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Aktuálnì z bloku starosty

Vážení
spoluobèané.
Pokud porovnáme daòo-

vé pøíjmy v letech 2010 a 
2011, vidíme, že rok 2011 byl 
chudší o 1,6 milionu Kè. Vy-
plývá to z malé schopnosti 
státu danì vybírat a trend je 
bohužel spíše ke zhoršení 
stavu. Danì státu unikají a 
pak není co obcím rozdì-
lovat.

Ze srovnání obou minu-
lých let v oblasti výdajù je mj. 
vidìt v roce 2011 snížení 
nákladù na místní správu o 
více než 1 milion Kè tak, jak 
jsme se v novém zastu-
pitelstvu dohodli. Rovnìž je 
zde úspora na chodu kni-
hovny, ale i úspora v oblasti 
komunálních služeb. Úspo-
rami jsme prakticky vykom-
penzovali pokles daòových 
pøíjmù. Dále je ze srovnání 
s rokem 2010 zøejmé, že 
jsme v roce 2011 výraznì 
více investovali napø. do 
komunikací a chodníkù, ale i 
jinde v obci. Nucenì jsme 
„investovali“ více do psího 
útulku, kdy v roce 2011 do-
sáhla ze strany obce finanèní 
podpora na psy v Dìtma-
rovicích „astronomických“ 

828 tis. Kè/rok. Pøestože má 
obec smluvnì s firmou Mirpal 
nižší sazby za „pso-den“ než 
je tomu v okolních obcích a 

mìstech, trpí Dìtmarovice 
samotnou existencí psího 
útulku do té míry, že naše 
poplatky jsou napø. vùèi 
Rychvaldu (7.200 obyvatel) 
více než dvojnásobné – o 
srovnání s Dolní Lutyní a 
Petrovicemi ani nemluvì. 
Funguje to tak, že pes napø. 
z Petrovic je uvázán napø. 
v blízkosti dìtmarovického 
útulku u plotu a je tak nalezen 
jako „ryze dìtmarovický“ 
s povinností obce dle zákona 
se o nìj postarat. Uvedenou 
skuteènost nechci tak nechat, 

probìhlo již jednání s firmou 
Mirpal a ve „høe“ je i pøípadné 
zrušení útulku. Z jednání je 
poøízen záznam a cílem je 

snížit platbu na 50%. Peníze 
z rozpoètu potøebujeme na-
pøed na vìci pro lidi a pak pro 
psy!

Zajímavá je i bilance 
rozpoètu našich sociálních 
zaøízení – Domù s peèo-
vatelskou službou.  Náklady 
na chod DPS jsou cca 2 mil. 
Kè za rok (bez nutných 
oprav), ale pøíspìvky nájem-
níkù bytù (nájemné + služby) 
jsou velmi mírné – napøíklad u 
jednotlivce èiní celkové plat-
by nájemného a služeb 2.500 
Kè/mìsíc. Celkem se za rok 

na èistém nájemném a 
službách tak vybere jen cca 
800 tis. Kè. K pokrytí nákladù 
na mzdy a údržbu budovy je 
to velmi málo. A všichni 
nájemníci zdaleka nebývají 
sociální pøípady, prodali nebo 
darovali dùm, mají úspo-
ry…Velká DPS pøitom potøe-
buje zateplení, okna a opravu 
min. za 2,5 mil. Kè. A obec má 
omezené finanèní zdroje.

Za zmínku zde stojí, 
myslím si, dobrá bilance ná-
kladù na dopravní obsluž-
nost. Povedlo se propracovat 
autobusový jízdní øád ke 
spokojenosti obèanù – za 
pøimìøené náklady 637 tis. 
Kè/rok (Orlová). Asi si ještì 
vzpomínáte na zcela jiný 
loòský výhled „spokojenosti“ 
lidí pøed optimalizací jízdního 
øádu…

Souvislosti 
s rozpoètem 
na rok 2012

Rok 2012 bude v oblasti 
pøíjmù zhruba na úrovni roku 
2011. O to více musíme 
pøemýšlet o možnostech 
využití dalších úsporných 
mechanismù. Dneska je to 
nezbytné a bez toho se obec 
dále rozvojovì „nepohne“. 
Spo léháme i  na  nové 
„Rozpoètové urèení daní“ od 
r. 2013 z vládního rozhod-
nutí, ale nejlépe je vždy 
spoléhat na sebe.

Proto je napø. nutná i u nás 
diskuse o zvýšení danì 
z nemovitostí v naší obci, což 
urèitì uznáváte. Mecha-
nismus pùsobení na danì 
zvýšením koeficientu na 2 

Hospodaøení obce v roce 2011 a výhled do roku 2012

Zveme obèany na pietní vzpomínku

poøádanou v pondìlí 7. kvìtna 2012
v 16.00 hodin u pomníku obìtem

druhé svìtové války v parku u Dìlnického domu.
V krátkém programu vystoupí žáci

místní základní školy.
Srdeènì zve Obecní úøad Dìtmarovice

Dne osvobození

(pokraèování na str. 2)
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Hospodaøení obce v roce 2011 a výhled do roku 2012

jsem popsal v minulém 
Okénku. Struènì: proti stá-
vajícím 3,5 mil. Kè na daních 
by obci pøibylo do rozpoètu 
dalších, velmi potøebných 2,6 
mil. Kè. Na rozhodování o 
dani z nemovitosti máme ale 
ještì èas.

