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Aktuálně z bloku starosty

Důvody tohoto postupu 
jsme vysvět loval i  i  na 
zasedáních zastupitelstva v 
březnu i dubnu, avšak jak je 
zřejmé, je třeba se zmínit o 

těchto důvodech a objasnit je 
i v širších souvislostech. Na 
druhé straně zde jsou i dotazy 
spoluobčanů právě k výši 
platů včetně odměn zaměst-
nanců obecního úřadu v 
minulém období. Chci proto i 
na uvedené otázky reagovat, 
pochopitelně ale jen tolik, aby 
nedošlo ke zveřejnění citli-
vých osobních údajů, které 
dle platné legislativy ČR 
nemám právo dát veřejnosti 
na vědomí.

V první řadě je třeba 
uvést, že platové úrovně a 
sociální výhody vyplývající z 
některých plnění ze sociál-
ního fondu, který platil od 
roku 1999, byly u úředníků 
nadstandardní a jako takové 
nemohly být ponechány, 
zejména ve srovnání s úrovní 
odměňování v ČR obecně a v 
našem regionu zvláště. Zde 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se krátce zmínil o situaci týkající se 

provedeného snížení některých platových a sociálních 
výhod existujících v minulém období na obecním úřadě. 
Setkal jsem se totiž v obci i s názorem, že toto snížení 
ukazuje na omezené sociální cítění mne jako starosty obce 
a ostatních členů koalice, samozřejmě v čele s ODS. 

je možná třeba vysvětlit, že 
uvedený nadstandard se 
týkal u platu pouze složky 
odměn, neboť ostatní složky 
mzdy jako zařazení do 
platového tarifu apod. jsou 
přesně určeny právními 
předpisy vztahujícími se na 
obce. Uvedené odměny byly 
sice poskytovány v rámci 
schváleného rozpočtu, jak je 
některými argumentováno, 
avšak právě vzhledem k této 
„volné“ složce platů přičítající 
se ke složkám „pevným“ 
činila hrubá mzda úředníků 
kolem 32.000 Kč, a to bez 
platu starosty. Mám proto za 
to, že takovýto stav nebylo 
možné nadále udržet a jsem 
přesvědčen, že i naši zaměst-
nanci toto zcela pochopili.

V oblasti sociálního zajiš-
tění zaměstnanců jsou nově 
zastupitelstvem schváleny 

zásady, dle kterých se stále 
slušně přispívá na dovole-
nou, na stravování, na odmě-
ny při různých pracovních a 
životních výročích apod.

Pokud vím, v převážné 
většině zaměstnavatelských 
organizací zaměstnanci na 
podobné výhody jen těžko 
dosáhnou.

Celkově je přitom potřeba 
říct, že jak v mzdové oblasti, 
tak v oblasti sociálních výhod 
zůs táva j í  zaměs tnanc i  

obecního úřadu stále nad 
celostátním průměrem. 
Omezením některých dlouho 
zakotvených nadstandard-
ních výhod zaměstnanců se 
však podaří ušetřit velmi 
zajímavý „balík“ finančních 
prostředků, jejichž účinné 
investování do chodníků, 
budov, cest apod. budete, 
vážení spoluobčané, spo-
lehlivě vidět na vzhledu obce 
a na dalších zlepšeních v 
obci, na což jsou Vaše 
finanční prostředky, které 
odvádíte jako daně, pře-
devším určeny. Nejen dle 
mého názoru na tento zá-
sadní moment minulé vedení 
obce ne vždy pamatovalo.

Jak jsem se již v minulosti 
zmínil, zaměstnanci obecní-
ho úřadu se plně věnují svým 
povinnostem ve vztahu k obci 
a jejím občanům a toto plnění 
bude hlavním kritériem i pro 
standardní odměňování.

 
       Ing. Ladislav Rosman 
                   starosta obce

Dělnický dům

Na obecní slavnosti
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K investicím a opravám v obci i v souvislosti s úpravami rozpočtu na rok 2011

Je potřeba konstatovat, že 
po projednání s poslancem 
ing. Šinclem se jeví možnost 
uplatnění této akce až v 
novém titulu, který možná 
bude otevřen pro vybrané 
účastníky v červenci či srpnu 
2011, na což se připravujeme 
s tím, že realizaci musíme 
odložit na rok 2012. Tím nám 
„zbudou“ předmětné 2 miliony 
Kč k částečnému využití v 
roce 2011. K částečnému 
proto, že s akcí rozhodně v 
tomto volebním období 
počítáme a pokud bude 
potřeba, uděláme ji i bez 
dotace za podmínek, které 
pak upřesníme.

V každém případě však 
chceme ihned využít část 
volných prostředků pro vy-
lepšení vzhledu obce a pro 
zlepšení stavu chodníků, 
které jsou v některých úsecích 
v havarijním provedení i s 
ohrožením bezpečnosti chod-
ců.

Oprava fasády Dělnického 
domu je prováděna po 
výběrovém řízení dodava-
telské firmy s nejnižší cenou. 
Kvalita dosud odvedené práce 
je velmi dobrá a doufám, že se 
tento významný dům v centru 
obce bude líbit. Ukončení 
opravy fasády je dle plánu do 
konce června. Poškozený 
obklad soklu budeme řešit 
příští rok, v každém případě 
však letos chceme před 
budovou realizovat opravu 
chodníku položením zámkové 
dlažby.

Jistě jste si všimli, že se 
začala budovat dříve pláno-
vaná a dotovaná Cyklotrasa 
podél řeky Olše, která bude 
pro cyklisty velmi zajímavá mj. 
i proto, že vede krásným 
prostředím podél řeky Olše. 
Zastupitelstvo na zasedání 
15.6. mj. odhlasovalo i 
zpracování projektu odpočin-
kové plochy v obci zaměřené 
na sportovně zábavnou a 
odpočinkovou činnost dětí a 
dospělých. Téma je stále živé 
pro dotace, a přestože plochu 
nebudeme letos realizovat, 

V původně zastupitelstvem schváleném plánu realizací 
investičních akcí na rok 2011 bylo 15.6.2011 odhlasováno na 
zasedání zastupitelstva obce  provedení některých změn. 
Tyto změny jsou vyvolány především již jednoznačností 
krachu dotací z dotačního titulu Zelená úsporám, na kterých 
závisí realizace akce „Zateplení mateřských škol“ s 
celkovým nákladem 6 milionů Kč, přičemž podíl prostředků 
obce byl plánován ve výši 2 mil. Kč. 

budeme mít projekt připraven 
pro okamžité použití po vyhlá-
šení dotačního titulu, což je 
pro úspěch nutné. Na zpra-
covatele dokumentace jsme 
ukončili výběrové řízení a 
plochu chceme úvodním 
způsobem koncipovat za 
budovu SK (hřiště).

Abychom pokročili v ob-
lasti zlepšování vzhledu obce, 
schválilo zastupitelstvo ještě 
pro letošní rok opravu fasády 
budovy „VAS“, čp. 942, kde 
nestačí bohužel jen opravit 
vadné plochy fasády, ale je 
nutné fasádu „přeplátovat“ 
polystyrénovými deskami a 
provést novou omítku. V 
záměru je letos dosáhnout 
pěkného vzhledu i u této 
obecní budovy tak, aby bylo 
dosaženo výrazného zlepšení 
vzhledu středu obce. Jen pro 
dokreslení situace, i s panem 
Vo lákem je  dohodnu to  
zlepšení vzhledu budovy 
bývalé ZDŠ a s p. farářem bylo 
hovořeno o potřebě zlepšení 
vzhledu fary a postupně i 
fasády kostela. Pro budovu 
čp. 942 proto navrhujeme 
využití rezervních peněz ještě 
v letošním roce, přičemž z 
výběrového řízení vyplývá 
nejnižší náklad (vč. výměny 
výkladních oken) na úrovni do 
500 tis. Kč.

Pro Vaši informaci - 
vyvíjíme maximální snahu o 
zlepšení stavu chodníků v 
obci, přičemž v okrajových 
částech obce z nákladových 
důvodů využijeme k obnově 
povrchu betonasfalt, ale v 
úsecích centra obce budeme 
chtít uplatňovat zámkovou 
dlažbu. Chceme v letošním 
roce opravit chodníky v 
úsecích s nejhorším stavem v 
maximální délce, jak nám 
finance dovolí.

Pro připomenutí a reka-
pitulaci uvádím celkový 
seznam akcí letošního roku:

Realizace investic:
n Automobil Sboru dobro-

volných hasičů, auto je již v 
přestavbě
n Cyklotrasa podél Olše, 

stavba běží
n Opěrná zeď „Ryšková“, 

projekt hotov
n Zahájení rekonstrukce 

domu čp. 900 – přestavba na 
ordinace, zpracovává se 
projekt
n Odvodněn í   p . č .  

