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Aktuálně z bloku starosty
Vážení spoluobčané,
dovolím si několik poznámek k dění v obci v uplynulém
období nezvykle deštivého léta, od jehož „způsobu“ jsme
my starší jaksi odvykli a mladí ho v této podobě ani
nepamatují. Pozitivní je, že jsme v naší obci, přes velký
celkový úhrn srážek, mimo některých zatopených sklepů,
zahrad a polí nezaznamenali přímou povodňovou hrozbu.
Špatné je to však například pro průběh žní a naši
zemědělci už letošní rok opět
nebudou moc chválit, ačkoliv
prvních pět měsíců roku bylo
pro ně velmi příznivých.

V tomto deštivém létě se
mimo jiné zase projevily i
všechny prohřešky staveb
proti zákonitostem projevů
přírody, od nichž jsme si,
jakoby, dlouhodobě odvykli.

Mířím tím na kvalitu odvodnění na našem území, tedy
na kvalitu odtoku dešťových
vod z polí a z okolí rodinných
domků. Otevřeně řečeno,
nečekal jsem v některých
případech takovou závislost
na cizí pomoci při řešení
odtokových poměrů na
dlouhodobě osídlených
pozemcích, kde především
každý sám musí svůj majetek
zabezpečit a sám se přičinit v
(pokračování na str. 2)

40. výročí otevření nové školy v Dětmarovicích
Zdá se to neuvěřitelné, ale od otevření nové školní budovy
v naší obci letos uplynulo již 40 let. První žáci prošli její branou
1. září 1971. Škola nahradila starou budovu u kostela, která již
svým vybavením ani kapacitně neodpovídala tehdejším
potřebám. Od té doby se v nové škole vystřídaly stovky, ba
tisíce žáků, kteří zde získávali základy svého vzdělání a
připravovali se na svou životní dráhu.
jen pedagogický sbor a žáci,
Nestřídali se však jen žáci,
ale i školní budova, hlavně v
ale touto školou za 40 let prošly
posledním desetiletí, prošla
desítky učitelů. Někteří se zde
jakoby zastavili jen na krátkou
rozsáhlou rekonstrukcí.
dobu, ale jiní zde zakotvili na
Budova školy i její vybavení
delší čas, nebo zde dokonce
je dnes na vysoké úrovni, která
učili po celou dobu své pedaodpovídá dnešním požadavgogické praxe. Ve vedení školy
kům. Zásluhu na tom nese
se vystřídali tři ředitelé. V 70. a
současné vedení i obecní úřad,
80. letech řídil školu Milan
který do obnovy školy vložil
Kajzar, po něm v 90. letech
nemalé částky, a získal peníze
nastoupila do funkce Mgr.
z dotačních titulů EU a ROP. Ke
Helena Mecová a současným
zlepšení pracovních a studijředitelem školy je Mgr. Robert
ních podmínek žáků i učitelů
Lindert. Škola vytvořila spolu s
přispěla celková rekonstrukce
oběma mateřskými školami
budovy (zateplení, plastová
jeden právní subjekt.
okna, nové sociální zařízení,
střecha), ale také vybavení tříd,
Ve škole se však neměnil

řada odborných učeben, venkovní výukový altán a další
vylepšení. Byla realizována
zásadní parková úprava
venkovního areálu. Škola má
vlastní vzdělávací program,
který akcentuje počítačovou
gramotnost, výuku anglického
jazyka a enviromentální výchovu. Jelikož se počet žáků
ustálil na cca 200, v ročníku je
jedna třída, uvolnily se prostory
a mohly být zřízeny odborné
učebny, které svým technickým
vybavením poskytují vhodné
podmínky pro výuku jednotlivých předmětů. Zcela běžné je
např. využití 4 interaktivních
tabulí ve výuce. Již několik let
ve škole a v obou MŠ působí i
pobočky Základní umělecké

školy v Rychvaldě, která
poskytuje příležitosti k výuce
na hudební nástroje, aniž by
děti musely dojíždět do
okolních měst. Škola je dnes
schopná rovněž poskytovat
vzdělání žákům s tělesným
postižením. Myslím si, že
bývalí žáci, kteří školu od svých
školních let nenavštívili, by ji
ani nepoznali. Mohou se o tom
přesvědčit na Dni otevřených
dveří, který naše škola pořádá
dne 25. listopadu 2011 od
15,00 hodin. Srdečně jsou
zváni všichni bývalí žáci,
učitelé, rodiče žáků bývalých i
současných a v neposlední
řadě všichni, kdo si chtějí naši
školu prohlédnout.
Mgr. Marie Kawuloková

Aktuálně z bloku starosty
(Dokončení ze str. 1)

situaci případného ohrožení,
například nezvykle dlouhým
deštivým počasím – pozor, ne
povodňovým stavem.
Krásně zarovnané parcely, vydlážděná nádvoří jak na
zámku, zasypané příkopky
bez kvalitního zatrubnění,
stavbou domu nešetrně
přerušené drenáže, ale i
pasivita v případě nefunkční
dešťové kanalizace na svém
pozemku, bez přílišné ochoty
vzít do ruky rýč, motyku a
podobný instrument s cílem
pomoci odtoku vody, to vše
navozuje stavy, které jsou
někdy zbytečné. Ne vždy,
samozřejmě, najdou se i
obětaví občané, kteří neváhají pomáhat v trepkách
upravovat přerušené drenáže a samostatně usilovat o to,