Máme finanènì nároèný 
program investic pro lidi, 
který ale bez penìz neusku-
teèníme. Letošních poža-
davky na dotace by mìly 
vyjít, na základì nich bychom 
mohli mít možnost realizace 
prakticky všech zámìrù pro 
toto volební období. Je zde 
kanalizace, zateplení školek, 
odpoèinkové plochy, sbìrný 
dvùr. Navíc jsme si, bez 
dotace, pøibrali pro lidi 
potøebné nové zdravotní 
støedisko, na kterém dnes 
realizaènì pracujeme. Ra-
dou vybraná dìtmarovická 
firma SILEXIM na stavbì 
pracuje a „za pochodu“ 
øešíme vìcné i nákladové 
problémy „starého baráku“ 
s mizernými základy i izolací. 
Spoléhám dále na dotace 
Státního fondu ŽP k zateple-
ní MŠ. Pøihlásili jsme k dotaci 
nakonec obì budovy a u MŠ 
støed je celkem 9 firem 
v okolí, které mi pøislíbily fi-
nanèní spoluúèast na za-
teplení této budovy. Se tøemi 
firmami jsem již podepsal 
darovací smlouvy. Kanalizaci 
jsme v lednu 2012 znovu na 
Odboru ŽP MSK diskutovali. 
Dle mého názoru musí 
dotace na støed obce v 1. 
etapì vyjít. Projekt z roku 
2011 je na podmínky „napa-
sován“ a máme i podporu 
MSK. Akci bychom chtìli 
stavebnì zvládnout v roce 
2013. Na projekt kanalizace 
v Koukolné – jeho nové oce-
nìní – jsme se rovnìž 
pøipravili, ale z Kraje máme 
informaci, že tento typ 
kanalizace v okrajové oblasti 
obce nebude letos možné 
pøihlásit na dotaèní titul 
z Ministerstva zemìdìlství, 
s velkou pravdìpodobností 
totiž letos vùbec nebude. Na 
sbìrný dvùr projekt a výkup 
pozemku intenzivnì pøipra-
vujeme. Dotaèní téma má být 
vyhlášeno v èervnu až èer-
venci t.r. a pøihlášku stihne-
me. A není to nic jednodu-
chého, okolní obce se na 

sbìrný dvùr pøipravovaly 
nìkolik let, nás už zase velmi 
„honí èas“, ale udìláme vše 
pro to, abychom termín ještì 
stihli. Nebudeme pøece v obci 
stále vozit starý nábytek 
k budovì obecního úøadu …a 
navíc ty vìtve, listí, apod. To 
je jen pøechodný stav, ne 
natrvalo. Také v oblasti likvi-
dace biologického odpadu to 
bude potom pro lidi v obci 
„úplnì jiné kafe“. Osobnì se 
na sbìrný dvùr tìším, patøí 
pøece dnes ke kulturnímu 
zpùsobu života v obci.

V roce 2012 nezaned-
báme opravu komunikací. 
V radì obce jsme se dohodli, 
kde cesty naléhavì opravíme 
a jedná se mimo zimní 
výtluky, o „okrajové“ trasy na 
Glembovci, Olmovci a v Kou-
kolné – u Czyžù, kde je na 
cestì po každém vìtším dešti 
slušné jezero, které se ani 
nedá obejít.  To jsou priority 
cest.

Chodníky budou letos 
skromnìjší, udìláme v dlaž-
bì trasu pøed kostelem a pak 
od lékárny ke køižovatce na 
Skotnici, na více asi nebude.

Dìlnický dùm bude mít 
nový sokl a chceme pøe-
brousit parkety v sále. Na 
DPS budovách budeme 
pokraèovat s opravami, ale 
chci prosadit vìtší spoluúèast 
nájemníkù, provozování 
budov a služeb nemùže dnes 
existovat s takovou ztrátou. 
Pøípadnou nápravu budeme 
ale dìlat citlivì a v pla-
tných právních „mantine-
lech“. V oblasti projektù jsou 
zásadní ty položky, o nichž 
jste èetli v textu výše. Je to 
projekt ke stavebnímu øízení 
u splaškové kanalizace, který 
j iž zpracovává vybraný 
projektant a je to pøíjezdová 
komunikace na sbìrný dvùr, 
vè. sbìrného dvora. 

Vážení spoluobèané, to je 
zjednodušený pohled na 
financování let 2010, 2011 a 
výhled roku 2012 s nìkterými 
dùležitými souvislostmi. 
Detailní postup pro rok 2012 
byl zastupitelstvem schválen 
21.3.2012, kde jste mìli 
možnost vše naslechnout, i 
se k tomu vyjádøit. Tuto 
možnost však využilo jen 
málo našich spoluobèanù. 

    Ing. Ladislav Rosman

(dokonèení ze str. 1)
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Zastupitelstvo obce na 
svém 11. zasedání dne 
21.3.2012 projednalo 
rozbory hospodaøení obce 
vèetnì upraveného roz-
poètu k 31.12.2011, zprávy 
o výsledku pøezkoumání 
hospodaøení obce za rok 
2011, rozpoèet obce a pro-
gram rozvoje obce pro rok 
2012, poskytnutí pøíspìvku 
zájmovým a spoleèenským 
organizacím a další zále-
žitosti.

Dne  16 .4 .2012  se  
zastupitelstvo sešlo, aby 
projednalo Dokumentaci k 
zahájení z j iš�ovacího 
øízení Ministerstva život-
ního prostøedí k zámìru 
„Pokraèování hornické èin-
nosti OKD, a.s., Dolu 
Karviná na závodì ÈSA v 
období 2015 – 2035“. V 
souvislosti s tím zastu-
pitelstvo schválilo stano-
visko obce k pøedložené 
dokumentaci. Ve stano-
visku urèenému Ministers-
tvu životního prostøedí ÈR 
je zdùraznìno, že je nez-
bytné pøi pøípravì další 
hornické èinnosti pøedložit 
takovou variantu, aby vlivy 
z dobývání nepøesahovaly 
hranice vymezeného dobý-
vacího prostoru a tím ne-
došlo k narušení objektù a 
infrastruktury za hranicí 
dobývacího prostoru. Obec 
nesouhlasí s navrhovanou 
tìžbou, která by zasaho-
vala katastrální území 
Dìtmarovice a Koukolná.

Celé znìní stanoviska 
naleznete na http://www. 
detmarovice.cz/indexaktu
ality.html

Informace obecního úøadu

Na základì zákona è. 
166/1999 Sb., o veterinární 
péèi, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, bude veterinár-
ním lékaøem provedeno 
povinné oèkování psù 
proti vzteklinì, které se 
uskuteèní v úterý 22. 
kvìtna 2012 na tìchto 
místech v obci:

n obecní úøad
8,00  –    9,00 hod.
n nadjezd   
9,15  –    9,30 hod.
nrestaurace RADEGAST
na Olmovci
10,00  –  10,20 hod.
n restaurace RUMCAJS
na Zálesí
10,40  –  11,00 hod.
n restaurace U švagrù 
v Koukolné
13,00  –  13,30 hod.
n bývalá restaurace 
na Glembovci
13,45  –  14,15 hod.