2909/16, zpracovává se 
projekt
n Odvodnění p.č. 1200, 

probíhá stavební řízení, 
projekt hotov

Realizace oprav:
n Oprava chodníku od 

prodejny „Vaštyl“ k odbočce 
na Zálesí,  oprava byla 
provedena
n Oprava fasády Děl-

nického domu, ukončeno
n Oprava chodníků a cest 

v obci v maximálně možném 
nákladovém rozsahu, v běhu
n Výměna oken v DPS a 

zateplení stěny SK, v běhu
n Odvodnění na hřbitově, 

dílčí etapa je ukončena, 
pokračovat budeme v r. 2012
n Oprava fasády budovy 

„VAS“ ………doplněno v 5/11, 
rozhodnuto ZO 15.6.
n Oprava cesty Za pilou 

……akce, která byla doplněna 
po akceptaci naší nové 
žádosti o dotaci, provedeme 
letos.

Zahájené projekty:
nÚzemní plán
nOdvodnění p.č.2909/16
n Rekonstrukce čp. 900 - 

Ordinace
n Opěrná zeď „Ryšková“
Projekty k zahájení:
n Sběrný dvůr pro tříděný 

odpad (nutné je rozhodnutí ZO 
o verzi realizace - září 2011)
n Odpočinková plocha u 

budovy SK (nově navržený 
projekt zatím „do šuplíku“) - viz 
předchozí text, k rozhodnutí 
ZO 15.6. Rozvržení plochy je 
pro co nejširší záběr věkových 
kategorií
n Oprava povrchu cesty 

n a  G l e m b o v e c ,  k  
odsouhlašení v zastupitelstvu 
30.6.2011
n Odbočka cyklotrasy z 

Koukolné – propojení přes 
Glembovec, Doubravu , do 
Orlové, možnost využití 
dotace z fondu česko-polské 
nebo slovensko-české spolu-
práce, k odsouhlašení zastu-
pitelstva 30.6.2011
n Kanalizace „Šlog a 

škola“, jedná se o zcela nový 
záměr

K pos lední  uvedené 

položce je potřeba sdělit, že 
se jedná o zcela nový projekt 
moderní  kanal izace se 
zoh led- *něn ím d ř íve  v  
p ro jek tech  pomí jených  
zásadních poža-davků pro 
akceptaci žádosti o dotaci a 
to:
n U m í s t ě n í  v  t z v.  

aglomeraci (hustě osídlené 
centrum obce)
n Náklad na připoj. ekv. 

obyv…….do 80.000 Kč V obci 
bylo nově nalezeno území s 
šancí ke splnění uvedených 
podmínek a na tomto území 
chceme novou kanalizaci jako 
první etapu zrealizovat. Jsou 
zde budovy jako ZŠ, hospoda 
Pod kaštany, SK, bytové domy 
u hřiště a řady rodinných 
domů na Šlogu. ČOV by pak 
stála na nejníže položeném 
pozemku s vývodem vody do 
Mlýnky. Uvedené řešení bylo i 
p ř e d - m ě t e m  o d b o r n é  
prezentace projektantem na 
zasedání zastupitelstva obce 
15.6. 2011.

Na minulém zasedání 
zas tup i t e l s t va  j sme  s i  
odsouhlasili nové zařazení 
tohoto projektu – studie a 
ihned jsme tento projekt z 
důvodu časové tísně zahájili. 
Náš nový záměr je projednán 
na Inspekci ŽP MSK, problém 
je tam vysvětlen a je zde 
potvrzena správnost našeho 
nového postupu. U akce 
znovu zdůrazňuji obrovskou 
časovou tíseň pro projekt a 
jeho přihlášení k dotaci pro rok 
2012 se bohužel v současné 
době nejeví úplně reálně, k 
postupu činností je zpracován 
velmi náročný harmonogram, 
který nepočítá se žádnou 
časovou komplikací.   Znovu 
se potvrzuje, že pozornost, 
která byla věnována nové 
kanalizaci v obci v minulosti, 
byla nedostatečná a dnes 
jsme úřady kritizováni jako 
obec se špatným stavem 
kanalizace v republice. 

Na závěr této úvahy bych 
chtěl poděkovat za aktivitu 
mým spolupracovníkům na 
obecním úřadě zodpovědným 
za řešení uvedené problema-
tiky oprav, investic a zlepšo-
vání vzhledu obce. Jejich 
pozit ivní přístup k této 
problematice je pro vytyčený 
postup nezbytný a velmi si ho 
cením. 

        Ing. Ladislav Rosman            
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Velké kontejnery fa A.S.A :
1. na Olmovci u potrubí 
2. u Dělnického domu 
3. u motorestu v Koukolné
Menší kontejnery obecní:
1. na Zálesí, směr k Hastr-
mance 
2. na Zálesí, v kopci k 
Rumcajsovi
3. na Zálesí, u restaurace 
Libuše
4. u zdravotního střediska 
5. u DPS č. 670 (nadjezd)
6. u benzínové čerpací 
stanice v Koukolné
7. na Skotnici u firmy Trestles
8. u bývalé skládky na 
Olmovci
9. spojka Glembovec Zálesí 
2x
10. u železničního přejezdu 
za sokolským hřištěm
 (viz. mapka na stránkách 
obce : www.detmarovice.cz)

Sběrové místo starého 
nábytku, sedacích sou-
prav a koberců
Na základě rozhodnutí Rady 
obce Dětmarovice je od 
února 2011 zřízeno na 
nádvoří obecního úřadu 
sběrové místo starého 
nábytku, sedacích souprav a 
koberců. Uvedený odpad od 
vás  osobně převezme 
pracovník obecního úřadu.
Toto místo nelze  využívat pro 
odevzdání jiných druhů 

Z jednání zastupitelstva obce

Na 5. zasedání dne 27.4.2011 zastupitelstvo obce mimo 
jiné vzalo na vědomí informace zástupců Dolu Karviná o 
důlních vlivech, schválilo Zásady pro tvorbu a používání 
Sociálního fondu Obce Dětmarovice, rozpočet Sociálního 
fondu na rok 2011 a upravený rozpočet Obce Dětmarovice k 
27.4.2011. Dále projednalo informaci o připravované investiční 
akci Sběrný dvůr a schválilo navázání spolupráce s polskou 
obcí Hažlach. 

6. zasedání konané dne 15.6.2011 přijalo celkem 23 
různých bodů usnesení. Vydalo například Obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 1/2011 „Požární řád Obce Dětmarovice“, 
zabývalo se záměry obce na výstavbu sběrného dvora a 
odkanalizování části centra obce či schválilo upravený 
rozpočet obce k 15.6.2011.

Poslední 7. zasedání dne 30.6.2011 schválilo uzavření 
smlouvy o spolupráci se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec, 
několik dalších rozpočtových opatření a upravený rozpočet 
obce k 30.6.2011.

Upozorňujeme občany na 
ukončení  záp isů  osob 
mladších 10 let do cestovních 
dokladů rodičů a provádění 
změn a doplňování údajů o 
dětech v cestovních dokla-
dech rodičů.

Zápisy dětí končí v 
souladu se zákonem č. 
329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech, ve znění zákona 
č. 197/2010 Sb., v platném 
znění, dnem 30. června 2011.

Po tomto datu již není 
možné děti do cestovních 
dokladů rodičů zapisovat.

Z důvodu změny zákona 
dochází ke změně termínu 
pro výměnu ř id ičských 
průkazů.

Řidičské průkazy vydané 
od  1 .  l edna  2001  do  
3 1 . 1 2 . 2 0 0 2  m u s í  b ý t  
vyměněny do 31.12.2012, 
řidičské průkazy vydané od 
1.1.2003 do 30.4.2004 jsou 
řidiči povinni vyměnit do 
31.12.2013.

B l i ž š í  i n f o r m a c e  
poskytnou úředníci registru 
ř id ičů  odboru dopravy 
Magistrátu města Karviná na 
tel. č. 59 6309131 – 137.

Odpady

Stanoviště kontejnerů na velkoobjemový odpad 
Každý občan má možnost jednorázově uložit 1x za 2 

měsíce (viz. obecní kalendář), při sběrových víkendech do 
obecních kontejnerů v kterékoli části obce velkoobjemový 
odpad. Stanoviště jsou následující:

odpadů  a nelze je využívat 
mimo určenou dobu.
Provozní řád sběrového 
místa starého nábytku, 
sedacích souprav a koberců
1.  Sběrové místo slouží 
pouze pro shromažďování 
starého nábytku, sedacích 
souprav a koberců, jiný druh 
o d p a d u  z d e  n e b u d e  
odebírán.
2. Sběrové místo slouží 
pouze pro osoby s trvalým 
pobytem v obci Dětmarovice 
a odpad bude odebrán pouze 
po předložení občanského 
průkazu či jiného platného 
dokladu s vyznačenou 
adresou.
3.  Po příjezdu do areálu 
zvoňte u garáže č. 1 a 
vyčkejte příchodu pracovníka 
obecního úřadu, který od vás 
odpad odebere.
4. Osoba, která odpad 
odevzdává, je povinna vyložit 
ho na určené místo dle 
pokynu pověřené osoby.
5. Za odevzdání tohoto 
odpadu se neplatí.
6. Návštěvníci jsou povinni 
dodržovat tento provozní řád 
a pokyny pověřených osob 
provozovatele.
Provozní doba 
Sběrové místo je v provozu 2 
x měsíčně, vždy ve středu v 
liché týdny.