aby odkrytá místa potrubí
déšť znovu nezavalil hlínou.
Kdyby měli podobný postoj
všichni, žilo by se líp. Je
jednoznačné, že při stavbě
nového rodinného sídla,
kterých, díky bohu, na dětmarovickém katastru přibývá
jak hub po dešti, se musí na
kvalitní odvodnění vždy
pamatovat samotným stavitelem a investorem a nespoléhat na následnou
pomoc obecního úřadu, který
má, jak je asi všem zřejmé,
jen omezené finanční prostředky a požadavky na
dodatečná odvodnění pozemků se pak dostávají do
pořadníku realizací investic s
odkladem i na léta. Nelze
bezhlavě zarovnávat „nevzhledné“ rigoly, nelze sít stále
kukuřici na svahovitých lá-

nech, nelze beztrestně přerušovat léta funkční drenáže,
nelze nečistit odvodňovací
kanály na svých pozemcích,
nelze „řízeně“ odvádět vodu
ze svého pozemku na
parcelu souseda, který podle
svého povahového založení
může být v některých
případech dohnán až k
úmyslu zlikvidovat původce
svých „bahenních“ a jiných
potíží. Sousedské vztahy
jsou takto někdy napínány jak
struny na houslích se všemi
průvodními projevy včetně
požadavků řešení na „obci“,
vzájemného udávání se stran
prohřešků vůči sobě a
životnímu prostředí, apod.
Věřte, vážení spoluobčané,
že z některých „příběhů“ jde
až mráz po zádech a z
některých se chce smát,

protože připomínají „veselé“
situace z televizních filmů.
A tak bych Vám chtěl,
těm, kdo vidíte i uvedené věci
realisticky a neočekáváte, že
v některých případech třeba
voda sama i do kopce poteče,
poděkovat za rozvahu i
trpělivost s tímto počasím a
všem nám bych pak popřál,
abychom byli vůči projevům
přírody více prozíraví pokud
možno v převážné většině
našeho počínání a snažili se
ji inteligentně a ohleduplně
„přechytračit“. Naši předkové
to s nesrovnatelně bídnějším
technickým vybavením na
svých chalupách a polích
evidentně uměli líp.
A přeji dětem příští
prázdniny s podstatně lepším
počasím…
Ing. Ladislav Rosman

Jsou zapotřebí pevné nervy, pochopení a zvýšená míra ohleduplnosti
Vážení spoluobčané,
letos určitě „lezou“ většině lidí na nervy stále nějaké
stavební činnosti podél - i na naší „oblíbené“, ale zatím
životně důležité komunikaci 1. třídy, tj. I/67. Napřed jsme
„rozvrtali“ chodník v dubnu v úseku „Vaštyl“ – odbočka k
Hastrmance, pak se opravovaly chodníky od Skotnice
směrem k nadjezdu, trochu stranou je naštěstí nově
položený chodník k Hospůdce Na statku, ale v plném
„záběru“ už zlobí lidi rozvrtaný úsek cesty v Koukolné –
rozestavěný současně v obou směrech cyklotras s
výrazným zhoršením podmínek provozu.
Aby toho nebylo málo, v
posledních dvou týdnech
srpna se obnovoval povrch
vozovky na předmětné
komunikaci I/67 v úseku
„Mrazík“ – odbočka k nádraží.
No, a vzhledem ke vzniklým
úsporám v letošní investiční
činnosti budeme ještě projednávat v zářijovém zastupitelstvu možnost pokračování opravy katastrofálního úseku chodníku k
nadjezdu na EDĚ – po levé
straně ve směru na Bohumín.
Před Dělnickým domem je
chodník rovněž v opravě. Je
toho stavebně v tak krátkém
úseku silnice asi na jeden rok
přespříliš, ale utěšit se
můžeme pomyšlením, že pak
bude na léta „pokoj“ – což
dávám záměrně do uvozovek, protože na komunikaci I/67 hned tak pokoj

nebude, snad až po vybudování obchvatu obce, na
který však dnes ŘSD nemá
peníze. A tak Vás chci, vážení

spoluobčané, poprosit zvláště pro letošek o příslovečné pevné nervy a zvýšenou míru ohleduplnosti
zvláště při pracích na
vozovce. Dbejte hlavně o své
zdraví a zdraví Vašich
blízkých. Na úseku s omezením v Koukolné již bylo
několik nehod, osobně jsem
vedení stavby vytýkal
především dost bezohledné
rozpracování stavby cyklotrasy současně na obou
stranách vozovky a žádal
jsem, aby alespoň vlastní
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stavba tras probíhala napřed
po jedné a pak po druhé
straně vozovky. V době, kdy
budete tyto řádky číst v
Dětmarovickém okénku, bude hotova ta výše zmíněná
obnova povrchu komunikace
a ukončení stavby cyklotras v
Koukolné k mostu přes řeku
Olši je termínováno do
15.9.2011.
Ještě chci upřesnit pro
lepší Vaši informovanost, že
obec není přímým organizátorem stavby cyklotrasy,
ale finančně se na ní
spolupodílí v rámci Svazku
měst a obcí okresu Karviná
dle schválení zastupitelstvem obce.
V každém případě chceme minimálně do konce
tohoto roku podržet již dobře
zavedené a fungující převádění dětí do školy po
vyznačených přechodech. V
současné době máme
připraveny s Dopravní Policií
Karviná nové „převaděče“ se
zahájením činnosti od
začátku školního roku. Až do
konce roku se totiž má
prodloužit stavba nového
mostu v Karviné se všemi
negativními projevy v
dopravě i u nás v obci.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz
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Pozvání
na jednání
zastupitelstva
obce
8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice
se koná ve středu dne
21.9.2011 v 17 hodin v motorestu v Koukolné. Na programu jsou rozbory hospodaření obce k 31.8.2011,
nová rozpočtová opatření,
úprava rozpočtu obce ke dni
21.9.2011, informace o
sběrném dvoře, kanalizaci,
možnosti instalování
bankomatu v obci a další
záležitosti.
Na jednání jste všichni
srdečně zváni.

