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Aktuálnì z bloku starosty

(pokraèování na str. 2)

Vládní návrh byl v èervnu v 
Parlamentu ÈR v druhém 
ètení, v záøí pak pùjde do 
tøetího – závìreèného a pak již 
budeme definitivnì vìdìt… V 
pøípadì, že návrh projde, lze 
reálnì v zastupitelstvu uva-
žovat i o nezvýšení danì z ne-
movitostí pro naše obèany. 
Rýsu j í  se  však øešení  
zajímavìjší, o nichž je má 
úvaha ještì dále v tomto 
výtisku. Doporuèuji pozornì 
pøeèíst.

Další dobrou zprávou je, 
že jsme jako obec obdrželi 
dotaci 250 000,- Kè z Nadace 
OKD na jednu ze dvou pro-
jektovaných odpoèinkových 
ploch v obci a naše farnost má 
z této instituce dotaci na 
opravu kostela. Spolu s 
ostatními investièními akcemi 
v obci, jejichž výèet máte na 
druhé stranì tohoto výtisku, 
se naše obec zase posune „k 
lepšímu“. Nemohu pøi této 
pøíležitosti nepodìkovat panu 

Pøevažují dobré zprávy pro naše obèany
Vážení spoluobèané,
dobré a pozitivní zprávy se mají co nejrychleji sdìlovat, 

takže si dovolím v tomto smyslu nìkolik poznámek. 
Dùležitý je vývoj tzv. nového rozpoètového urèení daní pro 
obce a mìsta. Vše nasvìdèuje tomu, že od 1.1.2013 budou 
obce dostávat do rozpoètù nezanedbatelnì více finanè-
ních prostøedkù od státu a bude se nám tímto „lépe 
dýchat“ v oblasti financování naplánovaných investic. Pro 
naši obec by to znamenalo nìkolik milionù navíc. Zámìrnì 
neøíkám, o kolik se u nás jedná, abych to nezakøikl. 

Volákovi za opravu historické 
budovy bývalého kina, dnes 
jeho prodejny ELEKTRO. A to 
pan Volák ještì opraví 
budovu bývalé ZDŠ a dále 
budovu Èerveného kohouta. 
Rovnìž i panu Kolakows-
kému tímto dìkuji, nejen, že 
vytvoøil takové skvìlé zázemí 
našim kutilùm a zahrádká-
øùm, ale i za podstatné zlep-
šení vzhledu hned u nìkolika 
budov v obci. Obec bude 
postupnì nejen v centru o 
hodnì lépe vypadat, bude se 
v ní lépe bydlet, což je cílem i 
našich snah.

Dobrou zprávou je i to, že 
jsme obdrželi z Ministerstva 
životního prostøedí tzv. 
akceptaci našich žádostí na 
zateplení obou mateøských 
škol v obci. Akceptace ještì 
není dotace, ale snad na 90 
% jistota to už je. A nemyslete 
si, že jsou zde postupy 
snadné, projekty jsme aktua-
lizovali a oba se povedlo pro-
sadit. O výše uvedené pro-

jekty se starají pracovníci 
obecního úøadu paní Èempe-
lová a pan Kyjonka, èímž jim 
chci veøejnì podìkovat za 
jejich pøièinlivost. V pøípadì 
dotací na školky je mašinerie 
definitivního smluvního pro-
vedení dotace zdlouhavá a 
vychází to tak, že v letošním 
roce budeme rádi, jestli se 
nám povede alespoò vymìnit 
okna na MŠ støed, což máme 
v zámìru. A když ne, udìláme 
to na rok, hlavnì, že budou v 
pøíslibu peníze. Nìkteré firmy 
z regionu obce již darovaly 
finance na výmìnu oken 
mateøské školy støed, celková 
výše obnosu z tìchto darù je 
zatím 180 tis. Kè. Tyto peníze 
budou k prostøedkùm z dotací 
pøièlenìny a použity výhrad-
nì na okna MŠ.