Od 1. února, následně od 1. 
listopadu do 30. dubna v 
době od 8,00  do  16,00 
hodin.
Od 1. května do 31. října  v 
době od 8,00  do  18,00 
hodin.
Mimo tuto dobu je vstup do  
areálu zakázán.
Obracíme se proto na 
všechny občany, aby využí-
vali tohoto místa pro likvidaci 
výše uvedeného odpadu a 
zbytečně tak nepřeplňovali 
velkoobjemové kontejnery 
starým nábytkem nebo ne-
znečišťovali okolí přista-
vovaných kontejnerů. 
V posledních měsících se 
nám také v obci rozšířil 
nešvar odkládání odpadu 
všech kategorií do okolí 
sepa-račních kontejnerů na 
sklo a plasty, zejména v 
Koukolné u motorestu, ale 
bohužel nejen tam. Kontej-
nery  se  nacháze j í  na  
soukromých pozemcích, 
jsme rádi, že jejich majitelé 
obci umožňují tyto kontejnery 
zde mít, ale bohužel v 
posledních měsících se ne-
ustále v jejich okolí objevují 
různé malé „černé skládky“. 
Naši zaměstnanci je sa-
mozřejmě průběžně odvá-
žejí, ale není v jejich silách, 
aby se touto činností zabývali 
denně. Toto počínání velice 
hyzdí vzhled obce. 
Pokud nevíte, jak daný odpad 
zlikvidovat, zavolejte na 
obecní úřad, rádi vám 
pomůžeme najít řešení. Tel.: 
596  540 147 - Čempelová 
Táňa.

Konec zápisům dětí 
do cestovních 
dokladů rodičů

Výměna 
řidičských 

průkazů
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 Zde chceme rovněž 
uvést, že přestupkem dle 
ustanovení § 47 b odst. 1 
písm. d) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích je i to, 
pokud vlastník neudržuje 
čistotu a pořádek na svém 
nebo jím užívaném pozemku 
tak, že naruší vzhled obce. 
Žádáme proto všechny 
občany naší obce, aby 
dodržovali tato ustanovení a 
přispěli tak i svým dílem ke 
zkrášlení naší obce.

Pro informaci vyjímáme 
některá znění nařízení z  
výše uvedeného zákona o 
rostlinolékařské péči:

§ 3
Základní povinnosti 

fyzických a právnických 
osob

§3 (1) Fyzická nebo 
právnická osoba, která 
pěstuje, vyrábí, zpracovává 
anebo uvádí na trh rostliny, 
rostlinné produkty nebo jiné 
p ř e d m ě t y,  a  v l a s t n í k  
pozemku nebo objektu nebo 
osoba, která je užívá z jiného 
právního důvodu, jsou 
povinni

a) zjišťovat a omezovat 
výskyt a šíření škodlivých 
organismů včetně plevelů 
tak, aby nevznikla škoda 
jiným osobám nebo nedošlo k 
poškození životního prostře-

U p o z o r n ě n í

dí anebo k ohrožení zdraví 
lidí nebo zvířat,

b) používat k ošetřování 
rostlin, rostlinných produktů a 
j i ných  p ředmě tů  p ro t i  
škod l ivým organ ismům 
pouze př ípravky,  další  
prostředky a mechanizační 
prost ředky povolené k 
používání podle tohoto 
zákona, popřípadě biocidní 
přípravky uváděné na trh, a to 
způsobem, který nepoško-

zuje okolní porost, zdraví lidí 
a  zv í řa t  nebo  ž i vo tn í  
prostředí.

§ 9
Ohlašovací povinnost
Každý, kdo zjistil výskyt 

nebo má důvodné podezření 
z  v ý s k y t u  š k o d l i v é h o  
organismu stanoveného pro-
váděcím právním předpisem, 
je povinen toto zjištění nebo 
důvodné podezření neod-
kladně ohlásit rostl ino-
lékařské správě buď přímo 
n e b o  p r o s t ř e d n i c t v í m  
obecního úřadu. Obecní úřad 
neprodleně sdělí písemně 
tuto informaci rostl ino-
lékařské správě.

§ 73
Obecní úřady a obecní 

úřady obcí s rozšířenou 
působností

§73 (1) Obecní úřady 

přijímají oznámení o výskytu 
nebo podezření z výskytu 
škodlivých organismů podle § 
9  a  p ř e d k l á d a j í  j e  
rostlinolékařské správě k 
dalšímu řízení.

§73 (3) Obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností 
p ro jednáva j í  ve  svých 
obvodech přestupky nebo 
jiné správní delikty týkající se 
§ 3 odst. 1 písm. a), jde-li o 
výskyt a šíření plevelů, 
jakožto škodlivých orga-
nismů, které se šíří z 
neobdělávané zemědělské 
p ů d y  a  n e u d r ž o v a n é  
nezemědělské půdy a které 
ohrožují životní prostředí 
nebo zdraví lidí nebo zvířat, a 
ukládají odstranění zjiště-
ných nedostatků se stano-
vením lhůty.

Obecní úřad Dětmarovice
     zemědělský úsek

Upozorňujeme vlastníky orné půdy, zahrad, luk a 
pastvin, že dle ustanovení § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů jsou povinni sekat travní porosty, aby se plevel 
nešířil na okolní pozemky. V případě nedodržení této 
povinnosti se jedná dle tohoto zákona o přestupek.

Dne 23.6.2011 byla 
svolána mimořádná valná 
hromada TJ Sokol Dětma-
rovice, která zvolila nového 
starostu TJ Sokol a nové 
složení výboru. Dosavadní 
starosta TJ Sokol pan Libor 
Téma ukončil funkci ze 
zdravotních důvodů. Novým 
starostou tělocvičné jednoty 
Sokol byl zvolen Ing. Marek 
Svrčina. Zároveň sdělujeme, 
že od 1.6.2011 se začal starat 
o areál TJ Sokol nový 
správce pan Róbert Trnený – 
viz.www.sokoldetmarovice.u
nas.cz.

         Výbor TJ Sokol 
                    Dětmarovice

Výbor TJ Sokol Dětma-
rovice děkuje Obecnímu 
úřadu a EDĚ za poskytnutí 
sponzorského daru na 
zakoupení nových hracích 
stolů pro oddíl stolního 
tenisu. Zároveň touto 

cestou děkujeme firmě 
TEPPICH Karv iná za 
dopravu a velmi dobrou 
spolupráci při  dovozu 
nových hracích stolů z 
Liberce do Dětmarovic.

Výbor TJ Sokol Dětma-
rovice děkuje bývalému 
starostovi TJ panu Liboru 
Témovi za práci, kterou pro 
Sokol v Dětmarovicích 
vykonal za dobu 4 let. 
Viditelně pozvedl úroveň 
naší zájmové organizace a 
zasloužil se o podstatné 
zvelebení sokolovny. 

                Výbor TJ Sokol       
                   Dětmarovice

Mimořádná valná 
hromada TJ Sokol 

Dětmarovice

Poděkování
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Pozdní odpoledne ve čtvrtek 9. června se obřadní síň 
Obecního úřadu Dětmarovice opět proměnila v koncertní síň. 
Žáci Základní umělecké školy  Rychvald, pobočky 
Dětmarovice zde uskutečnili svůj závěrečný koncert. Nejlepší 

ze  začína j íc ích  mladých  
umělců vystoupili ve hře na 
klavír, kytaru či zpěvu.

N a  z á v ě r  h u d e b n í h o  
vystoupení byli oceněni nejlepší 
žáci ZUŠ, pobočka Dětma-
rovice:

Pavel Juroško - obor  klavír, 
Pavla Cieslarová - obor klavír, 
Kateřina Šustíková - obor klavír, 
Jiří Targosz - obor klavír, 
Kateřina Vronková - obor klavír, 
Aneta Bednárová - obor klavír, 
Daniel Čimbora - obor kytara, 
Michael Branny - obor klavír, 
Filip Botur - obor kytara, Renáta 
Hübnerová - obor klavír.

Místostarosta obce Ivo Bednár předal žákům jako odměnu 
za dobrou práci pamětní list a knihu. Zástupci ZUŠ Rychvald p. 
Plšek a paní Kutálková pak poděkovali obci Dětmarovice za 
dobrou spolupráci, která se v budoucnu určitě bude nadále 
rozvíjet.

Věříme, že pro všechny zúčastněné rodiče i další hosty bylo 
toto slavnostní hudební setkání příjemným zastavením 
uprostřed pracovního týdne a že v nich určitě budeme v dalších 
létech pokračovat. Žákům i učitelům přejeme krásné 
prázdniny.

Přijetí nejlepších žáků
Starosta obce přijal v pondělí 27. června ve sňatkové síni 

obecního úřadu nejlepší žáky ZŠ Dětmarovice za školní rok 
2010/2011. Nejlepší žáky z druhého stupně a družstvo šachistů 
z druhé třídy doprovázel ředitel školy Mgr. Robert Lindert. 