Nové auto
pro hasiče
Dle zastupitelstvem
schváleného plánu investic
obce bylo našemu Sboru
dobrovolných hasičů (SDH)
zakoupeno nové přepravní
auto se speciální výbavou a s
možností přepravy až devíti
osob. Vozidlo FORD TRANZIT LWB 350 Kombi má
zvýšenou průchodnost i
obtížným terénem. Jeho
cena po provedeném
výběrovém řízení dosáhla
1.246 tis. Kč.
Takto konečně byla u
našeho SDH nahrazena
původní již vysloužilá 29 let

s t a r á Av i a a b y l y t í m
vytvořeny podmínky pro
rychlejší, spolehlivější
a
účinnější protipožární i jiné
zásahy v obci Dětmarovice i
dle potřeby v okolí.

Kalendář
do každé rodiny
Vážení podnikatelé, opět
začínáme připravovat další,
již 10. vydání obecního
Kalendáře do každé rodiny.
Kalendář je připravován ve
stejném formátu i podobě
jako v letech předchozích. U
občanů se těší velké oblibě.
Určitě splňuje svůj úkol v tom,
že máme po celý rok všichni
na očích termíny zajímavých
akcí, odvozu odpadů nebo
seznam základních důležitých telefonních čísel.
Jedná se o úspěšnou,
nicméně poměrně nákladnou
akci. Obracíme se proto na
Vás se žádostí o finanční
přispění při vydání kalendáře
formou zveřejnění reklamy
Vaší firmy, kterou takto
výrazně zviditelníte. Kontakt
na Vaši firmu bude občanům
celoročně k dispozici.
Věříme, že i letos
využijete této nabídky a
umožníte pokračování
vzniklé tradice. Kalendář
obdrží občané koncem roku
do každé rodiny zdarma.
Pokud se rozhodnete pro

zveřejnění reklamy Vaší
firmy, nejpozději do 30. září
2 0 11 z a š l e t e , p r o s í m ,
objednávku nebo kontaktujte
Obecní úřad Dětmarovice Čempelová Táňa, tel.
596540147, e-mail: ekolog@detmarovice.cz, abychom dohodli velikost
reklamy, podklady a úhradu.
Cena za reklamu je:
reklama velká 5.000,- Kč,
rozměry 195 x 50 mm
reklama malá 2.500,- Kč,
rozměry 95 x 50 mm
Děkujeme za vstřícnost a
těšíme se na další spolupráci
s Vámi.
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Dohoda o záměru
spolupráce
Dne 9. srpna letošního
roku byla v Dětmarovicích
podepsána Smlouva o záměru spolupráce mezi Obcí
Dětmarovice a polskou Gminou Hažlach.
Slavnostního aktu se na
obou stranách zúčastnili
kromě představitelů obou
obcí také zástupci nejaktivnějších zájmových a
společenských organizací,
ředitelé škol a zástupci
římskokatolické farnosti.
Přítomen byl také p. Laštůvka
z Euroregionu Těšínské
Slezsko.

www.detmarovice.cz
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Údržba zeleně
podél komunikací
V minulém čísle Dětmarovického Okénka jsme se
zmínili o nutnosti sečení
travních porostů mimo jiné z
hlediska dodržování předpisů
o rostlinolékařské péči. Tato
činnost je však velmi důležitá
i z hlediska bezpečnosti
provozu na komunikacích
všeho druhu v obci.
Obracíme se proto s
výzvou na vlastníky nemovitostí podél těchto komunikací, aby pravidelně
prováděli vysekávání trávy
na svých pozemích sousedících s komunikacemi,
zejména pak v úsecích u
křižovatek nebo napojení
komunikací. I když obec
pravidelně zajišťuje vysekávání krajnic komunikací, s
ohledem na počasí posledních období tráva rychle
vyrůstá a některé úseky
komunikací se pak z tohoto
důvodu stávají nepřehlednými.
Rovněž žádáme vlastníky
stromů a keřů rostoucích
podél komunikací, aby
provedli jejich ořez tam, kde
zasahují do průjezdních
profilů komunikací, do rozhledových poměrů komunikací nebo zakrývají dopravní značky.
Provedením těchto prací
přispějete ke zvýšení bezpečnosti nás všech při
provozu na našich komunikacích, ať již jsme řidiči,
cyklisté či chodci.

hospodářství pro naše
občany.
Obracíme se proto na Vás
s velkou žádostí, abyste do
těchto kontejnerů vhazovali
pouze uvedené rostlinné
zbytky. Pokud bude odpad
znečistěn jinými druhy např.
odpadem komunálním, pak
celý obsah kontejneru skončí
opět na skládce odpadů a
výsledný efekt bude nulový.
Kontejnery budou rozmístěny na těchto stanovištích:
1. Zálesí - u Rumcajse
2. Glembovec - spojka na
Zálesí
3. Skotnice - u závory za
Trestlesem
4. Střed - pod restaurací Na
statku
5. Koukolná - u motorestu
6. Olmovec - u bývalé
skládky
Kontejnery budou
sváženy 1x týdně.
Ořezané větve budou
odebírány v rámci sběru
nábytku vždy ve středu v liché
týdny na nádvoří OÚ.

Navyšování hrází
u řeky
Po loňských povodních
provedlo Povodí Odry obcí
požadované vyrovnání

výškové úrovně hráze řeky
Olše v úseku RD občana p. A.
Dziala. Po proměření úrovní
hrází i v jiných úsecích na k.ú.
Dětmarovice se pokračuje s
navyšováním a vyrovnáním
hrází i po druhé straně toku
řeky. Zlepšení původního
stavu hrází zvýší úroveň
ochrany před povodní především v oblasti Koukolné.