Myslím, že dobrou zprá-
vou pro rozpoèet obce je 
napøíklad i to, že se po 
provedené dùkladné revizi 
mnou j iž  le tos jednou 
vzpomínaného problému 
elektroinstalace v budovì ZŠ 
s hrozbou milionových ná-
kladù na její rekonstrukci dle 
projektu z r. 2009 ukázalo, že 
zásadní problém tkví v 
poddimenzování hlavního 
jistièe soustavy. Odborníci 
doporuèují jeho výmìnu za 
výkonnìjší, pøièemž vlastní 
další rozvody budovy budou 
fungovat ještì pìknou øadu 

dalších let. Náklady s tím 
spojené budou jen v úrovni 
desítek tisíc Kè. A na výmìnì 
jistièe s novým mìøením 
spotøeby el. energie se již 
pracuje. Peníze využijeme na 
jiné vìci, což je dobrá zpráva.

No, a koneènì dobrá 
zpráva pro naše obèany je i 
to, že v obci by už nemìl být 
problém s množstvím biood-
padu. Nalezli jsme v obci 
„plácek“ mimo obydlenou 
èást obce, který je od 15.6. 
2012 ohrazen pøenosným 
ohrazením s kontejnery pro 
„jakékoliv“ množství trávy, 
jablek, listí. Tento, pozor, 
zásadnì jen b ioodpad 
budeme øízenì sbírat v 
urèeném èasovém úseku. 
Pro lidi z obce to znamená 
možnost legálního uložení 
bioodpadu, což je urèitì krok 
kupøedu, v pøedstihu pøed 
realizací sbìrného dvora, 
který je závislý na poskytnutí 
státní dotace a mìl by být za 
rok èi dva. Do té doby si ale 
všechno pøipravíme a také si 
nacvièíme urèitou úroveò 
disciplinovanosti u využití 
zaøízení. Zde rovnìž, pro 
pøípadné škarohlídy, prohla-
šuji, že pozemek je bezú-
platnì zapùjèen na potøebnou 
dobu. A na podzim už žádné 

 V souèasné dobì probíhá zajímavá oprava místního kostela (tzv. horolezeckým 
zpùsobem). Na jeji realizaci pøispìla èástkou 500 000,- Kè Nadace OKD.



- 2 - www.detmarovice.cz

Pøevažují dobré zprávy pro naše obèany
zamoøování ovzduší pálením 
listí. Všechno na uvedenou 
skládku a nebudeme se 
navzájem trávit ze zahradních 
„ohýnkù“. Na podzim nechci 
už vidìt v obci uslzené 
maminky, že jejich dítì má 
opakovanì problém s astma 
napø. i z našeho pálení listí v 
dobì inverze. Pozor, zákaz 
pálení listí a rostlinných zbytkù 
v dobì inverze bude u nás v 
oblasti aglomerace velmi 
striktní. A vìtšina lidí to urèitì 
podpoøí.

Musím øíct, že mne zahan-
bili naši vážení spoluobèané 
žijící na domech s peèova-
telskou službou. V posledním 
Okénku jsem popisoval situa-
ci, že tito vážení starší spolu-
obèané nejsou žádné finanèní 
sociální pøípady, takže by 
mohli více pøispìt na opravu 
budov s peèovatelskou služ-
bou. Vìøte, že jsem se jich 
nechtìl dotknout a tímto zpù-
sobem se jim omlouvám. K 
mému pøekvapení, oproti 
tvrzení nìkterých našich 
jiných spoluobèanù, jsou totiž 
tito vážení lidé pøístupni 
postupnému zvýšení nájem-
ného, dokonce vystupují 
vstøícnì v tomto smìru, jen 
aby na nich nebylo, že obec na 
službu tvrdì doplácí. Moc jim 
za tento pøístup dìkuji. A ten 
jejich pøístup je dobrá zpráva, 
ne?