Přijati byli tito žáci:
2. třída -Daniel Pilc, Benedikt Rusek, Tomáš Sikora, 
Tadeáš Alexandr Ženíšek 
6. třída -Magdaléna Kubatková, Eliška Témová 
7. třída -Richard Kubiček, Tereza Hanusková, 
Kateřina Ligocká 
8. třída -Renáta Hübnerová 
9. třída -Michael Branny, Markéta Jandová a Pavla Kosová.
Za své úspěchy byli žáci odměněni pamětním listem a 

knihou. Po oficiální části, jejíž součástí byl i podpis každého 
žáka do pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti, 
následovala krátká beseda při občerstvení.

Vyřazení žáků 9. třídy

Ve stejný den a na stejném místě přijal starosta obce rovněž 
patnáctičlenný kolektiv žáků 9. třídy, kteří ukončili povinnou 
školní docházku na zdejší škole. Žáky doprovázela zástupkyně 
ředitele Mgr. Jana Brožková a třídní učitelka Mgr. Šárka 
Matochová. Se školou se rozloučili: Michael Branny, Dominik 
Čimbora, Martin Graběc, Marian Gruščík, Lukáš Jurák, Marek  
Kubatko, Daniel Menšík, Jakub Pietrasz, Lukáš Pukowiec, 
Lumír Seget, Petr Vajda, Lucie Cuberková, Markéta Jandová, 
Pavla Kosová a Veronika Poledníková. Z rukou starosty obce 
všichni „deváťáci“ obdrželi pamětní list, knihu o naší obci a 
psací soupravu, které jim budou připomínat tuto slavnostní 
chvíli. Po oficiálním aktu následovalo občerstvení a poté krátká 
beseda nad obecní kronikou.

Všem vycházejícím, na které po prázdninách čekají velké 
změny, přejeme nové dobré učitele, nové skvělé kamarády a 
mnoho úspěchů v dalším studiu i životě.

Zakončení školního roku
 30. června se všichni žáci a učitelé sešli před budovou 

základní školy, aby společně vyhodnotili právě uplynulý školní 
rok 2010/2011. Poté se rozešli do svých tříd na poslední 
hodinu, kde z rukou svých třídních učitelů převzali závěrečné 
vysvědčení. Všem dětem přejeme ve zdraví prožité prázdniny 
a spoustu krásných a příjemných zážitků.

 

Konec školního roku
Závěrečný koncert ZUŠ 
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Žáci se samými 
jedničkami

1. třída
Fierla Vojtěch, Fukala Václav, 
Hrubčín Ondřej, Przybyla 
Adam, Šipka Tomáš, Šustík 
Lukáš, Targosz Jiří, Wnetrzak 
Adam, Žahourek Daniel, 
Cieslarová Kateřina, Gro-
ssová Michaela, Motyková 
Lucie, Mžyková Viktorie, 
Novotná Barbora, Papalová 
Natálie, Šnapková Nela, 
Štefánková Tereza
2. třída
Byrtus Jan, Greco Alexandr, 
Krzystek Jakub, Pilc Daniel, 
Rusek Benedikt, Rzeszutek 
Lukáš, Vaculík Jiří, Vitoň Filip, 
Ženíšek Tadeáš Alexandr, 
Baierová Kateřina, Górecká 
Linda, Kolková Michaela, 
Littnerová Barbora, Ma-
zurková Lucie, Monczková 
Barbora, Oškerová Kristýna, 
Plevová Sandra
3. třída
Hradil Matyáš, Erhardtová 
Natálie, Kúdelová Petra, 
Štefaniková Karolína
4. třída
Boturová Barbora, Janíčková 
Gabriela, Macurová Vero-
nika, Sztwiertniová Anežka, 
Šustíková Kateřina
5. třída
Kryska Dominik
6. třída
Témová Eliška, Vronková 
Kateřina
7. třída
Bura Radek, Kubiček Richard
8. třída
Hübnerová Renáta
9. třída
Branny Michael

Žáci 
s vyznamenáním

1. třída
Gaži Petr, Gilar Petr, Ženíšek 
František, Židková Kateřina
2. třída
Chrobák Martin, Sikora 
Tomáš, Bartečková Markéta, 
Javorská Michaela, Juroš-
ková Petra, Perutková Petra, 
Salavová Nikol
3. třída
Adamczyk Jiří, Burdek Filip, 
Chmiel Dominik, Chmiel 

Vojtěch, Novoček Daniel, 
Schneller Alexandr, Ciesla-
rová Pavla, Chromíková Te-
reza, Staníčková Karolína, 
Suchanková Veronika, Tele-
gová Veronika, Zuziaková 
Tereza
4. třída
Zolich Ondřej, Gilarová Ve-
ronika, Hanková Lenka, 
Kiselová Klaudie, Kubešová 
Klára, Šeligová Simona
5. třída
Branny Vítek, Fierla Ondřej, 
Górecki Richard, Mazurek 
Jan,  Giecková Niko la ,  
Grabcová Adéla, Krůlová 
Lucie, Rzeszutková Leona, 
Salavová Aneta, Venclová 
Kristýna, Witoszková Viktorie
6. třída
Botur Filip, Ligocká Klára, 
Sitková Hana
7. třída
Čimbora Daniel, Gřešica 
Dominik, Kostka Vít, Ha-
nusková Tereza, Koltonová 
Petra, Ligocká Kateřina, 
Mrakwiová Tereza, Wilcz-
ková Martina
8. třída
Hajtmanová Kateřina, Kanio-
vá Kateřina, Morončíková 
Nikol, Muresanová Markéta, 
Novočková Denisa
9. třída
Čimbora Dominik, Cuberko-
vá Lucie, Jandová Markéta, 
Poledníková Veronika 

Olympiády
Český jazyk
Školní kolo – 6 žáků, vítěz M. 
Branny 
Okresní kolo – 2 žáci (M. 
Branny - 3. místo, R. 
Hűbnerová - 55. místo)
Krajské kolo – M. Branny - 6. 
místo

Dějepis
Školní kolo – 5 žáků, vítěz M. 
Branny
Okresní kolo – M. Branny - 4. 
místo
Krajské kolo – M. Branny - 24. 
místo

Zeměpis
Školní kolo – 10 žáků, vítěz 
M. Branny

Matematika
5. třída Školní kolo – 3 žáci 
úspěšní řešitelé (V. Branny, L. 
Krůlová, D. Kryska)
Okresní kolo -  V. Branny, L. 
Krůlová, D. Kryska – úspěšní 
řešitelé
9. třída
Školní kolo – vítěz M. Branny
Okresní kolo – M. Branny - 
úspěšný řešitel
Krajské kolo – M. Branny – 7. 
místo

Pythagoriáda
5. třída Školní kolo – 7 žáků – 
úspěšní V. Branny, L. Krů-
lová, D. Kryska
Okresní kolo – D. Kryska - 
úspěšný řešitel
6. třída Školní kolo – 6 žáků
7. třída
Školní kolo – 9 žáků

Anglický jazyk
Školní kolo – vítěz M. Branny
Okresní kolo – M. Branny - 
10. místo

Soutěže
Recitační Školní kolo – 8 
žáků

Literární  Školní kolo - 4 žáci

Výtvarná výchova obecní 
soutěž – M. Kolková (2. třída) 
- 1. místo

Šachy 
Městské kolo – 2 x 1. místo 
družstev
Okresní kolo – 2 x 1. místo 
družstev
Krajské kolo – 3. místo 
družstev
V. Kostka postoupil do finále 
ČR do 12 let

Tělesná výchova
Okresní kolo – družstvo 4. a 
5. třídy děvčata – 1. místo
Krajské kolo – družstvo 4. a 5. 
třídy děvčata – 2. místo

Aranžování květin
Okresní kolo – 5. třída D. 
Kryska, L. Rzeszutková – 1. 
místo

Vánoční výzdoby
Okresní kolo – 5. třída D. 
Kryska, R. Górecki – 1. místo

Medové dny obecní soutěž – 
5. třída 1. místo za betlém

Eko plakát
Krajské kolo – 2. místo – 5. 
třída R. Górecki, J. Mazurek

Naším nejúspěšnějším žákem se v tomto 
školním roce bezesporu stal žák 9. třídy Michael 
Branny, který se zúčastnil celé řady okresních kol 
olympiád (jak jsem již informovala) a který nás 
rovněž reprezentoval v krajských kolech olympiád v 
českém jazyce, matematice a dějepisu. Michael se 
pečlivě na tyto olympiády připravil, a proto se také 
velmi dobře umístil. Nejlepší byl v českém jazyce, 
kde obsadil 6. místo, a v matematice – 7. místo. 
Těmito svými výsledky se dlouhodobě zařadil mezi 
nejnadanější žáky naší školy. Rovněž byl naprosto 
bez problémů přijat na gymnázium a my mu přejeme 
hodně úspěchů při dalším studiu a věříme, že se se 
svými znalosti dobře uplatní v životě a zároveň 
nezapomene na naši školu, která mu dala základy k 
dalšímu studiu.                     Mgr. Marie Kawuloková

Náš nejúspěšnější žák

Nejlepší žáci
Výsledky našich žáků v olympiádách 
a soutěžích ve školním roce 2010/11
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Na naší škole se již stalo tradicí, že na 
konci roku pořádáme s finančním přispěním 
SRPŠ zájezd pro oceněné žáky.