Pøi oèkování nutno do-
ložit oèkovací prùkaz psa.

Poplatek 130,-- Kè 
za 1 psa bude vybírán 

pøi oèkování.
Z bezpeènostních dùvo-

dù musí být k oèkování pes 
pøiveden na vodítku, s 
náhubkem a v doprovodu 
dospìlé osoby. Pokud byl 
pes v letošním roce již 
oèkován, pøedloží jeho 
majitel doklad o oèkování k 
nahlédnutí pøi hromadném 
oèkování nebo nejpozdìji 
do  30.6.2012  p. Grušèíko-
vé na Obecní úøad v 
Dìtmarovicích. Nedodržení 
tohoto termínu bude pova-
žováno za porušení èl. II. 
odst. 2f) Vyhlášky o chovu 
psù na území obce Dìtma-
rovice a majiteli mùže být 
uložena poøádková pokuta. 

V poslední dobì se nám ve vesnici zaèal rozmáhat velký 
nešvar, a tím je odhazování plastových lahví, plechovek od 
nápojù a rùzných papírù v okolí chodníkù a cest.

To, že vždy v pondìlí naši pracovníci místního hospodáøství 
vyráží s metlami a pytli na odpadky, které po víkendu i 
nìkolikrát naplní odpadem, si jistì všímáte. Bohužel už 
následující den je obec opìt „vyzdobena“ stejnì.  V okolí 
autobusových èekáren se válejí vedle odpadkových košù 
nedopalky cigaret, papírky od nanukù a jiných mlsot èi prošlé 
jízdenky. V okolí školy, když se žáci rozcházejí domù, každý 
den najdeme plastové láhve od nápojù, zbytky ovoce od obìda 
a o areálu školy po víkendu ani nemluvì.

Separaèní kontejnery, které slouží pøesnì pro urèené druhy 
odpadu, jsou zaplòovány odpadky z domácností, v horším 
pøípadì nám tyto sáèky konèí po pøíkopech. Pøi pochùzce po 
místních lesích nám volají myslivci, že máme èernou skládku 
tam a tam a že okolí nové cyklotrasy nám nìkdo „pøizdobil“ 
starými pneumatikami a vyhozeným kolem. A tak je na místì 
otázka proè se tak dìje? Vždy� už od mateøské školy se nám 
klade na srdce, že se máme k sobì chovat slušnì, neubližovat 
si a smetí házet do koše a ne na zem. Ve škole nám to 
pøipomenou znovu, nauèí nás odpad tøídit a tak je zde jakýsi 
pøedpoklad, že jako témìø dospìlí èi zcela dospìlí lidé to již 
chápeme a chováme se tak.

Vidíme kolem sebe krásné nové nebo opravené domy, 
které mají upravené zahrady, a vìøím, že se nám to všem líbí a 
rádi se na nì podíváme. Asi by se nám nelíbil pohled na 
zahrady zasypané smetím.

Tak si, prosím, zkusme pøedstavit, že ta naše vesnice i s 

lesy kolem je jako jedna spoleèná zahrada a starejme se tak 
všichni o ni. Vždy� tady všichni žijeme a urèitì se lépe žije v 
èistém prostøedí než na smetišti.   Na jiném místì v tomto 
výtisku mladé lidi chválíme, ale nìkteré devastaèní „zákroky“ 
naší mládeže napøíklad v oploceném areálu budovy základní 
školy nejsou nijak omluvitelné. Rozbité lavièky v okolí budovy, 
poházené plastové a jiné láhve, poletující papíry, to vše je 
naprosto nepøijatelné a situace bude ráznì øešena s 
pøistiženými „borci“ i jinými za nì odpovìdnými osobami. 
Celkovì v obci, co se týèe poøádku, velmi pøitvrdíme. Nelze do 
nekoneèna zamìstnávat naše lidi na likvidaci nepoøádkù v 
obci. Každým rokem v obci likvidujeme divoké skládky a 
sbíráme spoustu vyhozených pøedmìtù z míst, kde nemají co 
dìlat. Je vidìt, že dobré slovo mnohdy nezabírá, takže budeme 
muset pøistoupit k sankcím. Všichni se chtìjí mít jako v 
nejvyspìlejších zemích Evropy, ale své chování vùèi okolí 
zdaleka ne všichni s tìmito vyspìlými zemìmi porovnávají. 
Poøádní lidé v obci, kterých je velká vìtšina, s tím nemají 
problém a tvrdší postupy v obci urèitì podpoøí.

Dìkujeme za pochopení a pøejeme krásné jaro 2012.

Nechceme žít na smetištiZ jednání 
zastupitelstva

Oèkování 
psù
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Dne 5.4.2012 byla velká 
porada zúèastnìných stran 
na magistrátu v Karviné v 
rámci Sdružení za stavbu 
silnièní spojky Bohumín - 
Karviná. Z jednání vyplynulo 
nìkolik skuteèností. Za prvé 
se potvrdilo, že pokud 
obchvat chceme, je potøeba 
soustøedìný tlak nás obèanù 
na správná místa. ØSD øeší v 
ÈR asi 1000 podobných 
pøípadù a kdo netlaèí, je v 
poøadníku na posledním 
místì. My jsme deset let byli 
pasivní a výsledkem je, že 
nejsme ještì ani na zaèátku, 
tj. nejsme zaøazeni do priorit 
projektù cest v regionu. Na 
poradì mi bylo zástupcem 
ØSD sdìleno, že od stavu v 
naší situaci do vybudování 
obchvatu se poèítá èas tak 15 
let… Z tohoto pohledu se 
období 2018 z TV – diskuse v 
únoru jeví jako chiméra. 
Naše nová severní trasa, jak 
je i v novém územním plánu, 
je s nutnými pøemostìními 
dle ØSD finanènì velmi 
nároèná a možná se ani 
nevejde nák ladovì do 
zákonného finanèního limitu. 
Proè to ale nebylo jednoz-
naènì odhaleno døíve, než se 
tato trasa do všech tìch 
dùležitých materiálù zanesla, 
to nevím. Neumím si èasovì 
ani pøedstavit pøípadnou 
novou zmìnu ZÚR, ÚP,… 
Tento katastroficko-pesi-
mistický pohled jsem Vám, 
vážení spoluobèané nechtìl 
pùvodnì ani prezentovat, 
abyste neztratili náladu, ale 
asi je lepší, abyste poctivì 
vìdìli i o pøípadných ohro-
ženích stavby. Zatím v 
koncích zdaleka nejsme! Na 
poradì v Karviné jsme se 
dohodli, že vyvoláme schùz-
ku s generálním øeditelem 
ØSD a u nìho budeme pro-
sazovat zpracování inves-
tièního zámìru stavby s tím, 
že z tohoto zámìru již 
vyplynou technické i nákla-

