Policie zahájila
preventivní kampaň pro
majitele rodinných domů.
Občany jsme o tomto trendu
upozorňovali a informace
prezentovali zároveň s
preventivními doporučeními.
Kriminálka vloupáním věno-

vala velkou pozornost po své
linii. V březnu se dostavil
úspěch. V Rychvaldě na
Orlovské ulici pachatelé
vypáčili vstupní dveře a
rozbili okno u rodinného
domu. Uvnitř odcizili šperky a
peníze. K odnesení si
připravili elektroniku a mince.

Majitelům domku způsobili
škodu ve výši 4700 Kč. Po
tomto vloupání byli všichni,
policisty orlovské kriminální
služby, zadrženi.
Minulost muže 29 let:
Okresním soudem v Karviné
byl v červenci 2007 pravomocně odsouzen za
spáchání trestného činu krádeže vloupáním k úhrnnému
nepodmíněnému trestu
odnětí svobody v trvání 10
měsíců, z výkonu trestu byl
propuštěn v dubnu 2009.
Minulost muže 24 let:
Okresní soudem v Karviné

Změna provozní doby Kadeřnictví
(u Dělnického domu)
Platnost od 1.5.2011
Pondělí 9 – 17 Pouze pánské stříhání bez objednávky
Úterý 9 – 14 Dámské i pánské stříhání
Středa 11 – 17 Dámské i pánské stříhání
Čtvrtek 9 – 14 Dámské i pánské stříhání
Pátek 11 - 17 Dámské i pánské stříhání
Objednávky mimo pracovní dobu možné po telefonické
či osobní domluvě.
Häuslerová Romana - 732 472 377
Mazurková Michaela - 732 214 367

Prodám rodinný dům ve Věřňovicích.
Informace na tel.: 552 309 541
1
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byl v roce 2005 pravomocně
odsouzen pro provinění
krádeže k odnětí svobody na
dobu 20 měsíců podmíněně
na dobu dvou let, trest byl
změněn na odnětí svobody
nepodmíněně a výkon trestu
vykonal v roce 2009.
Minulost muže 27 let:
Okresním soudem v Karviné
byl odsouzen k souhrnnému
trestu odnětí svobody v trvání
jednoho roku za majetkovou
trestnou činnost.
Muži ve věku 30 a 35 let
mají za sebou také kriminální
minulost.
Po zadržení soudce
vyhověl návrhu a všech pět
mužů vzal do vazby. Pro
policisty práce na případu
zdaleka nekončí. Budou
nadále prověřovat další
vloupání do rodinných domů.
Budou se srovnávat a
vyhodnocovat zajištěné
stopy, kriminalisté musí
prověřit spoustu indicií a
informací. Informace o
zadržení pachatelů mohly být
uvolněny z taktických důvodů
až teď.
por. Mgr.
Zlatuše Viačková

www.detmarovice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Březen 2011

81let
Marie Třaskalíková

80 let
Jaroslav Lapiš
Miroslav Oršulík
Lumír Pluta

83 let
Kijonková Valerie
Konvičná Blažena
Křemenová Věra

84 let
Rumlerová Lydie
Rzhuhovská Marie

84 let
Jendryščíková Marie

86 let
Josef Nerychel
Uhrová Anna
87 let
Nebroj Josef
88 let
Baňková Antonie

85 let
Elšík Jan

Na společnou cestu životem vykročili
23.4.2011
Dalibor Krůl – Dětmarovice
Šárka Lapišová - Karviná

Vzpomínáme na naše zemřelé
Emilii Antončíkovou, Zdeňka Tišera, Václava Nogu,
Václava Hanuska, Norberta Weilguni, Otto Korcze

87 let
Kněžík Miroslav
Jendryštíková Bronislava
88 let
Dzialová Anděla
Chorovská Anna

Duben 2010
80 let
Rudolf Hanusek

Všem oslavencům
blahopřejeme
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