Letos jsme spojili historii s přírodou a 
navštívili jsme hrad Helfštýn a ZOO na 
Svatém Kopečku u Olomouce. Počasí nám 
přálo a žáci si dopoledne s průvodkyní prošli 
hrad, na nádvoří hradu si odpočinuli a 
odpoledne se vydali do ZOO.

Žáky velmi zaujalo velké stádo žiraf, 
krásně nám zapózovali lvi i další šelmy, v 
akváriích majestátně proplouvali žraloci, 

Jako každý rok i letos 
vychází ze základní školy 
devátá třída, i když v malém 
počtu 15 žáků. Byli jsme 
perfektní kolektiv, v dobrém i 
zlém období jsme vždy drželi 
spolu. Když jsme nastupovali 
do 1. třídy (tehdy nás bylo 18 
žáků), byli jsme velmi natěšeni 
na to, jak budeme sedět v 
lavicích a učit se potřebné 
věci. Je jasné, že v průběhu 
dalších let toto nadšení 
rapidně upadlo a skoro všem 
se škola zprotivila. Všichni se 
těšili, až ze školy „vypadnou“ a 
půjdou si svou vlastní cestou 
dále. Jenomže čím více se 
zlomový okamžik - devítka - 
blížil, tím více si začal každý 
přát, aby to bylo za velmi 
dlouhou dobu. Bohužel čas 
plyne dál a tento okamžik 
právě nastal. Stačilo překonat 
jenom jednu velikou překážku 
- přijímací zkoušky. I přesto, že 
je dělala pouze polovina třídy 
(7 lidí), napětí bylo cítit u 
všech, dokonce i u učitelů. 
Právě ti mají veliký podíl na 
úspěchu, že všichni u nich 
uspěli a dostali se na vysněné 
školy.  Obětavě s námi 
procvičovali hlavně v českém 
jazyce a matematice vše, co 
jsme od šesté třídy měli umět, 
a také nám ukázali naše 
mezery ve vzdělání, které 
jsme včas zacelili.

Rádi bychom proto chtěli 
říci velké díky těmto peda-
gogům: p. Lindertovi, p. 
Brožkové, p. Kucherkovi, p. 
Kawulokové, p. Bažanové, p. 
Rácovi, p. Stojanové, p. 
Staškové, p. Musialkovi a 
hlavně p. Matochové, která 
byla zároveň perfektní třídní a 
jsme moc rádi, že si nás v 
šesté třídě vzala pod svá 
křídla. Neloučíme se však 
navždy, neboť doufáme, a 
také tomu věříme, že se do 
školy ještě podíváme v rámci 
návštěvy.

Osobně bych chtěl ještě 
říci, že tato škola je ta nejlepší, 
ve které jsem mohl být. Nejen 
učitelé, ale i žáci a toto 
nádherné vyučovací prostředí 
mi dalo dokonalé základy do 
budoucna. Nikde jinde, podle 
mého názoru, by mě tak 
skvěle nepřipravili na střední 
školu a nedali mi prostor v tak 
velké míře účastnit se olym-
piád, jako zde na Základní 
škole v Dětmarovicích.

Za devátou třídu 
                 Michael Branny 
                 a Pavla Kosová

Dne 20.5. se konalo v 
Českém Těšíně okresní kolo 
ve vybí jené dívek. ZŠ 
Dětmarovice reprezentovalo 
družstvo ve složení: Burd-
ková Adéla (4.  t ř ída) ,  
Giecková Nikol (5. třída), 
Grabcová Adéla (5. třída), 
Grycová Adéla (4. třída), 
Kosová Lucie (5. třída), 
Krůlová Lucie (5. třída), 
Rzeszutková Leona  - 
kapitánka družstva (5. třída), 
Salavová Aneta (5. třída), 
Šustíková Kateřina (4. třída), 
Večeřová Monika (5. třída), 
Venclová Kristýna (5. třída) a  
Gergišáková Markéta (4. 
třída).

Do Těšína jely dívky s 
obavami, protože to byl jejich 
první velký turnaj. Svou 
skupinu děvčata s přehledem 
vyhrála (17:2, 13:1, 15:3), 
postoupila do semifinále, kde 
porazila domácí Český Těšín 
a ve finále Orlovou. Jako 
vítězky okresního kola měla 
děvčata zajištěný postup do 
krajského kola v Plesné (u 
Ostravy), které se konalo 
24.5.2011.

DEVÍTKA SE LOUČÍ

Výlet pro oceněné žáky
prošli jsme několika průchozími výběhy 
včetně výběhu opic, kde se žáci pohoupali na 
lanovém mostě. Nakonec jsme si ještě 
nemohli nechat ujít návštěvu majestátní 
baziliky na Svatém Kopečku.

K večeru jsme se unaveni, ale plni dojmů 
vrátili zpět domů. Žákům se výlet líbil a určitě je 
bude v příštím roce motivovat k dosahování co 
nejlepších výkonů, aby byli opět na výlet 
vybráni.                                            

                              Mgr. Marie Kawuloková

Úspěch děvčat 4. a 5. tříd ZŠ Dětmarovice

Před rokem začaly dívky tehdejší 4. třídy trénovat 
vybíjenou pod vedením třídní učitelky Mgr. Dany Reliové. 
Ve své píli nepolevily ani v 5. třídě, od tréninku je 
neodradily ani naražené prsty a modřiny, které si při hře 
přivodily. 

Bylo jasné, že zde narazí 
na  kva l i t n í  soupe ře… 
mnohdy se turnajů účastní 
žáci sportovních tříd. Den 
před turnajem se při tréninku 

zranila A. Grabcová, proto 
musely být v sestavě na 
poslední chvíl i udělány 
změny.

Do semifinále postoupily 
dívky z 2. místa ve skupině, 1. 
místo patřilo ZŠ O-Poruba 
(Sekaniny), která za své 
vítězství vděčila dvěma děv-

čatům - „profi“ házenkářkám. 
V semifinále se naše škola 
potkala s prvním družstvem 
skupiny A (Třincem), který 
patřil k hlavním favoritům 
soutěže. Překvapivě, ale 
zcela zaslouženě jsme Třinec 
porazily a postoupily do 
finále, kde jsme se opět střetli 
se ZŠ Sekaniny. Ani podruhé 
j sme na  rych lé  ú toky  

házenkářek nenašly účinnou 
zbraň a naše děvčata 
nakonec v krajském kole 
Preventan Cupu ve vybíjené 
dívek obsadila velmi pěkné 2. 
místo. Všem děvčatům gra-
tulujeme a přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů.                 

                        D. Reliová
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Od roku 1990 se i  Česká 
republika přihlásila k 22. 
dubnu - světovému svátku 
životního prostředí. Lidé na 
celém světě si každoročně 
připomínají, že nelze bohatství 
a krásu přírody neustále 
devastovat. Uvědomují si, že 
pro naši modrou planetu 
musejí také něco udělat. 
Tvořivosti se meze nekladou. 
Probíhají soutěže, festivaly, 
eko-trhy, úklidové akce, 
vysazují se stromy apod.

Miléniový Den Země v roce 
2000 byl tematicky zaměřen 
na globální oteplování a čistou 
energii, a své akce během něj 
pořádalo asi 5000 environ-
mentálních skupin z rekord-
ních 184 zemí světa. Dnes 
slaví Den Země víc jak 
miliarda lidí ve 175 státech 
světa. Den Země se tak stal 
největším svátkem, který slaví 
lidé společně na celé planetě 
bez ohledu na původ, víru či 
národnost. 22. duben tak 
můžeme považovat za výročí 
vzniku moderního environ-
mentálního hnutí.

Na naší škole probíhají 
celoročně konkrétní akce – 
např. sběr tříděného papíru, 
víček z PET lahví nebo 
monočlánků, třídění plastů, 
úprava tříd, péče o květiny… 
Žáci i jejich rodiče přispívají 
také peněžitými dárky na ZOO 

Paní učitelky Dana Relio-
vá a Hana Klusová připravily 
pro děti pestrý program. Důraz 
byl kladen na pobyt venku, hry 
v přírodě, sportování na míst-
ním hřišti a plnění plánu EVVO. 
Žáci se zúčastnili tří výletů, 
navštívili zámek a muzeum 
papíru ve Velkých Losinách, 
zkusili si rýžování zlata ve 
Zlatorudných mlýnech, pro-
hlédli si mechové jezírko na 
Rejvízu a všichni vystoupali  k 
nejvyššímu vrcholu Jeseníku - 
Pradědu. Odpolední  aktivity 
zajišťovali vychovatelé Rado-

Poděkování
Děkujeme paní učitelce Mgr. Jarmile Rácové za laskavý a 

profesionální přístup k našim dětem, budoucím třeťáčkům a 
těšíme se na další spolupráci.