A ještì jedna dobrá 
zpráva, ministr dopravy a ØSD 
se zabývají naší proble-
matikou obchvatu. Koncepce 
nových a dokonèovaných cest 
v ÈR je zatím jen do r. 2014, 
samozøejmì, že se náš ob-
chvat do r. 2014 stavìt 
nebude, to ví u nás v obci 
každý. A máme již odpovìï 
ministra na již tøetí náš dopis - 
vlastnì prosbu, aby pro naše 
lidi pøipravil informaci o kon-
cepci nových cest dle stra-
tegie po r. 2014. Ministr sdì-
luje, že je potøeba m.j. 
propoèítat ekonomický efekt 
stavby a bude se vybírat v 
r o c e  2 0 1 3  z  p ì t i  s e t  
podobných zámìrù poøadí 
realizací. Nyní jsem absolvo-
val jednání s øeditelem Silnic a 
dálnic Ostrava a jsem ohlášen 
na ØSD Brno, kde se stavby 
centrálnì plánují. Chci se 

Vážení spoluobèané, u hlavní èásti letos 
plánovaných akcí investic a oprav mùžeme 
dnes s urèitostí konstatovat finanèní 
dostateènost rozpoètu pro jejich realizaci. U 
všech akcí jsou již výbìrovým øízením urèeny 
dodavatelské firmy, které práce provedou. 
Nìkteré èinnosti již byly zahájeny, ale i 
ukonèeny. Budete je moci v obci sledovat od 
poèátku až po pøedání hotového díla. Pro Váš 
pøehled je k dispozici následující výèet akcí 
vèetnì smluvnì urèeného èasového rozsahu 
k provedení díla:
n Výmìna 13 ks oken a 1 ks vchodových 

dveøí na budovì Domu s peèovatelskou 
službou. Lhùta: 14.5.-30.6.2012, provedla 
firma HAOSPOL s.r.o. 

n Oprava soklu na Dìlnickém domì. 
Lhùta: 15.5.-30.6.2012, provedla firma  
TANTI stav s.r.o. 
n Broušení a lakování podlahy v sále Dìl. 

Domu. Lhùta: 4.6.-17.6.2012, provedla firma 
VS PARKET
n Oprava výtlukù a nerovností na 

místních komunikacích. Lhùta: 1.5.-
31.7.2012, provádí firma JHF Heømanovice 
spol. s.r.o. 
nOprava chodníkù pøed kostelem a u 

lékárny, dále na høbitovì a u pošty (RD p. M. 
Uhra). Lhùta: 1.5.-30.8.2012,provádí firma 
KUMAN spol. s.r.o.

uj ist i t ,  že se s naším 
požadavkem dále bude pra-
covat a výsledek Vám sdìlím.  
Øeknu Vám, vážení spolu-
obèané, že složka korespon-
dence k obchvatu, kterou 
jsem letos v zimì založil, je už 
dobøe „tlustá“ a utìšenì dále 
pøibývá.  Dobrým základem 
byly Vaše podpisy k naší 
podpisové akci v zimním 
období. Za každou cenu se 
musíme vtlaèit do priorit pro 
roce 2014 a rád Vás o dalším 
vývoji situace budu infor-
movat. Dobrou zprávou je 
rovnìž to, že se letos i u nás v 

obci opraví zbývající úsek 
hlavní komunikace v úseku 
od nadjezdu k EDÌ až po 
hospodu U mnicha. Bude to 
ale chtít naši svatou trpìlivost 
a zvýšenou opatrnost na 
komunikaci po dobu opravy.

No, a skoro na závìr: Na-
še nové zdravotní støedisko 
se stavebnì dokonèuje, k 
o b s a z e n í  o r d i n a c í  s e  
pøihlásily a byly radou obce 
vybrány MUDr. Grabková – 
praktické lékaøství a MUDr. 
Langrová – stomatolog. Ordi-
nace budeme chtít otevøít od 

1.10.2012. A na úplný závìr: 
Náš nový bankomat ÈSOB 
vykázal za první mìsíc 
provozu - duben pøes 900 
operací, což je skvìlý zaèátek 
využívání. Nepotvrdily se 
nìkteré negativní postoje u 
nás v obci k tomuto zaøízení. 
ÈSOB se omlouvá za 
poèáteèní dubnové technické 
potíže spojené s výpadky 
zaøízení. Nyní už se situace 
zlepšila a stabilizovala. Tak, a 
to by dnes byly, doufám i pro 
Vás, zatím všechny pozitivní 
zprávy. 