Výsledek
anonymní ankety
k asistovanému
převádění dětí
V letošním roce jsme
zavedli ve spolupráci s DI
Policie ČR řízené převádění
dětí na dvou hlavních
přechodech pro chodce, na
komunikaci I/67 (u mateřské
školy střed a u základní
školy), v době od 7.00 do
8.00 hodin. Hlavně v období
zvýšené hustoty automobilové dopravy středem
obce, v souvislosti s opravou
mostu v Karviné, má
převádění určitě svůj smysl a
chceme ho minimálně do
ukončení opravy zmíněného
mostu v Karviné zachovat.
Náklady na převádění činí
celkem cca 140 tis. Kč/rok.
Pro co nejobjektivnější rozhodnutí o dalším pokračování
řízeného převádění dětí na

Zkušební projekt
likvidace
bioodpadu
Na základě rozhodnutí
Rady obce Dětmarovice
bude v době od 20.9. do
30.11.2011 v obci rozmístěno
6 ks kontejnerů hnědé barvy
o objemu 1100 l s víkem na
bioodpad, a to na trávu, listí a
zahnívající plody. Jedná se o
zkušební projekt rozšíření
služeb v oblasti odpadového

uvedených přechodech, i po
zprovoznění mostu v Karviné, jsme se pokusili zjistit
formou anonymní ankety,
která proběhla v době od 1.
do 31.8.2011. Označené
lístky měli občané možnost
vhodit do schránek na poště
a v samoobsluze COOP.
Děkujeme oběma podnikům,
že nám umožnily využít jejich
provozovny k tomuto účelu.
Anketní otázka zněla:
„Považujete za potřebné
pokračovat v asistovaném
převádění dětí na vyznačených přechodech jako
dosud?“
Výsledek ankety byl
následující:
Odevzdáno zpět 179 lístků
Bez označení
3 lístky
Odpověď Nevím
14 lístků
Odpověď NE
49 lístků
Odpověď ANO
113 lístků
Všem, kdo se do ankety
zapojili, děkujeme za
spolupráci.

Projekt
Mezinárodní
výzkum
dospělých
Naše obec byla vybrána
ke sběru dat projektu „Mezinárodní výzkum dospělých
– Předpoklady úspěchu v
práci a v životě (PIAAC)“.
Jedná se o projekt, který
iniciovala Organizace pro
hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD) a účastní se
jej ČR spolu s dalšími 24
zeměmi světa. Tento projekt
je zaměřen na hodnocení
úrovně základních dovedností potřebných pro
úspěch v běžném životě i na
pracovním trhu u dospělých
ve věku 16-65 let a mapuje
rovněž využití těchto dovedností v každodenním
osobním i pracovním životě.
V rámci tohoto projektu
budou v průběhu měsíců září
2 0 11 a ž b ř e z e n 2 0 1 2
kontaktovat pracovníci pří(pokračování na str. 5)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
(dokončení ze str. 4)

Tyto informace si přišlo
poslechnout poměrně dost
občanů a byly vznášeny
četné dotazy. Cílem tohoto
článku je podat stručné
shrnutí vystoupení zástupců
Dolu Karviná i pro další
občany.
Jak bylo zmíněno, pokud
budou uvolněny investice pro
otvírky nových oblastí, včetně
vyřešení střetů zájmů s
vlastníky nemovitostí, je
reálný předpoklad, že by se
životnost dolu měla prodloužit přibližně do roku 2035.
Na daný záměr musí být
zpracována studie vlivu na
životní prostředí, tzv. EIA. Na
uvedené dokumentaci zatím
nebyly práce započaty.

slušné pověřené společnosti vybrané domácnosti
(tyto byly vybrány zcela
náhodně) v Dětmarovicích.
Tito pracovníci – tazatelé
budou mít průkazku modré
barvy s označením PIAAC,
na níž bude uvedeno jejich
jméno a příjmení a přidělené
číslo tohoto tazatele.
Ochrana dat našich občanů
bude zajištěna a všechny
získané údaje budou
uchovávány jako přísně
důvěrné a využity pouze k
účelu výzkumu.
Obracíme se proto na ty
naše občany, kteří budou do
výzkumu vybráni, s
prosbou, aby napomohly
svým vstřícným přístupem k
zjištění objektivních informací týkajících se předmětu
výzkumu.

Obce Dětmarovice by se
takto uvedená problematika
týkala ve třech oblastech:

Strategické
rozhodnutí
společnosti OKD
a.s.

1. Dobývací prostor Karviná Doly I. – předpokládá se
těžba 6 porubů v hloubce 900
- 1060 m, v období let 2016 2027. Tato aktivita může mít
vliv na oblast Koukolné.

Na základě Střednědobé dohody uzavřené na
léta 2011 - 2016 mezi Dolem

2. Dobývací prostor
Doubrava 13. kra –
předpokládané jsou 4 poruby

2017 - 2035. Tato činnost
může ovlivňovat oblast
Zálesí.
Je na místě zde upozornit,
že se na našem katastru
nadále nebude jednat o
poddolování území, ale o
jeho ovlivnění z hornické
činnosti, tzn., že se v
uvedených oblastech stále
mohou zaznamenávat otřesy,
může dojít k deformaci
povrchu, ke změnám v
hydrogeologických poměrech, apod.
Každý vlastník nemovitosti či zájemce o
zakoupení stavební parcely
by měl proto výše uvedené
informace Dolu Karviná vzít v
úvahu. Ke každé, i drobné
stavbě se musí vyjádřit
krajský úřad a každá stavba
musí být stavebně zajištěna
na možné vlivy z poddolování, což znamená i větší
finanční náklady než na
stavby v území nezasaženém. K tomu je už
upravován i nový územní
plán.
Bohužel, kromě původní
informace vedení Dolu
Karviná na zastupitelstvu
obce v dubnu 2011 není zatím
k dispozici žádný další
podklad, o který bychom se
mohli opřít.