Hana Baierová, Andrea Bartečková, Sylva Byrtusová, Bc. 
Věra Górecká, Šárka Chrobáková, Ing. Gabriela Kolková, 
Ing. Gabriela Littnerová, Marcela Mazurková, Lucie 
Perutková, Monika Pilcová, Naďa Plevová, Leona 
Rzeszutková, Gabriela Salavová, Zuzana Vitoňová a 
Kateřina Ženíšková.

Den Země - 22.4. 2011
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 a již v 

minulých letech jste se mohli dočíst, jak vznikal tento 
svátek Země z úsilí jednotlivce…

Ostrava či psí útulek v 
Dětmarovicích. Den soutěží a 
exkurzí je tak pro žáky 
odměnou za jejich úsilí. 
Tentokrát neprobíhal jako 
obvykle pro každou třídu 
přesně v jeden den, ale třídy 
měly možnost svůj program 
uskutečnit v týdnu od 15. 4. do 
20. 4.

V letošním 
školním roce 
s i  n ě k t e r é  
třídy vyšly na 
jarní vycházky 
a pozorovaly 
přírodní prostředí v obci, 
uklidily okolí školy, jiné se 
rozjely na návštěvu ostravské 
ZOO. Také Stanice mladých 
přírodovědců v Karviné měla 
pěkný program, který stálo za 
to navštívit. Poté si žáci se 
svými učiteli ověřili v soutěžích 
družstev, co si ze zvolené 
akce zapamatovali. Nejlepší 
družstvo každé třídy bylo 
odměněno cenami, které 
zajistil obecní úřad – referát 
ŽP a také si odnesli domů 
hezké diplomy. Některé třídy 
se zapojily také do výtvarné 
soutěže Ekoplakát 2011, 
kterou pořádal Český Těšín 
pro náš region (projekt EU). 
Naše škola získala „Diplom 
Středoevropské skupiny pro 
integraci a OS TRIANON“ 
nejaktivnější škole v eko-
l o g i c k ý c h  a k t i v i t á c h  
EKOPLAKÁT 2011. Do sou-
těže jsme zaslali kolektivní 
práce těchto tříd: 3., 5. a 6. s 
názvy „Den země, Pojďte taky 
uklízet, Chraňme si Zem, Stop 
katastrofám“.  Společná práce 
R. Goreckého a J. Mazurka z 
5. třídy získala 2. místo v této 
soutěži. Fotografie z akcí 
některých tříd i získaný diplom 
si můžete prohlédnout na 
webových stránkách naší 
školy.

I malé krůčky pomáhají k 
rozvoji citlivého vztahu k 
přírodě a k prosazování tolik 
potřebných změn v chování 
lidí k životnímu prostředí. 
Proto - nebuďme lhostejní a 
pohodlní a udělejme ve svém 
okolí něco pro Zemi nejen v 
dubnu.

         Koordinátorka EVVO 
                      E. Kijonková

Škola v přírodě
Děti 4. a 5. třídy základní školy Dětmarovice strávily 

krásných 10 dnů v Karlově - Malé Morávce na horské chatě 
Soliter, a to díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
ČR.

van Macura a Ester Krysková, 
kterým asistoval zdravotník 
Petr Balon. Děti soutěžily v 
pěvecké soutěži  „Zlatý slavík“, 
vyzkoušely si, jaké to je, když 
„Pokoj baví pokoj“, a rovněž 
prověřily svou kuráž při „Stezce 
odvahy“. Ke spokojenosti dětí 
určitě přispěla i výborná místní 
kuchyně, kterou si  nemohly 
vynachválit. Koncem září  
odjíždí na horskou chatu 
Soliter žáci 2. a 3. tříd, přejeme 
jim, ať se jim pobyt uprostřed 
podzimní přírody vydaří stejně 
jako nám.       

        Mgr. Danuše Reliová
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Připravili jsme si pro ně 
d i v a d e l n í  p ř e d s t a v e n í  
Sněhurka a sedm trpaslíků a 
poté následovaly soutěže, 
jako překvapení zavítal mezi 
nás poník Albert, ze kterého 
měly nejen děti krásný 
zážitek.

Na  závě r  dě tského  
dopoledne, které se konalo 1. 
června 2011, děti hledaly 

poklad, v němž bylo něco pro 
oči, ale také i něco na zub. A 
proto bychom chtěli od srdce 
poděkovat paní profesorce 
Mgr. Lence Chlopčíkové, 
která nás podpořila a po-
mohla, zároveň sponzorům 
Raiffeisen stavební spo-
řitelně z Orlové-Lutyně, MěÚ 
Orlová- Lutyně, České 
průmyslové zdravotní po-
jišťovně v Ostravě, Obec-
nímu úřadu v Dětmarovicích, 

Je tady červenec, žákům skončila škola a začaly letní 
prázdniny. I letos během 10 měsíců se aktivně na dění v 
základní škole podílelo místní Sdružení rodičů a přátel školy 
(SRPŠ), které přichystalo pro vaše děti školou povinné 
mnoho zajímavých akcí. Za školní rok 2010/2011 to byly:

cukrárně paní Šnapkové v 
Dětmarovicích. Dále všem 
těm, kteří jakýmkoli způ-
sobem přispěli, aby se Den 
dětí v mateřské školce 
Čtyřlístek povedl pro radost 
dětí i organizátorů. Paní 
Oldřišce Vlčkové z Orlové-
Lutyně za zapůjčení ko-
stýmů. Paní Evě Szyroké za 
nápaditou výrobu kulis. 

SRPŠ Dětmarov ice za 
zapůjčení atrakcí. Za poníka 
paní Michaeli Kocurové. A ZŠ 
Mládí z Orlové-Lutyně za 
zapůjčení hrůzostrašného 
pytle.

Všem těm patří velký dík, 
na akci jsou kladné ohlasy a 
děti jsou velmi nadšeny.

Za realizační tým 
                Nikola Švedová 
             a Aneta Kuzmová 

Rádi bychom se podělili 
o tuto radost….

Dne 11. února 2011 jsme dostali jako škola Gymnázium 
v Orlové-Lutyni od Malých grantů (nadace  T-Mobile) 
příspěvek, který měli využít žáci ve tvorbě svých projektů. 
Náš projekt třídy G3.A byl vybrán jako jeden z nejlepších. 
Byl to projekt Trpasličí cesta za pokladem pro děti 
mateřské školy Čtyřlístek v Orlové-Lutyni.

ÚSPĚŠNÁ ČINNOST SRPŠ

Diskotéky pro žáky II. 
stupně Celkem byly pořádány 
tři, a to 9. třídou (5.11.), 8. 
třídou (28.1.) a také 7. třídou 
(4.3.) v tělocvičně základní 
školy. Každá třída, která měla 
zrovna patronát nad akcí, si 
zajistila výzdobu a program, 

SRPŠ zaručilo občerstvení a 
dozor nad žáky.

Zábavy  p ro  dospě lé  
Původně byly plánovány dvě, 
ale z důvodu malého zájmu o 
lístky byla uskutečněna pouze 
jedna, a to Kateřinská zábava 
(20.11.); Josefovská zábava 

(19.3.) tedy neproběhla. 
Součástí programu je i tombola 
o věcné ceny od sponzorů.

Mikulášská nadílka (3.12.)
Již tradiční a velmi oblíbená 

akce pro I. stupeň ZŠ, na které 
každý žák dostane od Mikuláše 

balíček.
Dětský karneval (27.2.) 

Další z tradičních akcí, na které 
rovněž vystupují pouze žáci I. 
s t u p n ě  v  p r o s t o r á c h  
Dělnického domu, následuje 
program zajištěný SRPŠ a 
tombola s cenami od sponzorů.

Slet čarodějnic (29.4.) 
S n a d  n e j z á b a v n ě j š í  a  
nejoblíbenější akce ze všech, 
při které je areál ZŠ zaplaven 
ježibabami a ježidědky z I. 
stupně, jež plní všelijaké úkoly 
(let na koštěti, hod starou 
botou…) na stanovištích za 
sladkou odměnu. Navíc třída s 
n e j v ě t š í m  p r o c e n t n í m  
zastoupením získá nádherný 
dort od sponzora.

Veselé zpívání (26.5.) 
Jedna z mála pěveckých akcí 
školy, na které letos vystoupily 
sbory I. a II. st. a žáci ZUŠ 
Rychvald. Součástí  je i  
výstavka výkresů a výrobků z 
MŠ Střed a Koukolná i ZŠ 
Dětmarovice.

Dětské radovánky (18.6.) 
Poslední z akcí SRPŠ v roce, 
již tradičně konaná od dávných 
dob, se koná na sokolském 
hřišti, kde každá třída jak 
mateřské, tak základní školy 
předvede svůj program. Je 
také zajištěno občerstvení, 
atrakce pro děti i hra na kole 
štěstí.