     Ing. Ladislav Rosman

(dokonèení ze str. 1)

Výèet investic a oprav v roce 2012
n

oken na budovì. Lhùta: 27.5.-30.9.2012, 
provádí farou vybraná firma Dadok (Dìtma-
rovice)
nVýmìna vytápìcího kotle a utìsnìní 

oken na budovì pošty. Kompletnì provedeno 
firmou SERVISINSTAL
nRealizace dopravního znaèení (smìrové 

tabule) v obci.ù- Lhùta: 14.5.-31.7.2012, 
práce vlastními silami v první etapì ukonèeny
n Výmìna rozvodù vody v domì DPS èp. 

670. Lhùta: 1.5.-17.6.2012, provedla firma 
INSTALATERSTVÍ, ZÁMEÈNICTVÍ M.M. 
spol. s.r.o.    
n Zateplení severní stìny budovy èp. 

900.  Lhùta: do 30.9.2012, firma bude 
vybrána
n Výmìna  2ks vchodových dveøí budovy 

SK Dìtmarovice. Lhùta: 14.5.-30.6.2012, 
provedla  firma HAOSPOL  s.r.o.

 n Renovace vìtrného mlýna, dar rodiny 
Kempných. Provedeno na 75 %, bude 
dokonèeno do 30.9.2012, práce vlastními 
silami 
n Zabezpeè. zaøízení a elektro rozvod ve 

sklepních prostorách – budova hasièské 
zbrojnice.ù Èásteènì provedeno, dokonèení 
do 30.9.2012, provedla firma Kycik alarm
nRealizace odpoèinkové plochy na obec-

ním pozemku vedle budovy Èervený kohout. 
Lhùta: do 30.10.2012, realizaèní firma byla 
vybrána – Stababed 
nDokonèení stavby zdravotního støe-

diska. Do 10.7.2012, realizuje firma SILEXIM
n Renovace kaple na Nebrojovém kopci, 

váže na darování kaple rodinou Staniczkù
Pøedpoklad realizace do 30.11.2012, 

vlastními silami
nRealizace mobilního ohrazení sbìrného 

místa bioodpadu – nová služba pro obèany, 
sbìr trávy, padaného ovoce a listí na 
vyhrazeném místì, posílení funkènosti novì 
zavedených 30 -ti kontejnerù na bioodpad. 
Realizace od 16.6.2012, vlastními silami

Další realizace pøipravujeme. 
                              Ing. Ladislav Rosman

Oprava fasády kostela, výmìna a oprava 
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Z jednání 
zastupitelstva obce

Dne 20.6.2012 se konalo 13. 
zasedání zastupitelstva obce. 
To mimo jiné projednalo a 
schválilo upravený rozpoèet 
obce  ke dni 20.6., rozpoètová 
opatøení, poskytnutí doda-
teèných dotací SK Dìtmaro-
vice a TJ Sokol, vzalo na vì-
domí informace o založení 
Místní akèní skupiny Bohu-
mínsko a v souvislosti s tím 
schválilo èlenství Obce Dìt-
marovice v tomto zájmovém 
sdružení.

Zmìny ve funkcích 
úøedníkù

Tímto chceme informovat, že 
po uskuteènìných výbìro-
vých øízeních v rámci tzv. ve-
øejné výzvy došlo ke zmìnám 
na dvou funkcích referentù – 
úøedníkù v rámci našeho 
obecního úøadu. Napøed byla 
na funkci ekonoma a úèetní 
obce, kterou dlouhodobì 
zastávala paní Miluše Krù-
lová, vybrána dosavadní 
pracovnice paní Vìra Grušèí-
ková. Na místo, které jmeno-
vaná dosud zastávala (èin-
nosti na úseku sekretariátu 
starosty, ovìøování, zemì-
dìlství, pokladny a další), byla 
poté vybrána paní Jana 
Støelcová, obèanka Dìtma-
rovic.
V souvislosti s ukonèením 
èinnosti paní Miluše Krùlové jí 
tímto vedení obecního úøadu 
dìkuje za tuto po mnoho let 
poctivì  a odpovìdnì vykoná-
vanou  práci.
    Jan Pochylý, tajemník OÚ

Sbìrové místo 
bioodpadu – trávy, 
zbytkù rostlin a listí

Na základì rozhodnutí Rady 
obce Dìtmarovice je od 16. 6. 
2012 zøízeno „Na Šlogu“ 
sbìrové místo bioodpadu. 
Uvedený odpad od vás 
osobnì pøevezme pracovník 
obecního úøadu. Toto místo 
nelze  využívat pro odevzdání 
jiných druhù odpadù  a nelze 
je využívat mimo urèenou 
dobu.