ANALOG končí
30. listopadu 2011
Zemské analogové TV
vysílání z vysílačů velkého

Karviná a Obcí Dětmarovice, byly v dubnu
letošního roku podány na
zasedání Zastupitelstva
obce Dětmarovice zástupci
Dolu Karviná vstupní informace o záměru pokračování těžby po roce 2016.

výkonu Ostrava – Hošťákovice, Frýdek Místek – Lysá
Hora, Nový Jičín – Veselský
kopec bude 30. listopadu
2011 ukončeno. Na většině
územní oblasti Ostrava tak
nebude od listopadu možné
„přes anténu“ přijímat
analogově žádný televizní
program. Na blížící se termín
vypnutí analogových
vysílačů budou diváci, kteří
signál příslušných vysílačů
přijímají, upozorněni
zobrazením piktogramu se
čtyřmi čtverečky, informační
lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se
rozhodnout, zda zůstat i
nadále u zemského (přes
anténu) televizního vysílání,
nebo využít satelitní,
kabelovou nebo internetovou
(IPTV) televizi.
Při volbě zemského
televizního vysílání je třeba
zakoupit buď set-top-box
(převaděč signálu) a zapojit
jej mezi anténu a televizor,
n e b o n o vý te l e vi zo r s
vestavěným digitálním
tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají
televizi přes kabel, satelit
nebo internet, se ukončení
zemského analogového
vysílání nijak netýká a
televize jim i bez úprav bude
fungovat standardně i po 30.
listopadu.
Blíže na: http://www.
digitalne.tv./

v hloubce 980 - 1120 m, v
období let 2016 - 2020, vlivy z
činnosti se mohou projevit v
oblasti Zálesí a Glembovce.
3. Dobývací prostor
Výhoda – předpokládá se
vydobytí 25 porubů v hloubce
960 - 1120 m v období let
5
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Výzva bývalým žákům, rodičům a přátelům ZŠ a MŠ Dětmarovice
Vedení naší základní školy se obrací na širokou
veřejnost s prosbou o zapůjčení fotografií ze života
školy za období let 1971 - 2011. Přivítáme i jiné dobové
materiály (kroniky tříd, diplomy ze soutěží …aj.).
Materiály budou vystaveny v rámci oslav 40. výročí
nové budovy ZŠ Dětmarovice v prostorách školy.
Veškeré zapůjčené dokumenty budou po domluvě

Budova základní školy v roce 1971 krátce před dokončením

vráceny majitelům. V případě zájmu kontaktujte
sekretariát školy od 7,00 do 14,00 hod., lze dohodnout i
jinou dobu setkání.
Kontakt:
Branná Markéta
tel. č.: 596 550 164
e-mail: branna.skola@detmarovice.cz

... v polovině sedmdesátých let
8
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Fotbalový turnaj přípravek
V sobotu 27. srpna se konal
na hřišti SK Dětmarovice 4.
ročník tradičního turnaje
přípravek, tentokrát pro
věkové kategorie 2000 a
mladší. Letos se turnaj hrál
pod patronací obce
Dětmarovice a nechybělo na
něm i družstvo z partnerské
obce – polského Haźlachu.
Poprvé v krátké historii
turnaje se jeho vítězem stalo
družstvo domácích
Dětmarovic, které vede
trenérská dvojice Karel Lariš
– Slavomír Laciok.
Malí svěřenci obou trenérů ve
finálovém utkání zdolali
sousední Orlovou
zaslouženě 1:0. Loňský vítěz
MFK Havířov skončil na
třetím místě, když v
semifinále ztroskotal právě
na Dětmarovicích. V boji o
třetí místo ale porazil MFK

OKD Karviná. „Letošní ročník
můžeme považovat za hodně
vydařený, děti se snažily

podat v každém utkání
maximální výkon. Oproti
loňsku, kdy pršelo, nám vyšlo
i počasí,“ pochvaloval si

předseda SK Dětmarovice
Martin Pasz.
Převzato z Karvinského
deníku

Soutěž u příležitosti
Medových dnů
Vážení spoluobčané, léto nám doslova vypršelo,
podzim už klepe na dveře a než se ohlédneme, budou tady
Vánoce. Vstupem do pohádkového předvánočního
období jsou u nás v Dětmarovicích už tradičně „Medové
dny“ – celoobecní prodejní výstava.
I v letošním roce chceme
připravit pro návštěvníky řadu
zajímavých exponátů a
motivačních prvků pro spokojené prožití vánočního času, s
možností drobných nákupů.
Jako v minulých letech tak
i letos, a to již poosmé,
vyhlašují zahrádkáři soutěž v
tvořivosti, které se mohou zúčastnit děti, mládež i dospělí
– všichni, co mají smysl pro
soutěžení, chtějí prezentovat
svou dovednost a přispět k
zpestření výstavy.
Pohádkové ježibabě
dosloužila za ta léta chalupa,
a proto Vás žádá o návrh na
novou PERNÍKOVOU CHALOUPKU.
Vybere si ten nejhezčí
exponát a patřičně i odmění
tvůrce. Samozřejmě chaloupka nemusí být jen z
perníku, to je záležitost
šikovných cukrářek. Každý ji
9
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může vytvořit z materiálu,
který mu nejvíc vyhovuje. To
znamená, že ji můžete
namalovat, vymodelovat,
sestrojit z papíru, textilu, keramiky, ze dřeva a podobně.
Každé ztvárnění perníkové
chaloupky bude vítáno.
Uvidíme, kterou si ježibaba
vybere jako nejhezčí. Vždyť
už se moc těší a nemůže se
dočkat na nové bydlení.
Věříme, že se soutěže
zúčastníte v hojném počtu a
tím přispějete nejen k
obohacení výstavy, ale také k
úspěšné reprezentaci naší
obce. Exponáty přinášejte,
prosím, až ve čtvrtek 24.
nebo v pátek 25. listopadu
přímo do Dělnického domu,
kde se bude připravovat
výstava. Děkujeme.
Výbor Českého
zahrádkářského svazu
Dětmarovice