Věříme, že se dětem i vám 
akce líbily a byli jste s jejich 
průběhem spokojeni. I my 
děkujeme, a to našim věrným 

sponzorům: Obecnímu úřadu 
Dětmarovice, Mgr. Simoně 
K ise lové ,  Dě tmarov ické  
lékárně,  Květ inářství  p.  
Burdkové, firmě Voda - topení - 
plyn Ligocký, firmě Kvados, 
firmě Elektro Roman Volák, 

Stolařství Papala, České 
spořitelně, Revírní bratrské 
pojišťovně. A v neposlední 
řadě děkujeme p. Šárce 
Chrobákové za ochotu a 
upečení nádherných dortů. 

Ráda bych teď za celé 
SRPŠ poděkovala našemu 
dlouholetému odcházejícímu 
předsedovi Kamilu Jandovi za 
br i lan tn í  vedení  ce lého 
sdružení, výborné zajištění 

akcí a velkou ochotu tak dlouho 
setrvat v této náročné funkci. 
Věříme, že i po předání křesla 
předsedy jiným nadále zůstane 
věrným přítelem školy. Na-
konec bychom také rádi 
poukázal i  na možnost  
zapojení rodičů žáků do 
těchto akcí. Každá ruka k dílu 
přiložená se počítá a velmi si 
vážíme těch, kteří přijdou a 
dost i  pomohou.  Proto 
doufáme, že se v příštím 
školním roce objeví nové 
tváře v našem týmu, které s 
námi opět zajistí akce nejen 
pro vaše děti, ale i pro vás.

                 Markéta Branná
    jednatelka výboru SRPŠ
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Hovořilo se na téma 
komunikace s cizími lidmi, 
výbava jízdního kola, proč dítě 
při jízdě na kole musí mít 
ochrannou přilbu, k jakému 
účelu slouží dopravní značení 
a semafory, jaká jsou tísňová 
telefonní čísla a jak správně 
telefonovat při ohlášení 
závažné události. K tématu, 
jak se zachovat při oslovení 
cizí osobou, děti sehráli 
názornou scénku. Jeden z 
žáků byl namaskován za 
„zloděje“ a jeho úkolem bylo 
nalákat  a přesvědčit děti, aby 
šly k němu do pomyslného 
domu. Nepovedlo se. Děti 
smysl této scénky pochopily 
na jedničku, nikdo nebyl 
oklamán a lapen. Při rozho-
voru využily svou fantazií a 
zloděje zahnaly.

Po besedě následovalo 
překvapení. Děti se přesunuly 
na školní hřiště a tam na ně 
čekala policejní vozidla Škoda 
Octavia a Škoda Yeti. Obě 
vozidla byla dětem plně k 
dispozici. Měli tak možnost se 

Policisté na Základní škole Dětmarovice

Den s Policií ČR. Pod tímto názvem policisté ČR společně 
s učiteli Základní školy Dětmarovice připravili na pátek 13. 
května akci pro žáky prvního stupně. V prvních dvou 
hodinách besedovali žáci prvních a druhých tříd a následně 
z třídy třetí a čtvrté s policistou z prevence.

v něm usadit a vžít se buď do 
role policisty nebo padoucha a 
také vyzkoušet majáček či 
sirénu. Strážci zákona z 
Obvodního oddělení Dětmaro-
vice a ze Speciální pořádkové 
jednotky Krajského ředitelství 
Policie Ostrava si s dětmi 
povídali o své náročné a 
nebezpečné práci.  

Samozřejmostí byla i 
ukázka výstroje a výzbroje, 
kterou policista má na sobě 
nebo při sobě při akcích.   Děti 
si výstroj, tak zvaných těžko-
oděnců, mohly vyzkoušet na 
sobě a také, se souhlasem 
policistů, si sáhnout i na 
zbraně. Závěrem lze říci, že 
tato preventivně výchovná 
akce, které se zúčastnilo více 
jak 100 žáků se svými učiteli, 
b y l a  úspěšná .  Dě t i  s i  
prohloubily takové znalosti, 
aby se v budoucnu nestaly 
obět i  t restného činu či  
nezapříčinily kolizi v dopravě.

           nprap. Jaroslav Kus
      Preventivně informační
                              skupina 

Náš divadelní kroužek „PIMPRLATA“ měl opravdu pestrý 
školní rok. Za 10 měsíců jsme vydali 5 čísel divadelního 
zpravodaje „TIK TAK“. V plánu práce jsme měli 20 různých akcí, ze 
kterých si každý měl možnost vybrat to, co ho bavilo a o co měl 
zájem. O činnosti kroužku pravidelně informujeme zde v 
„Dětmarovickém okénku“ a průběžně na dvou nástěnkách ve 
škole. Zpravodaj „TIK TAK“ dostávají také rodiče všech členů 
kroužku a ředitel školy, aby měli přehled, co se v kroužku děje.

V programu jsme měli i několik soutěží, kterých jsme se 
zúčastnili. V celostátní soutěži „Po stopách OKD“ jsme skončili na 
5. místě ze 46 týmů. Radost jsme měli z 15. místa Michaely 
Studené ze 6. třídy v celostátní soutěži Českých drah, a.s. o 
básničku na Dětskou jízdenku. Když vezmeme v úvahu, že se do 
soutěže zapojilo přes 1000 malých básníků, tak to 15. místo 
považujeme za úspěch. Míša vyhrála samolepky ČD se slonem 
Elfíkem a její básničky otiskli v časopisu ČD „Můj vláček“. Za 
odměnu byla na školním výletu pro aktivní žáky, pak v Cinestaru 
Ostrava na nové pohádce Zdeňka Trošky „Čertova nevěsta“ a na 
konci školního roku dostala od školy knížku. Je to správné. Kdo má 
výsledky, tak by měl být po zásluze odměněn. Za zmínku jistě stojí, 
že Míša chodí od školky do mažoretek Juventus Karviná. Teď se s 
družstvem juniorek dostala do celostátního finále v Jaroměři. A to 
už je velký úspěch. O práci divadelního kroužku v 1. pololetí, jsme 
psali v „Dětmarovickém okénku“ v březnu.

Ve druhém pololetí jsme byli na 28. ročníku pocho-
du„Dětmarovické groble“, pak jsme se jeli podívat na 
dřevořezbářský plenér do lázní  Klimkovice, byli jsme si zaplavat v 
bazénu v Orlové-Lutyni, pak jsme byli na koncertním vystoupení 
rockera Mira Šmajdy známého ze SUPERSTAR 2010 na náměstí 
v Karviné. V květnu jsme byli na akci Záchranných sborů ČR „Hrad 
plný zdraví“ a sjezdu motorkářů v Ostravě. V červnu to byla 7. 
Obecní slavnost na Sokolu, který slavil 90. výročí svého založení. 
Naši činnost, jsme zakončili a práci kroužku zhodnotili na 
„Sladkém posezení“ v cukrárně. Na závěr školního roku jsme ještě 
zašli na tradiční „Radovánky“, které pořádá SRPŠ. Shodli jsme se, 
že nejlepší akcí roku v kroužku byl tradiční „Vánoční mlsák 2010“ u 
stromečku s dárky a vánočními zvyky. Z výletu se nejvíce líbil 
parčík „Želvička“ s lanovou dráhou a návštěvou lázní Klimkovice.

Za pestrý program a vedení kroužku děkuji našemu 
vedoucímu PaedDr. Josefu Kuraszovi. Kroužek vede svědomitě a 
nás to v kroužku baví. Blahopřejeme mu i k úspěšnému ukončení 
kurzu PC animace na Ostravské Univerzitě a k získání certifikátu 
EU. Teď už se těšíme na velké prázdniny. Také během nich máme 
v plánu jeden výlet.

V příštím školním roce 2011/2012 chceme oslavit 10 let 
vydávání školních časopisů na ZŠ Dětmarovice a vydat k tomu 
bulletin. V říjnu 2002 založil PaedDr. Josef Kurasz na ZŠ spolu s 
Evou Jandovou, Ivanou Poduškovou, Markétou Hanuskovou a 
Barborou Semmlerovou novinářský kroužek a první školní časopis 
„VIRUS“, pak také divadelní soubor „VESELÁ PARTA“ a relace 
školního rozhlasu „HLASNÁ TROUBA“.  Vše zapisoval do kroniky 
a také něco z činnosti natočil videokamerou.  Třeba se to teď při 
oslavách a vzpomínání bude hodit.        

                  Dominik Gřešica šéfredaktor zpravodaje „TIK TAK“

Malé úspěchy, také úspěchy

Naše divadelní partička „Pimprlata“ ve školním roce 2010/2011
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Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se 
setkali s domácím násilím. Je to mnohem častější jev, než se 
většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském 
soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z 
osoby druhé. 

Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat 
svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou 
domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při 
své práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, 
profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, 
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby 
jsou bezplatné.

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto 
situace, může toto Intervenční centrum v Havířově 
kontaktovat na adrese:  Opletalova 4/607, Havířov – 
Šumbark (vedle krytého bazénu), Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, 
tel: 596 611 239, pohotovostní mobil 739 500 634. 