V návaznosti na èlánek 
zveøejnìný v minulém èísle 
tímto potvrzujeme, že Obec-
ní úøad v Dìtmarovicích 
poøádá ve spolupráci s 
firmou ha-vel family s.r.o. 
projekt NADAÈNÍHO FON-
DU MANŽELÙ VÁCLAVA A 
LIVIE KLAUSOVÝCH – SE-
NIOØI KOMUNIKUJÍ 2012.

Naše obec byla na-
daèním fondem v Praze 
vybrána k realizaci tìchto 
kurzù. Bude se jednat o 
týdenní poèítaèový kurz pro 
zaèáteèníky – dennì 3 
hodiny. Kurz je urèen se-
niorùm a je zcela bezplatný.  
V naší obci probìhne od 1. 
øíjna 2012 do 5. øíjna 2012 a 
bude probíhat v budovì 
základní školy v Dìtma-
rovicích.

Jelikož je kapacita kurzu 
stanovena na 12 (dvanáct) 
zájemcù, prosíme tyto zá-
jemce, aby se neprodlenì, 
nejpozdìji však do 31.5. 
2012 hlásili u tajemníka OÚ 
pana Jana Pochylého. 
Pøihlásit se je možno 
jakoukoliv formou, a� již 
osobnì na obecním úøadì, 
písemnì (Obecní úøad, 735 
71 Dìtmarovice èp. 27) èi e-
mailovou formou (tajemnik 
@detmarovice.cz) nebo 
pøedbìžnì telefonicky (tel. 
596 540 142).

                    Jan Pochylý

dové souvislosti, které budou 
podkladem pro další rozho-
dování. Každé další posunutí 
stavu vìcí má pro nás v 
Dìtmarovicích cenu. Pokud 
budeme zticha dál, budeme 
stále, ani ne na tom už 
popsaném zaèátku a stavby 
se nedoèkají ani naše dìcka! 
Záležitost stavby je opravdu 
bìhem na dlouhou tra�, ale 
mohu Vám slíbit, že se budu 
starat o to, abychom se co 
nejdøíve dostali alespoò na 
ten start. A rozhodnì nesou-
hlasím s názorem pesimistù v 
obci, že naše aktivity kolem 
obchvatu obce jsou zby-
teèné.

Druhé téma je zamìøeno 
na mladé lidi. Èasto se 
setkáváme s názory, že 
dnešní mladí jsou bez úcty ke 
starším, nespoleèenští ,  

bezcitní, arogantní, apod. 
Dovolím si s tìmito názory 
nesouhlasit. Mladí lidé jsou 
naprosto normálních vlast-
ností, to jen naše spoleènost, 
která nedává dobrou pøí-
ležitost k uplatnìní všem, 
vytváøí podmínky pro rùzné 
negativní projevy, které se 
pak systémovì tìžko zvlá-
dají. Téma je to velmi široké a 
dneska ho nechci vyèerpá-
vajícím zpùsobem obsáh-
nout, chtìl jsem Vám ale 
hlavnì sdìlit svoji osobní 
zkušenost z úèasti na le-
tošním jarním - bøeznovém 
bále mladých v Dìlnickém 
domì, kam i mne s manžel-
kou pozvali. Musím øíct, že 
vìkový prùmìr zúèastnìných 
byl tak 27 let a bylo jich tam 
asi 270, z Orlové, Karviné, z 
naší obce… Zábava byla po 
celou dobu velmi slušná, 
všichni ve spoleèenském, 
nikdo namol, nikdo sprostý, 
všude jen pìkní mladí lidé, a 
ta vystrojená dìvèata,… k 
tomu velmi slušná muzika 
hrající repertoár všech žánrù, 
s hodnì nadprùmìrnou 

zpìvaèkou. Odcházeli jsme z 
toho bálu s manželkou k ránu 
a museli jsme akci poøa-
datelùm velmi pochválit, i 
podìkovat za pøí jemné 
prostøedí. Taky jsme konsta-
tovali, že mladí jsou jiní, než 
se obecnì øíká.  Jen do toho 
života v obci by se mìli více 
zapojovat, nebojkotovat 
volby, apod. Jinak se pak 
jejich zájmy dobøe nepro-
sazují.

    Ing. Ladislav Rosman

Dvì témata
Vážení spoluobèané,
dovolte, abych se zamyslel nad dvìma dùležitými 

tématy. První z nich je téma silnièního obchvatu, který 
jsme spoleènì znovu dali k diskusi v Øeditelství silnic a 
dálnic (ØSD) a na ministerstvu dopravy. Obchvat je v 
novém územním plánu (ÚP), je obsažen v Zásadách 
územního rozvoje (ZÚR) MS kraje, je v Akèním plánu 
rozvoje Moravskoslezského kraje (MSK). 

Úèast 
v projektu 

Senioøi 

Informace obecního úøadu
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Vzhledem k tomu, že 
ÈSOB jako jediná z bank  
vyslyšela  potøebu naší obce 
a  umístila k nám do Dìt-
marovic  bankomat, požádali 
jsme øeditele  poboèky ÈSOB 
v Bohumínì -  Ing. Ondøeje 
Menšíka,  aby nám zodpovì-

dìl  nìkolik otázek, týkajících 
se výhod  pro ty naše obèany, 
kteøí mají nebo se rozhodnou 
mít úèet, a tudíž i platební 
karty,  u ÈSOB.

Pane  øediteli,  jak si vy-
brat ten správný úèet, aby 
poplatky za výbìry hoto-
vosti byly co možná nej-
nižší ?