Provozní øád sbìrového 
místa bioodpadu
1. Sbìrové místo slouží 
pouze pro shromažïování 
trávy, zbytkù rostlin a listí.
2. Sbìrové místo slouží 
pouze pro osoby s trvalým 
pobytem v obci Dìtmarovice 
a odpad bude odebrán pouze 
po pøedložení obèanského 
prùkazu èi jiného platného 
dokladu s vyznaèenou adre-
sou.
3. Po pøíjezdu do areálu 
vyèkejte pøíchodu pracovníka 
obecního úøadu, který od vás 
odpad odebere. 
4. Osoba, která odpad 
odevzdává, je povinna vyložit 
ho na urèené místo dle 
pokynu povìøené osoby.
5. Za odevzdání tohoto 
odpadu se neplatí.
6. Návštìvníci jsou povinni 
dodržovat tento provozní øád 
a pokyny povìøených osob 
provozovatele.
Provozní doba Sbìrové 
místo bude v provozu 1x 
týdnì, vždy v sobotu od 16. 
èervna do 30. listopadu v 
dobì od 8.00 do 16.00 hodin. 
Mimo tuto dobu je vstup do 
areálu zakázán.

 Vìtrný mlýnek 
s turbínou

Vìtrné mlýny a mlýnky jsou 
jedním z nejstarších technic-
kých zaøízení s využitím 
pøírodní energie pro ulehèení 
práce èlovìka. Vìtrné mlýny 

se do Evropy dostaly pravdì-
podobnì prostøednictvím 

Arabù pøes nynìjší Špa-
nìlsko nìkdy v 8. století. 
První zmínky o mlýnech v Èe-
chách se objevují v kronikách 
v roce 1277. K rozšíøení 
výstavby mlýnkù na Moravì 
dochází za vlády císaøe Jo-
sefa II., který r. 1784 vydáním 
pa ten tu  dopo ruèu je  a  
podporuje tuto aktivitu. Vìtr-
né mlýnky s turbínou se 
vyskytovaly pouze na seve-
rovýchodì Moravy v oblasti 
Ostravska a Tìšínska. Mezi 
lety 1900 - 1940 jich bylo 
postaveno možná 1 000 
kusù, ovšem do dnešních 
dnù se dochovalo již pouze 
nìkol ik  desí tek tìchto 
unikátních zaøízení. Jeden z 
vìtrných mlýnkù byl postaven 
na poèátku 20. století rodinou 
Kempných u rodinného domu 
è.p. 196 v Dìtmarovicích a 
byl používán až do 50. let. 
Technologické zaøízení k 

mletí bylo dobøe zachováno, 
silnì však zchátrala døevìná 

Informace obecního úøadu

èást a hrozila likvidace celého 
mlýnku.  Proto bylo zaøízení 
nabídnuto stávajícím majite-
lem panem Evženem Kemp-
ným darem obci. V bøeznu 
2012 se stává mlýnek ma-
jetkem obce Dìtmarovice a v 
dubnu je zapoèato s jeho 
rekonstrukcí. Celá stavba 
byla na místì rozebrána a 
kovová konstrukce s mlecím 
zaøízením pøevezena do dílny 
obecního úøadu. Všechny 
kovové èásti pracovníci 
místního hospodáøství peèli-
vì zrekonstruovali a natøeli. 
Opravenou konstrukci pak 
pøevezli na nové místo k 
„Adamèíkovì stodole“, kde ji 
doplnili o nové døevìné 
opláštìní, zhotovené pøesnì 
podle pùvodního.  Jsme rádi, 
že se podaøilo zachránit nejen 
z a j í m a v o u  t e c h n i c k o u  
památku, ale i kus umu a 
dovednosti našich pøedkù.
 Na rekonstrukci mlýnku se 
bezplatnì podílely firmy 
Stavebný servis Kabatiar, 
Stavebniny Spurný, Døevo-
prodej Na Skotnici a klempíø 
pan Zdenìk Hanák. Všem za 
pomoc dìkujeme.