www.detmarovice.cz

Reakce na článek v posledním čísle Orlovských novin
o výstavbě spalovny v EDĚ
V posledním čísle Orlovských novin byl uveden
článek z redakční pošty - Spalovna Dětmarovice od Mgr.
Miroslava Chlubny. Článek uváděl informaci, že v
Elektrárně Dětmarovice (dále jen EDĚ) se bude výrobní
zařízení měnit na fluidní kotle, kde se bude spalovat
komunální odpad.
Jako ředitel elektrárny
považuji za nutné na tento
článek reagovat a uvést jej na
pravou míru.
Základní informací je, že v
současné
době existuje
několik variant možného
vývoje obnovy zdrojů v EDĚ.
Jako příklady bych uvedl:
a) EDĚ plní již dnes limity
emisí, které budou platit od 1.
ledna 2016 mimo NOx. Bude
vybudováno zařízení, které

sníží emise NOx a stávající
technologie bude provozována v dalších letech.
b)
Výstavba nového
fluidního zařízení pro
spalování černé-ho uhlí.
c)
Výstavba nového
zdroje na bázi zemního
plynu.
V žádné variantě se
nepočítá se spalováním komunálních odpadů.
Jako poznámku bych

uvedl, že pro řešení spalování ostravských lagun (v
EDĚ byla realizována
zkouška s NOLO) jsou
hledány varianty čistého
spalování v malé technologii,
kdy by se využila zařízení
EDĚ pro čistění emisí.
V současnosti není připravena varianta, která by vyhovovala zadaným požadavkům. Podle dostupných informací jsou dnes ostravské
laguny z cca 50% zlikvidovány a doba stanovená pro
jejich konečnou likvidaci je
konec letošního roku.
Uvedené údaje signalizují, že
možnost účelné výstavby
malé technologie se jeví jako

nereálná.
Na rozhodování o budoucí podobě EDĚ bude mít vliv i
probíhající jednání se společností Dalkia, kde hledáme
možné varianty řešení zásobování teplem měst Karviné a Havířova. Po vyjasnění
této otázky bude vybrána
konečná varianta.
Na závěr bych rád uvedl,
že si vážíme v textu uvedené
důvěry v odpovědný přístup k
ekologii a odběratelům ze
strany ČEZ a jmenovitě EDĚ.
Tato důvěra je pro nás
zavazující.
Vlastimír Kontrik
ředitel elektrárny
Dětmarovice

O vnuka se postarám lépe
Letní prázdniny tráví spousta školáků u svých
prarodičů. Paní Alena a její třináctiletý vnuk Marek však
spolu chtěli zůstat už napořád. Proto se obrátili s žádostí o
radu na Občanskou poradnu Karviná, službu Slezské
diakonie.
Paní Alena sdělila, že
Marka vychovává její syn,
matka od rodiny odešla
krátce po porodu. Před
několika lety se otec se
synem odstěhoval do jižních
Čech, kde získal práci.
Zároveň si tam našel i novou
přítelkyni, se kterou teď čeká
dítě. Marek však cítí, že se
mu otec začíná odcizovat,
mají spolu čím dál častější
konflikty, navíc má strach, že
po narození nevlastního
sourozence se situace ještě
vyhrotí. Paní Alena si proto
myslí, že by vnukovi dokázala
poskytnout klidnější zázemí a
lepší péči. Neví však, jak by
měla postupovat a kam se s
žádostí o svěření vnuka do
její výchovy obrátit.
Poradkyně pro uživatelku
vyhledala informace z § 45
Zákona č. 94/1963 Sb., o
rodině:

„Vyžaduje-li to zájem
dítěte, může soud svěřit dítě
do výchovy jiné fyzické osoby
než rodiče, jestliže tato osoba
poskytuje záruku jeho řádné
výchovy a se svěřením dítěte
souhlasí. Při výběru vhodné
osoby dá soud přednost
zpravidla příbuznému dítěte.“
Uživatelka rovněž dostala
vzor návrhu na svěření
nezletilého dítěte do výchovy
jiné osoby a informaci, že
místně příslušným k
rozhodnutí je soud, v jehož
obvodu má nezletilý bydliště,
přičemž řízení je osvobozeno
od soudních poplatků. Je-li
paní Alena přesvědčena, že
by zájmy Marka mohly být ze
strany jeho otce nějakým
způsobem ohroženy, může
podat návrh na vydání
předběžného opatření,
kterým by soud svěřil vnuka
do její péče ještě před
zahájením či v průběhu

samotného soudního řízení.
Rovněž i tento vzor poradkyně uživatelce poskytla.
V závěru konzultace pak
poradkyně s uživatelkou
shrnula její možnosti:
• navštívit orgán sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) a blíže se informovat na průběh celého
řízení o svěření nezletilého
dítěte do výchovy jiné osoby,
• kontaktovat školy v okolí
bydliště babičky a zeptat se
na možnost dodatečného
přijetí vnuka ke školní
docházce, případný příslib
přijetí pak uvést do návrhu na
svěření do péče,
• sepsat návrh na svěření
vnuka do péče,
• zároveň podat také
návrh na vydání předběžného opatření,
• mít na zřeteli, že pokud
soud nerozhodne do začátku
školního roku, měl by se vnuk
vrátit domů a nastoupit do
školy tam, kde je hlášený.
Babička s Markem odcházeli z poradny zorientováni v
celé situaci a rozhodnuti, že
se pokusí kontaktovat OS-