V tomto bankomatu mo-
hou hotovost vybírat všichni 
majitelé platebních karet, 
vydaných kteroukoliv èeskou 
nebo zahranièní bankou.  
Tyto výbìry jsou zatíženy 
poplatky tak, jak si je stanoví 
jednotlivé banky a zveøejòují  
je ve svých sazebnících 
poplatkù. Chtìl  bych však 
podat velmi dùležitou infor-
maci všem, kdo  mají  úèet  u 
ÈSOB, že urèitý poèet výbìrù 
v mìsíci je zdarma.  (Poèet 
nezpoplatnìných výbìrù je 
dán typem úètu.  Napøíklad: 
pro  nejèastìji využívané 
ÈSOB Aktivní konto platí, že 
každý mìsíc mùže klient 
uskuteènit  zcela  zdarma 5 
výbìrù.  Pro mládež od 15 až 
do 28 let vìku  platí, že jsou 
zdarma úplnì všechny 
výbìry  a navíc i Studentské 
konto je vedeno bez ja-
kýchkoliv poplatkù.)  

Zmínil  jste se také o dal-
ších službách „našeho“  
nového bankomatu…

Ano. Možná mnozí obèa-
né nevìdí, že zdejší banko-
mat neslouží jen pro výbìry 
hotovosti. Dnes je možné si 
pøes bankomat  zdarma zjistit 
zùstatek na svém úètu, takže 
není tøeba jezdit do banky 
nebo mít pøístup k internetu. 
V bankomatu mùžete „do-
bíjet“ kredit mobilního tele-
fonu sobì nebo komukoli 
potøebujete. Dobíjený mobil 
mùže být provozován kte-
roukoliv spoleèností operující 
na našem trhu - O2, T-Mobile 
nebo Vodafone. Doufám, že 
bankomat v Dìtmarovicích 
bude hojnì využíván a že 
bude sloužit ke spokojenosti 
nejen všech obèanù obce, ale  
i tìch, kdo  tøeba tudy  jen 
projíždìjí.

A nakonec ještì bych rád 
zmínil bonus pro dìtma-
rovické obèany: v rámci toho, 
že se nám  povedlo umístit do 
Dìtmarovic bankomat, vyhla-
šuje ÈSOB od 20.4. do 30.6. 

Bankomat ÈSOB v Dìtmarovicích
Jak jste jistì zaregistrovali, v budovì è. 942, kde je nyní 

cukrárna Ája, probíhaly v minulých dnech práce spojené s 
instalací penìžního bankomatu. Jedná se o bankomat ÈSOB a 
je již od posledního bøeznového týdne v provozu. Vìøíme, 
vážení obèané, že tuto službu pøivítáte a bankomat bude hojnì 
využíván.

2012  mimoøádnou prodejní 
akci v tìch poboèkách ÈSOB, 
které jsou Dìtmarovicím 
nejblíže (tj. v Orlové - Lutyni,  
v Bohumínì, v Karviné – 
Univerzitním  námìstí  nebo 
v Karviné – tø. Osvobození). 
Ve všech tìchto poboèkách 
pro vás platí pùlroèní poplat-
kové prázdniny na vybrané 
produkty a služby. Máte mož-

nost  využít bezplatné pora-
denství o všem, co se týká 
vašich financí. Navrhneme 
vám optimální formy zhod-
nocování vašich úspor, 
spoèítáme vám vaše mož-
nosti pùjèek. Vyvarujte se 

dluhové pasti, do níž mùžete 
nerozvážným pøístupem 
spadnout. Svìøte své finance 
do rukou odborníkù. Veškeré 
poradenské služby posky-
tujeme svým klientùm zdar-
ma.  Rádi vám pøedáme další 
informace. Staèí navštívit 
nìkterou výše uvedenou 
poboèku nebo nám zaslat 
kontakt na vás a naši 

pracovníci Vám zodpoví  vše 
potøebné. Pošlete  nám  vaše 
telefonní  èíslo  nebo e-mail 
na adresu  omensik@csob 
.cz nebo SMS na tel.: 603 
800 151 – a budeme vás 
kontaktovat. 
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Okresní kolo
matematické olympiády
Richard Jelen, 6. tøída 
- 4.-10. místo

Soutìž 
Matematický klokan
Kategorie Klokánek
Gabriela Janíèková, 5. tøída 
- 17. místo (v okrese)

Kategorie Benjamín
Richard Jelen, 6. tøída  
- 7. místo (v okrese)

Okresní kolo olympiády 
v jazyce anglickém
Eliška Témová, 7. tøída 
- 7. místo
Gabriela Komínková, 8. tøída 
- 9. místo

Okresní kolo 
dìjepisné olympiády
Richard Kubièek, 8. tøída 
- 23. místo

Soutìž
MATES

Že místní základní škola 

dává žákùm kvalitní vzdìlání, 

n á m  p o t v r d i l y  n e j e n  

pøekvapivì skvìlé výsledky 

celorepublikového testování 

SCIO žákù 9. tøíd (viz minulé 

èíslo Dìtmarovického okén-

ka), ale i výborné umístìní 

žákù druhého stupnì v ma-

tematické soutìži MATES. Ta 

se konala ve støedu 29. února 

v budovì Gymnázia a SOŠ v 

Orlové. Soutìže se zúèastnili 

žáci orlovských základních 

škol a škol z pøilehlých obcí 

(Petøvald, Dolní Lutynì). Z 

naší školy se zapojilo celkem 

5 žákù. Ti zápolili se zálud-

nými pøíklady, které provìøily 

nejen jejich matematické do-

vednosti, ale i logické my-

šlení, pøedstavivost a hlavnì 

využití matematiky v reálném 

svìtì. A ukázalo se, že se 

všichni naši zúèastnìní žáci v 

matematice rozhodnì neztrá-

cejí a že jsou svými vyu-

èujícími vedeni správnou 

cestou. Z pìti našich želízek v 

ohni, kterými byli Vítek Bran-

ny, Dominik Kryska (6. tø.), 

Filip Botur, Eliška Témová (7. 

tø.) a Radek Bura (8. tø.), se 

ètyøem z nich podaøilo do-

sáhnout na medailové umís-

tìní a pouze v jednom pøí-

padì jsme zùstali tìsnì pod 

stupni vítìzù (výsledky na-

leznete níže). Je tedy na 

místì podìkovat všem zú-

èastnìným za skvìlou 

reprezentaci školy. Velký dík 

si ovšem zaslouží také poøa-

datelé soutìže, kterými byli 

vyuèující matematiky orlovs-

kého gymnázia. Soutìž byla 

organizaènì velmi dobøe pøi-

pravena, mìla spád, sou-

tìžící byli bezprostøednì po 

skonèení svého snažení 

seznámeni s výsledky a 

Žákynì 5., 6. a 7. tøíd se pod vedením Danuše Reliové 

pøipravují každý týden ve sportovních hrách na turnaj 

Preventan cupu ve vybíjené. Postup do okresního kola si 

musela dìvèata tvrdì vydobýt. Po úmorném pìtihodinovém 

turnaji nakonec dívky ve finále podlehly lépe hrajícímu družstvu 

z Gymnázia - Orlová.