Použitá literatura: DOUBEK, 
URBÁNEK, MLÝNEK. Vìtrné 
mlýnky s turbínou, Technické 
muzeum v Brnì, sekce 
Vìtrné mlýny kruhu pøátel 
TMB, 2011



Tabulka možných variant daní s vazbou na násobný koeficient výpoètu:
koeficient
daò  v Kè (pouze budovy)
navýšení pro vlastníka nemovitosti
sleva na popelnici    
r o z d í l
daò v Kè (pouze budovy)
navýšení pro vlastníka nemovitosti
sleva na popelnici    
r o z d í l    
daò  v Kè (pouze budovy)
navýšení pro vlastníka nemovitosti
sleva na popelnici    
r o z d í l    
Pozn.: Šedì vyznaèený sloupec doporuèíme k realizaci pro rok 2013.
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Vzhledem k tomu, že v záøí 
mus íme na  zasedání  ZO 
rozhodnout o pøípadné zmìnì 
dosavadního stavu výpoètu výše 
danì ze staveb v naší obci, je na 
místì následující úvaha jako 
podk lad pro  d iskus i .  Jen 
zdùrazòuji, že možnost navýšení 
danì se týká jen s taveb 
(rodinných domù a hospodáøs-
kých budov), ne pozemkù. Pro 
úvahu ve tøech u nás diskuto-
vaných variantách použiji „mo-
delovì“ situaci:

Rodinný dùm se zastavìnou 
plochou 110 m2 (11x10m) k tomu 
hospodáøská budova o zastavìné 
ploše 40 m2 (5x8m) Uvažujme v 
tomto modelu s tím, že ke stavení 
je pozemek, za který je vypoètena 
pro všechny níže uvedené 
pøípady nemìnná daò 300 Kè/rok. 
Položka není pro výpoèet tedy 
dùležitá.

Jak to tedy v uvedených 
variantách úvahy pro modelový 
pøípad vypadá a mùže vypadat:

Varianta è. 1 
Roèní daò u obou staveb èiní 

420 Kè celkem, pro naši souèasnì 
platnou variantu koeficientu 1 
platí následující:

majitel nemovitosti platí daò 
za stavbu 420 Kè  + daò za 
pozemek (èástka nemìnná)  300 
Kè celkem roèní daò 720 Kè  Jak 
již jsem psal v minulém Okénku, 
obci z toho plyne dnes do 
rozpoètu celkem 3,5 mil. Kè 
(zapoèteny i danì z pozemkù).

Varianta è.2
V pøípadì, že bychom si 

odhlasovali pro rok 2013 platnost 
koeficientu 2, situace se zmìní 
takto:   majitel nemovitosti zaplatí 
daò za stavbu 840 Kè  (2 x 420Kè)  
+ daò za pozemek (èástka 
nemìnná) 300 Kè celkem roèní 
daò 1.140 Kè V tomto pøípadì 
bude celková „modelová“ daò 
1.140  Kè/rok a obci se zvýší 
pøísun financí o 2,6 mil. Kè/ rok.  
Pro obec je to jistì zajímavé, pro 
plátce danì jistì ponìkud ménì…

Varianta è. 3 
V obci jsou ale nezanedba-

telné i hlasy hovoøící o modelu, 
který je lépe akceptovatelný i pro 
plátce danì. Paradoxnì je to 
model s koeficientem, který by byl 
dále vyšší, tj. napøíklad koeficient 
3. Pro tento pøípad by se výše 
danì zmìnila takto:

majitel nemovitosti zaplatí 
daò za stavbu  1.260 Kè  (3 x 420 
Kè) + daò za pozemek (èástka 
nemìnná) 300 Kè celkem roèní 
daò 1.560 Kè Ètení tohoto 
odstavce až potud mùže u plátce 
danì navozovat napøíklad pocity 
silného znepokojení, ale P OZ O 
R  !!!