POD, aby získali podrobnější informace, poté se
pokusí sepsat příslušná
podání k soudu. Pokud by
měli ještě nějaké další
nejasnosti nebo si nebyli jistí
s formulací návrhů, obrátí se
znovu na občanskou poradnu. Pak už jim, dle jejich slov,
nezbude nic jiného, než čekat
a doufat, že celá věc dopadne v jejich prospěch.
Poradenství poskytované dle
zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou občané Karviné a okolních obcí využít v
sídle Občanské poradny
Karviná na ulici Fryštátská
168, a to v úterý 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
obcan.ka@slezskadiakonie.
cz nebo telefonicky na čísle
596 323 031.
Lenka Šimerdová
vedoucí Občanské
poradny Karviná

„Podpořeno
z Programu
švýcarsko-české
spolupráce.“
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Ochrana obyvatelstva a její základní
úkoly – ochrana před povodněmi

Ochrana obyvatelstva a její základní úkoly - evakuace
(Pokračování z minulého čísla)
Zásady opuštění domu a
bytu při evakuaci
Je-li dostatek času (např.
možnost vyhlášení evakuace
byla předem avizovaná
orgány veřejné správy)
doporučujeme občanům
uskutečnit tato předběžná
opatření:
n
evakuovat mimo
ohrožené území cenné
předměty a zařízení,
spotřební elektroniku, osobní
počítače, předměty kulturní
hodnoty jako obrazy, plastiky,
starožitný nábytek apod.,
n
odvézt nebo zajistit
proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědč e n í , d i p l o m y, r o d i n n é
fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy,
účetní záznamy, stavební
dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
n
odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla,
které nebudou použita pro
přepravu vlastní a rodinných
příslušníků za evakuace, •
přestěhovat z ohroženého
území velké i drobné domácí
zvířectvo a na místě nového
ustájení pro ně zajistit krmivo.
Při povodních dále
uskutečnit:
n
různé chemické
prostředky, rozpouštědla,
barvy, pohonné hmoty, olej
apod. vynést ze sklepů a
přízemních místností do
vyšších pater; má se tím
předejít zamoření vody
nebezpečnými chemickými
látkami,
n
na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit
(přivázat) předměty, které
plavou nebo by je mohla vzít
voda,
n
z volného prostranství odstranit předměty, které
mohou vytvářet umělé hráze
valící se vodě a tím zhoršovat
povodňovou situaci,
n
připravit si pytle s
pískem a s nimi ucpat okenní
otvory do sklepů a vstupních
dveří do domu, utěsnit otvory
u kanalizace a odpadů v
přízemí a ve sklepech,
n
vytvořit hráz z pytlů s
pískem kolem studní.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se
připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události, očekává-li se vyhlášení evakuace.
Připravuje se pro každého
příslušníka rodiny. Při jeho
zabalení je nutno přihlédnout
ke specifickým potřebám
jeho uživatele; zvláštní pozornost je nutno věnovat
přípravě zavazadla pro děti.
Jako evakuační zavazadlo
poslouží například cestovní
taška, batoh nebo kufr.
Zavazadlo je potřebné
označit visačkou se jménem
a adresou majitele. Evakuační zavazadlo by mělo
obsahovat:
n
o s o b n í d o k l a d y,
peníze a platební karty,
doklady od vozidel, pojistné
smlouvy a jiné drobné
cennosti,
n
léky a brýle, užíváteli je,
n
náhradní prádlo,
oděv, obuv, pláštěnku,
n
spací pytel nebo
přikrývku,
n
pitnou vodu na dva
dny,
n
základní trvanlivé
potraviny nejméně na 24
hodin, nejlépe stravu v
konzervách a dobře zabalený
chléb,
n
předměty denní
potřeby, jídelní misku, nůž,
otvírák na konzervy, příbor,
n
ručník, toaletní a
h y g i e n i c k é p o t ř e b y, •
mo-bilní telefon s nabíječkou,
n
přenosnou svítilnu,
nebo svíčky a zápalky,
n
psací potřeby, sešit
nebo volné papíry
n
knihy, pro ukrácení
času karty, drobné společenské hry
n
pro děti drobné
hračky, pexeso, omalovánky
apod., malým dětem
plyšovou hračku na spaní.
Pokud se bude jednat o
evakuaci krátkodobou
(například u evakuace při
zakouření části obytného
domu) vzít sebou pouze
doklady, peníze a léky.
mjr. Ing. Martin Jílek