4.4. jsme se zúèastnily okresního kola v Karviné (ZŠ 

Dìlnická), kde se sjelo 8 nejlepších družstev z celého okresu. 

Tentokrát dìvèata hrála soustøedìnì, dobøe se pohybovala v 

høišti, chybovala minimálnì. S pøehledem jsme vyhrály skupinu 

a ve finále se utkaly se ZŠ Cihelní z Karviné. Dívky  svou šanci 

nepustily a své soupeøky s pøehledem „pøehrály“.  Mladší 

žákynì ZŠ Dìtmarovice obhájily prvenství z loòského roku a 

podruhé se staly pøebornicemi okresu. Nikoho nenechaly na 

pochybách, že titul je ve správných rukách. Družstvo hrálo ve 

složení: Kateøina Vronková, Leona Rzeszutková, Nikola 

Giecková, Magdalena Kubatková, Aneta Salavová, Kateøina 

Šustíková, Adéla Grabcová, Lucie Kosová, Michaela Studená, 

Monika Veèeøová, Lucie Krùlová a Kristýna Venclová.

                                                            Mgr. Danuše Reliová                  

Pøebornice okresu 
ve vybíjené

Úspìchy žákù naší školy
Okresní 
soutìže

následnì ohodnoceni a 

odmìnìni hezkými vìcnými 

cenami. Navíc naše hrdiny 

èekala následující den sladká 

odmìna v domovské škole z 

rukou pana øeditele. Po-

dìkování také patøí dopro-

vodu našich žákù z øad 

rodièù, konkrétnì paní Mar-

kétì Branné, která ve svém 

volném èase zajiš�ovala 

bezpeènost dìtí pøi pøesunu 

na soutìž a zpìt. Ještì 

jednou tedy všem aktérùm 

dìkujeme a našim žákùm 

pøejeme, aby v pøíštím škol-

ním roce pøivezli ze soutìže 

MATES nejménì tolik medailí 

jako letos.

Kategorie 6. tøída 
(24 soutìžících)
Dominik Kryska - 2. místo
Vítek Branny - 5. místo
Kategorie 7. tøída 
(8 soutìžících)
Eliška Témová - 1. místo
Filip Botur - 2. místo
Kategorie 8. tøída 
(24 soutìžících)
Radek Bura - 2. místo
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Noc s Andersenem již 
dávno není jen knihovnickou 
záležitostí. K aktivitám na 
podporu ètení se pøipojují 
školy, kluby, dìtské domovy, 
a to nejen v Èeské republice, 
ale také na Slovensku, 
Slovinsku, v Polsku a jinde ve 
svìtì.  Naše knihovna se 
opìt zapojila do již tradièní 
akce na podporu dìtského 
ètenáøství. V pátek 30. 
bøezna 2012 se sešlo v 
knihovnì 12 dìtí, na které 
èekal bohatý celoveèerní 
program. Tento rok pak byl 
zvláštì vìnovaný tvorbì 
Jiøího Trnky, od jehož 
narození ubìhlo letos 100 let. 
Formou køížovky a internetu 
se žáci seznámili se životem 
tohoto ilustrátora, jeho dílem 
a odkazem. Tento výtvarník 
je také spojen s ilustrováním 

Jsme oddíl kuleèníku, registrovaný pod Tìlocviènou 
jednotou Sokol Dìtmarovice dne 8.3.2012. Hrajeme hlavnì 
snooker. Rádi uvítáme v našich øadách hráèe poolu i 
karambolu. Hraje se v restauraci Pod kaštany. K dispozici 
jsou: stùl snooker 12 stop, stùl pool 8 stop a stùl karambol 7 
stop. Dále je možno hrát karambol na stole 6 stop v 
sokolovnì TJ Po - Pá od 15 do 21 hod a So - Ne od 8 do 21 
hod. Herní doba v restauraci je závislá na provozní dobì, a 
to dennì od 11,30 do 22,00 hod.

Tìšíme se na Vaši návštìvu, hru èi èlenství v oddíle.
Kontakt: BST/Billard - Snooker Team Dìtmarovice
Sokolovna - Dìtmarovice 832, tel: + 420 736 223 537
Restaurace Pod kaštany - Dìtmarovice 30, tel:  +420 

604 515 181. Pøedseda oddílu: Libor Téma, tel.: +420 724 
777 231, e-mail: ltema@seznam.cz. Více zde: 
http://www.bst-billard-snooker-team-detmarovice.com/

Trnkování 
aneb Andersen 2012

BST/Billard - Snooker Team 
Dìtmarovice

nesmrtelné knihy Jana Ka-
rafiáta – Brouèci. Pøipraveny 
byly rùzné soutìže, kvízy, 
nechybìla ani ruèní dílna a na 
závìr malé pøekvapení. 
Velkou èást veèera s námi 
p rož i l  i  pan  ta j emn ík  
obecního úøadu,  k terý  
odpovídal na zvìdavé otázky 
našich úèastníkù.

Noc  s  Ande rsenem 
vznikla v Knihovnì Bedøicha 
Beneše  Buch lovana  v  
Uherském Hradišti v roce 
2003. Od roku 2006 se naše 
knihovna úèastní tohoto 
projektu, kdy dìti u pøíležitosti 
výroèí narození Hanse 
Christiana Andersena stráví 
pohádkovou noc v kniho-
vnì.

     Alžbìta Jendryšèíková
                       knihovnice

Pøijmeme skladníka na sklad v Dìtmarovicích.
Nabízíme jistotu práce u silné firmy, 
slušné platové podmínky, stravenky.