Intervenční centrum Havířov

O prázdninách mnoho lidí odjíždí na dovolenou nebo jen 
tak na víkend opustí svůj byt. Příbytek se tak může stát 
snadnou kořistí pachatelů, kteří jsou při krádežích stále 
vynalézavější. Loupí buď samostatně nebo ve skupinách a při 
tom používají takové „nádobičko“, aby jejich počínání bylo 
policisty odhaleno co jak nejpozději. Zloději si vybírají slabá 
místa bytů či rodinného domků. Pachatel vnikne spíše do 
takového objektu, kde snadno zdolá či odstraní překážku. 
Největší nárůst této trestné činnosti policisté zaznamenávají v 
době dovolených a o letních prázdninách. Nejčastější doba, 
kdy pachatel násilně vniká do bytu či rodinného domku, je mezi 
9 – 14 hodinou.  V roce 2009 policisté z obvodního oddělení 
PČR  Dětmarovice vyjížděli k 1 vykradenému bytu a k 9 
rodinným domům.  V následujícím roce situace nebyla 
příznivá. Počet vloupání do bytů byl sice nulový, za to počet 
případů vloupání do rodinných domků se zvýšil, a to na počet 
13 skutků. Za první čtyři měsíce letošního roku policisté 
nezaznamenali žádné vloupání do bytů, ale vloupání do 
rod inných  domků  se  
vyšplhal na číslo 16. 
Enormní nárůst ná-silného 
vniknutí do rodinných obydlí 
má zřejmě na svědomí 
pětice pachatelů. Tato 
skupinka, která v současné 
době tráví svůj veškerý čas 
ve výkonu vazby,  od 
prosince loňského roku  do 
doby zadržení páchala 
právě tuto trestnou činnost 
v Rychvaldu,  Or lové,  
Petřvaldu a Bohumíně. 

A co zloděje v bytě 
nejvíce zajímá? Jsou to 
převážně peníze a pak 
takové věci, které může 
snadno a hlavně rychle 
prodat. Majitelé bytu tak 
během krátké chvíle připraví nejen o majetek, ale také o pocit 
bezpečí. Přitom existují způsoby jak krádežím předejít:
n předčasně neuvádějte informace o svém odjezdu, 

nezmiňujte se o svých majetkových poměrech
n někým blízkým si nechávejte pravidelně vybírat poštovní 

schránku 
n nezatahujte rolety, závěsy, žaluzie, neodnášejte 

balkonové květiny, ale raději klíče svěřte spolehlivé osobě, aby 
větrání bytu a starost o květiny zajistila
n dbejte na to, aby od společných prostorů v domě měli 

klíče jen nájemníci a aby tyto prostory byly řádně osvětleny
n na štítek dveří či zvonku pište své příjmení v množném 

čísle, svůj titul raději neuvádějte
n elektronickými spínači, které v určitých intervalech 

zapnou rádio, televizi a další podobné spotřebiče, se snažte 
vytvořit zdání, že v bytě stále někdo je.

V případě, že své vstupní dveře naleznete pootevřené a 
zdá se vám, že vás někdo nepovolaný navštívil, ihned volejte 
policii. Byt neuklízejte, ponechte ho v takovém stavu, v jakém 
jste ho našli. Policie doporučuje, aby občané měli zapsaná 
výrobní čísla, po případě pořízenou fotodokumentaci cenných 
věci. To vše může být vodítkem při pátrání po odcizených 
věcech a snazšímu odhalení pachatele či nalezení odcizených 
věcí.                                                           nprap. Jaroslav Kus                   

                              Preventivně informační skupina Karviná

Prázdniny za dveřmi 
– policie ČR doporučujeEvakuace je jedním ze základních prostředků ochrany 

obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících 
přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 
prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého 
mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje. 
Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS 
(Integrovaný záchranný systém), starosta obce, nebo ji mohou 
vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se 
shromažďuje větší počet osob, ve veřejných budovách při 
bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též 
jejich provozovatelé či majitel. Výzvy oprávněných orgánů k 
evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost může 
odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo 
jiných osob.

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci
Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení 

evakuace je nutno provést tato opatření:
 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení 

evakuace, 
• uhasit oheň v topidlech,
• zhasnout světla, vypnout všechny elektrické 

spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
• uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
• zabalit evakuační zavazadla,
• malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a 

adresou,
• kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata 

ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
• vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout 

vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček 
s oznámením „EVAKUOVÁNO" s počtem osob,

• dostavit se do evakuačního střediska, majitelé 
osobních automobilů se svým vozidlem.

                       
Pokračování v příštím čísle                   mjr. Ing. Martin Jílek

Ochrana obyvatelstva a její základní úkoly - evakuace
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Na společnou cestu životem vykročili

Vzpomínáme na naše zemřelé 
Marii Žáčkovou, Rudolfa Szekelu, Blaženu Bosákovou, 

Josefa Ročka, Libuši Sikorovou, Bronislavu Jendryštíkovou, 
Štěpánku Jurčíkovou, Lubomíra Kluse

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili 

28. května jsme přivítali nové občánky

Adélu Królovou, Jakuba Danišika, Alexandra Šicha, Kláru 
Brankovou, Valerii Němcovou, Marka Langra, Davida 
Perutku, Annu Kovářovou

4.6.2011
Josef Růžička – Karviná

Eva Kolářová – Dětmarovice

11.6.2011
Vladimír Dona – Orlová

Stanislava Kubíčková – Orlová

Tomáš Krotký – Orlová
Petra Lubeníková – Ostrava

Lukáš Michálek – Dětmarovice
Naděžda Richterová – Dolní Lutyně

Jiří Kraina – Orlová 
Lucie Kubánková – Dětmarovice

18.6.2011
Michal Šmuk – Rychvald

Lucie Siřinková – Rychvald

25.6.2011
Jiří Michalski – Karviná

Jaroslava Boguszová – Karviná

Květen 2011
80 let
Miroslav Rduch
Drahomíra Říhovská
81 let
Helena Poledníková 
Božena Šeligová 
Arnošta Štemonová 
82 let
Květoslava Gajdová
83let
Marie Bartečková
84 let
Lubomír Klus
Libuše Kijonková
85 let
Amálie Kijonková
Antonie Strončková
86 let
Zdeňka Karasová
Ludmila Vavrušová

Diamantovou svatbu, 
což je 60 společných let, 

oslavili 23.června t.r.

manželé Růžena a Emil Lincerovi.

Všem oslavencům blahopřejeme

87 let
Ferdinand Barteček
88 let
Vilém Jendryščík
Bronislava Poledníková
89 let
Ludmila Gajosová
93 let
JUDr. Otakar Karas

Červen 2011
80 let
Lumír Kočí
81 let
Leopold Slanina
Milada Svrčinová
83 let
Zdeňka Laliková
84 let
Marie Čempelová
86 let
Olga Olšovská
88 let
Emílie Kempná
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Inzerce

n Prodám RD 4+2 v 
Dětmarovicích. Součástí  
domu jsou 2 garáže a 2 dílny. 
Na domě proběhla výměna 
oken za plastová. Dům je 
částečně podsklepen, topení 
plynové i na tuhá paliva. 
Pultová střecha je natřená. Na 
pozemku se nachází studna, 
odpady jsou svedeny do 
žumpy. Pěkná velká zahrada o 

2výměře 1613 m  s posezením 
a skleníkem. Zastav. plocha 

2335 m . Nemovitost se nachází 
v centru obce, v klidné lokalitě. 
TEL:739419164.

n Koupím rodinný dům 
nebo pozemek. 

Tel. 777 925 004



V sobotu dne 4. června se konala tradiční obecní 
slavnost. V letošním roce to bylo již posedmé. Stejně 
jako v minulosti byl pro návštěvníky sestaven velice 
pestrý program. Po úvodním vystoupení Dechové 
hudby Ostrava přišli na scénu hudebníci kapely Impuls. 
Dále následoval koncert skupiny Queen revival. 
Velkému zájmu se těšil „Žlutý pes“ s populárním 
Ondřejem Hejmou, stejně jako rocková show skupiny 
Wohnout s velice hezkými světelnými efekty. Kromě 
kulturních vystoupení proběhla také Dětmarovická 
silácká olympiáda. Ani na děti se nezapomnělo. Mohli 
se projet na koníku, v autíčku či pobavit v oblíbeném 
skákacím hradu. Celá akce byla velice dobře 
organizačně zajištěna. Poděkování si zaslouží všichni, 
kteří se na přípravě i vlastním průběhu slavnosti 
podíleli.

Do vytvořeného komorního koncertního prostředí obřadní síně zavítaly 
v pátek 10. června studentky literárně dramatického oboru ZUŠ E. Rundy 
v Ostravě, uměleckými jmény Wendy a Mína, s pásmem francouzských a 
českých šansonů a poetických textů, pod názvem „Opilá Piaf“. Všechny 
návštěvníky určitě příjemně překvapilo profesionální vystoupení obou 
umělkyň, jak pěvecké tak klavírní. Jejich výkon byl o to pozoruhodnější, 
že minutu před začátkem koncertu vypadla elektřina a celé vystoupení 
musela děvčata odzpívat a odehrát bez ozvučovací techniky. Zvládla to 
ale více než na výbornou a tak jim touto cestou ještě jednou děkujeme za 
krásný kulturní zážitek.

Obecní slavnost

„Opilá Piaf“