Ochrana před povodněmi zahrnuje opatření k
předcházení a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetku
občanů, společnosti a životního prostředí při povodních.
Stupně povodňové aktivity – rozumí se jimi míra
povodňového nebezpečí. Rozsah prováděných opatření
při řešení ochrany před povodněmi a vývoj povodňové
situace na daném území je určován třemi stupni
povodňové aktivity:
I. stupeň
– Stav bdělosti
Nastává při nebezpečí
povodně, činnost zahajuje
hlásná a hlídková služba na
vodních tocích.
II. stupeň
– Stav pohotovosti
Vy h l a š u j e p ř í s l u š n ý
povodňový orgán, přerůstá-li
nebezpečí v povodeň,
aktivují se povodňové orgány
(povodňové komise obcí,
obcí s rozšířenou působností,
kraje nebo Ústřední povodňová komise) a další
účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do
pohotovosti prostředky k
provádění zabezpečovacích
prací.
V případě vyhlášení tohoto stupně by obyvatelstvo
mělo sledovat vývoj povodňové situace v hromadných
sdělovacích prostředcích,
dále zjistit informace o
způsobu možné evakuace,
vytipovat bezpečné místo,
které nebude zaplaveno
vodou. V neposlední řadě by
se měly připravit pytle s
pískem a další materiály k
utěsnění nízko položených
oken a dveří, zajistit ucpávky
a těsnící materiál pro odpadní
kanalizační potrubí.
III. stupeň
– Stav ohrožení
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí
vzniku škod většího rozsahu,
ohrožení životů, zdraví a
majetku v zaplaveném území, provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby
záchranné práce a evakuace.
Při vyhlášení tohoto
stupně by si obyvatelé
dotčené oblasti měli připravit
evakuační zavazadlo včetně
trvanlivých potravin a balené
v o d y n a 2 - 3 d n y, d á l e
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přemístit potraviny, cenné
vybavení domácnosti a
nebezpečné látky do vyšších
pater domu. Připravit osobní
automobil k jízdě nebo ho
odstavit na bezpečné místo.
Dále by se mělo připravit
vyvedení hospodářských
zvířat a domácí zvířata
připravit k evakuaci.
Doporučuje se zabezpečit snadno odplavitelný
materiál. Při evakuaci
zabezpečit dům nebo byt. V
případě ohrožení nebo
vzniku povodní bude obyvatelstvo varováno varovným
signálem všeobecná
výstraha (kolísavý tón po
dobu 140 sekund), doplněného u elektronických
sirén slovní informací
„Nebezpečí záplavové vlny“.
Další informace budou
dostupné z hromadných
(televize, rozhlas) i místních
sdělovacích prostředků
(místní rozhlas) nebo na
internetových stránkách
Povodí Odry - http://www.
pod.cz, kde lze aktuálně
sledovat stavy a průtoky na
vodních tocích.
V průběhu povodně je
nutno dodržovat tyto
obecné zásady:
n
jednat klidně a s
rozvahou, nezšiřovat poplašné zprávy, pomáhat
starým a nemohoucím lidem
n
sledovat pokyny povodňových orgánů, hasičů,
policistů a sledovat informace v hromadných
sdělovacích prostředcích
mjr. Ing. Martin Jílek

www.detmarovice.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Červenec 2011
80 let
Ilona Klusová
Veronika Pavlorková
Bronislava Vyskočilová
81 let
Erich Šustík
Miroslav Dulava
Anna Kijonková
82 let
Ludvík Vontroba
83 let
Jaroslav Prudel
Vlastimila Střelcová
Anna Dadoková
84 let
František Staniček
Stanislava Kukučová
85 let
Marie Mazurková
Marta Kuřidymová
93 let
Anna Marcinkovská

Srpen 2011

Na společnou cestu životem
vykročili

80 let
Božena Sikorová
81 let
Jan Morcinek
Emil Lincer
83 let
Anna Halamová
Vlasta Nardelli
Josef Ivánek
85 let
Emílie Sojčáková
Anežka Bartečková
Marie Kozlová
86 let
Marie Bartečková
Boleslav Sýkora
František Michalík

9.7.2011
Pavel Potyka – Petrovice u Karviné
Adriana Šlapáková – Petrovice u Karviné
29.7.2011
Lukáš Bútora – Bohumín
Petra Vraštilová – Bohumín
5.8.2011
Vojtěch Eliáš – Ostrava
Hana Čempelová – Dětmarovice
13.8.2011
Radek Cieslar – Dětmarovice
Gabriela Mertová – Bruntál

Zlatou svatbu oslavili 26.8.2011
Milena a Jiří Ulmanovi
Všem oslavencům blahopřejeme

Vzpomínáme na naše zemřelé
Antonína Mazurka
Marii Hanuskovou
Amálii Kijonkovou

Poděkování
Paní Marie Šimaljaková z Orlové - Lutyně děkuje touto
cestou za pomoc neznámé paní z Dětmarovic, která jí při
kolapsu duchapřítomně zavolala ihned rychlou záchrannou
službu a tím jí zachránila život.

Doplnění k článku z minulého čísla
Dětmarovického okénka

„Závěrečný koncert ZUŠ“
Mezi vyhodnocenými nejlepšími žáky ZUŠ Rychvald
byla i Sandra Plevová v oboru klavír. Tímto se jí
omlouváme za opomenutí a dodatečně gratulujeme k
úspěchu.

Neperiodický informátor Obecního úřadu Dětmarovice. Redakční rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková,
Drahomíra Nogová, Oldřich Bura, Bc. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737
500 564. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo krácení
příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mínění redakce. Uzávěrka příštího čísla 31.10.2011.
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Koupím dům možno i v horším
stavu nebo parcelu
popř.chatu.
Platím hotově,
možno i zadlužený.
Za nabídku děkuji
608 37 03 79
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V obci je budována cyklotrasa Chotěbuz - Karviná - Dětmarovice - Bohumín - Krzyžanovice
(Polsko). Vede m.j. i krásným prostředím řeky Olše. Na přiložené mapce je znázorněn
průběh cyklotrasy v obci. Dále projektujeme odbočku z této cyklotrasy v Koukolné směrem
na Glembovec, Doubravský kopec, zpět na Dětmarovice, s výjezdem na Výhodě. Cílem je
realizovat tuto trasu v tomto volebním období.

Hlavní trasa

Plánovaná odbočka