Požadujeme dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, flexibilitu.
Do odpovìdi pøiložte životopis, kontaktní telefon, souèasné bydlištì 

a zašlete emailem na falco@falconabytek.cz.

Prodám byt 3 + 1

v Dìtmarovicích.

Informace  na tel. è. 724 538 217
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Navíc pøi této èinnosti 
hrozí nebezpeèí pøenesení 
požáru na jiný objekt nebo 
plochu podobnou té spalo-
vané a to po povrchu suché 
vegetace. Oheò mùže být 
rovnìž zanesen vìtrem nebo 
proudy horkých spalin s 
jiskrami do lesù nebo na 
plochy, kde je silnìjší vrstva 
lesní hrabanky nebo ne-
dostateènì mineralizované 
zbytky organických látek z 
døívìjší vegetace, pøitom 
oheò mùže „doputovat“ na 
vzdálenost desítek metrù a 
objevit se jinde až po nìkolika 
dnech. Fyzická osoba, která 
vypaluje porosty, se dopouští 
pøestupku, za který mùže být 
pokutována až do výše 25 
000 Kè pøíslušným orgánem 
hasièského záchranného 
sboru. Právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby 

rovnìž nesmí provádìt 
spalování døevního odpadu a 

spadeného listí plošnì, pøi 
pøípadném spalování hoøla-
vých látek na volném prost-
ranství jsou povinny stanovit 
opatøení proti vzniku a šíøení 
požáru a pøedem je oznámit 

Vypalování trávy
Blíží se jaro, a právì v této dobì opìt nejèastìji budou 

hrozit požáry trav a dalších porostù. Vypalování trav 
zpùsobí každoroènì mnoho zbyteèných požárù. Je nutné 
uvést, že pálení staré trávy i ostatních porostù v 
souvislých plochách je zákonem è. 133/1985 Sb., o požární 
ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zakázáno. 

Èeská republika je opakovanì zasahována povodnìmi, z 
nichž nìkteré mohou být extrémní a zpùsobit enormní škody 
jak na vodních tocích a dílech, na kvalitì a dodávce pitné vody, 
na majetku, tak na životech a zdraví lidí. Proto již v roce 2000 
byla vládou Èeské republiky schválena Strategie ochrany pøed 
povodnìmi na území Èeské republiky. Její zpøesnìní obsahuje 
Plán hlavních povodí Èeské republiky (2007) a konkrétní 
opatøení pøi povodních Plány oblasti povodí (2009). Na základì 
výše uvedeného vznikla Koncepce øešení problematiky 
ochrany pøed povodnìmi v Èeské republice. Významným 
pøínosem také bylo vytvoøení Plánu rozvoje vodovodù a 
kanalizací Èeské republiky jako souèásti plánování v oblasti 
vod a jako souèást prevence pøed povodnìmi. Bylo pøijato i 
nìkolik stìžejních zákonù, které øeší záchranné práce a jejich 
spolupráci pøi povodních jako jsou zákon è. 238/2000 Sb., o 
Hasièském záchranném sboru Èeské republiky, zákon è. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon è. 
240/2000 Sb., o krizovém øízení, nebo zákon o vodách è. 
254/2001 Sb., který zavedl rozhodující prvky k posílení 
prevence pøed povodnìmi.

Povodnì jsou definovány jako pøechodné výrazné zvýšení 
hladiny vodních tokù nebo jiných povrchových vod, pøi kterém 
voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a mùže 
zpùsobit škody. Anebo voda nemùže doèasnì pøirozeným 
zpùsobem odtékat z urèitého území nebo je její odtok 
nedostateèný, nebo mùže docházet k zaplavení území i pøi 
soustøedìném odtoku srážkových vod.

hasièskému záchrannému 
sboru. Hasièský záchranný 
sbor mùže stanovit další 
podmínky pro spalování ne-
bo mùže takovouto aktivitu 
zakázat. Pokud tuto povin-
n o s t  p r á v n i c k á  n e b o  
podnikající fyzická osoba 
nedodrží, dopouští se správ-

ního deliktu a mùže jí být 
uložena pokuta až do výše 
500 000 Kè, tato pokuta platí 
také pøi nenahlášení požáru 
pøi plošném vypalování. Také 
je nutné pamatovat, že pøi 

pálení odpadu se musí vždy 
postupovat v souladu se 
zákony jako je napøíklad 
zákon o ovzduší, lesích, 
odpadech nebo s vyhláškami 
obcí.

Pøes neustálé výzvy ve 
sdìlovacích prostøedcích 
jsou nìkteøí lidé stále ne-
pouèitelní a trávu vypalují. Je 
nutné si uvìdomit, že pøi 
vypalování (plošné vypalo-
vání trávy, vypalování strniš�) 
a spalování staré trávy 
(zapálení shrabané trávy na 
hromadì) mohou lidé zavdat 
pøíèinu nejen ke vzniku 
požáru, ale navíc mohou 
ohrozit životy a zdraví osob, 
zvíøata a majetek. Lidé by 
proto v žádném pøípadì 
nemìli spalovat trávu pøi 
vìtru, kdy hrozí další rozší-
øení ohnì, nebo v blízkosti 
snadno vznìtlivého materiálu 
nebo lesa. Na závìr je nutné 
dodat, že vypalování staré 
s u c h é  t r á v y  j e  s i c e  
nejrychlejší zpùsob likvidace, 
ale není bezpeèný a eko-
logický, a hlavnì je zakázaný.

Jsou rozlišovány 3 typy povodní. Prvním typem je pøirozená 
povodeò - zpùsobená pøírodními jevy (tání, deš�ové srážky, 
chod ledù). Druhým typem je zvláštní povodeò - zpùsobená 
civilizaèními vlivy (porucha vodního díla, která mùže vést až k 
havárii – napø. protržení hráze). Tento typ povodnì je 
závažnìjší, nebo� mùže nastat znenadání a její dopady bývají 
katastrofické, je však ménì pravdìpodobný než vznik 
pøirozené povodnì. Tøetím typem je blesková povodeò – ta je 
zpùsobená náhlými pøívalovými dešti. Tento typ mùže 
pøedstavovat vážné ohrožení, kdy bìhem nìkolika minut mùže 
dojít k zaplavení i takových území, která se nacházejí mimo 
záplavové oblasti.

Lidem, kterým hrozí, že je povodeò postihne, se musí snažit 
na ni pøipravovat pøedem, což je spojeno s tím, že je nutné 
sledovat vývoj povodòové situace v hromadných a 
regionálních sdìlovacích prostøedcích, zjiš�ovat informace o 
zpùsobu možné evakuace z místa ohrožení. Dále je nutné 
pøipravit si pytle s pískem a další materiály na utìsnìní nízko 
položených oken a dveøí, zajistit si ucpávky a tìsnící materiál 
pro odpadní kanalizaèní potrubí, pøipravit si evakuaèní 
zavazadlo, také pøipravit domácí zvíøata k evakuaci a pøipravit 
vyvedení hospodáøských zvíøat. Ve svých domovech by si lidé 
také mìli zajistit snadno odplavitelný materiál, pøemístit 
potraviny, cenný nábytek, elektrospotøebièe a nebezpeèné 
látky do vyšších pater domu a zabezpeèit dùm nebo byt pøi jeho 
opuštìní pøi evakuaci.

                                                                  Ing. Lukáš Rylko

Pøíprava na povodnì
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Køíženec, pejsek, hodný, ale nevhodný k dìtem, 5 – 6 let, PÈ 
533

Køíženec ovèáka, feneèka, živá, když si zvykne, je vdìèná a 
poslušná, 2 – 4 roky, PÈ 626
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili 

Všem jubilantùm blahopøejeme

Bøezen 2012
 81 let

Jaroslav Lapiš
Lumír Pluta

Miroslav Oršulík
85 let

Lidie Rumlerová
Marie Rzuhovská

87 let
Josef  Nerychel
Anna Uhrová

88 let
Josef Nebroj

89 let
Antonie Baòková

Duben 2012 
80 let

Marie Kuncová

Anna Šimanská
81 let

Rudolf Hanusek
82 let

Marie Tøaskalíková
84 let

Valerie Kijonková
Blažena Konvièná
Vìra Køemenová

85 let
Marie Jendryšèíková

86 let
Jan Elšík

88 let
Miroslav Knìžík

89 let
Andìla Dzialová
Anna Chorovská

Na spoleènou cestu životem vykroèili

17.3.2012
Petr Boèek, Dìtmarovice

Lucie Šimanská, Dìtmarovice

1.4.2012
Jiøí Suchna, Orlová

Kateøina Slaninová, Orlová

14.4.2012
Martin Brožík, Dìtmarovice

Vendula Babczynská, Dìtmarovice

               Zlatou svatbu oslavili  

22.4. Miroslav a Alice Maroštíkovi
28.4. Bronislav a Marie Dembinští
28.4. Janina a Miroslav Ulmanovi

Vzpomínáme na naše zemøelé

Jarmilu Dadokovou, Ericha Šustíka, 
Hedviku Mencnerovou, Petra Zerzonì, 

Pavlu Kuèerovou, Vladislava Svrèinu, Helenu Kozlovou. 

Vzpomínka
Dne 25.4.2012 by se dožil sta let

pan Teofil Morawiec
z  Koukolné.

S láskou vzpomínají dcery Anièka a Zdeòka s rodinami.

Od 23.4.2012 bude OBÈANSKÁ 
PORADNA Karviná, støedisko Slezské 
diakonie poskytovat bezplatné 
poradenství v budovì bývalé mateøské 
školy na ulici V Aleji 435 v Karviné-Ráji. 
Telefon 596 323 031 a e-mail 
obcan . ka@s lezskad iakon ie . cz  
zùstávají stejné.  Lenka Šimerdová
vedoucí Obèanské poradny Karviná

OBÈANSKÁ PORADNA Karviná 
se stìhuje 

Vážení spoluobèané, v první dekádì nejkrásnìjšího mìsíce v 
roku si na celém svìtì lidé pøipomínají osvobození od fašistické 
poroby a den 8. kvìtna 1945 je u nás oficiálním dnem ukonèení 
druhé svìtové války, Dnem vítìzství, který se slaví jako státní 
svátek ÈR.

Vzhledem k tomu, že se jedná již o èasový odstup 67 let, ubývá 
zákonitì pamìtníkù druhé svìtové války, i pamìtníkù dne 
osvobození. A� se historikové pøou o to, jestli byla druhá svìtová 
válka ukonèena 8. èi 9. kvìtna, je jisté, že obec Dìtmarovice byla 
osvobozena 1. kvìtna 1945 Rudou armádou, což je našim dìtem 
urèitì ve škole vysvìtleno tak, aby pochopily i souvislosti s 
vývojem svìta po válce. Jsem pøesvìdèen o nutnosti pøipomínat si 
fašistickou hrùzovládu, druhou svìtovou válku a obrovské obìti, 
které provázely toto hrùzné období. Je znepokojující, že i u nás 
existují tendence s odstupem èasu tuto zlou etapu dìjin zlehèit a 
tendenènì komentovat tak, že je pohled na uvedené období 
výraznì zkreslován.  I v souvislosti s perspektivami aktuálního 
vývoje celé naší spoleènosti je proto nutné našim dìtem vìci 
objektivnì vysvìtlovat ve škole, ale i v rodinách.

Nikdy nesmíme zapomenout na naše bývalé spoluobèany, 
kteøí jsou mezi nesèetnými obì�mi mašinerie druhé svìtové války 
a jejichž jména jsou vyryta na našem kamenném památníku v obci. 
Nesmíme v této souvislosti zapomenout na èetné obìti na životech 
nevinných lidí v naší zemi, v Evropì a na celém svìtì.

Nikdy nemùžeme být dostateènì vdìèni padlým 
osvoboditelùm, vojákùm Rudé armády a vojákùm spojencù 
západních zemí. V naprosté vìtšinì se jednalo o mladé lidi, kteøí v 
obrovských poètech položili životy za ukonèení fašistické poroby.

Není v našich silách, abychom uvedeným obìtem dostateènì 
podìkovali.

Je na dalších generacích lidí, aby se minimalizovaly váleèné 
konflikty na zemi, nebo� pøinášejí ta nejhorší utrpení. Pøejme si, 
aby i tato naše vzpomínka pøispìla k vývoji naší spoleènosti bez 
podobných tragických historických událostí, jako byla druhá 
svìtová válka.

                                                             Ing. Ladislav Rosman

Nikdy nezapomeneme
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