Uvedená varianta navrhuje 
zároveò obèanùm vrátit peníze 
formou sníženého poplatku za 
odvoz popelnice. A to už je jiné:  
Znamenalo by to, že obèané 
dosud platící za 110 l popelnici 
1.500 Kè,(u nás nejèastìjší), by ji 

mìli v lednu zdarma, v pøípadì 
popelnice velké 240 l, dnes 
poplatek 2.500 Kè, by si obèan 
zaplatil jen napø. 1.000 Kè, u 
popelnic malých – odvoz 1x za 
mìsíc – dnes 800 Kè by pak v 
lednu plátci obdrželi dar napø. 
700 Kè.

Zaèátek roku tedy nákladovì 
pøíjemný, v kvìtnu pak daò oproti 
dnešku vyšší o 840 Kè. Obci by 
tato varianta pøinesla navíc pøes 
4 mil. Kè, pøitom obèané by 
nemìli mít dùvod k nespoko-
enosti. Ty uvedené 4 mil. Kè by 
totiž zaplatili podnikatelé a firmy v 
obci a nejvíce EDÌ. Tìm bychom 
nevraceli nic, takže by se jejich 
finanèní podíl trojnásobkem 
oproti dnešku mohutnì zvýšil.  
Potud doufám, že znepokojení 
ètenáøe pominulo. Rýsuje se zde 
ale velké pracovní nasazení a 
odpovìdnost obecního úøadu, 
protože administrativní zvládnutí 
tohoto mechanismu je opravdu 
složité.  Byli jsme se pouèit ve 
Stonavì, kde žije jen 2000 lidí, 
mají systém vrácení penìz 
zabìhnutý, a pøece je to každo-
roènì tak øíkajíc „na mašli“. Lidé 
neumí vyplnit formuláøe, chodí 
na poslední chvíli, nìkteøí nadá-
vají na svìtskou nespravedlnost 
v úrovni vrátky jednotlivcùm, 
neváží si popelnic zadarmo. 
Doufám, že si nemyslíte, že 
nejsem pro nové vìci, ale tady 
mám obavy, abychom nezbourali 
starý fungující systém plateb bez 

K dani z nemovitosti pro rok 2013 v obci  Dìtmarovice
vrátek penìz a nový pak 
nezavedli – i s maximálním 
úsilím. Ani právní pohledy nejsou 
èisté. Napøíklad vrátíme „hlavì 
rodiny 700 Kè, a ta je neprodlenì 
promìní v alkohol vèetnì 
pozdního pøíchodu domù. Druhý 
den pak pøijde pro peníze další 
èlen domácnosti… No a všechny 
konstrukce možných kompliko-
+vaných pøípadù èlovìk dopøedu 
ani nedomyslí.    

Varianta è. 4 
Nejen z mého pohledu se 

proto jeví optimální následující - 
4. varianta navýšení danì.  
Jedná se o kompromisní øešení, 
které by mìlo všem nejvíce 
vyhovovat. Ve zkratce lze uvést, 
že je zde opìt využit pro výpoèet 
danì koeficient è. 3. Ètenáø již 
urèitì pochopil, že se jedná o 
ztrojnásobení dnešní danì (viz 
bod è. 3 této úvahy). Peníze 
bychom plátcùm ale vrátili ve 
formì jedné tisícikoruny v mìsíci 
lednu, a to snížením dnešního 
poplatku za popelnici. V praxi to 
bude znamenat toto:  Dnešní 
plátci poplatku za popelnice  
1.500 Kè,  budou platit jen 500 Kè

Dnešní plátci poplatku za 
popelnice  2.500 Kè,  budou 
platit jen 1.500 Kè U plátcù 
známek malých popelnic za 
dnešních 800 Kè bychom se 
dostali v novém systému na 
známku zdarma.   Tuto verzi è. 4 

chceme z obecního úøadu 
doporuèit ke schválení tak, jak se 
nápad „narodil“ ve finanèním 
výboru tìsnì pøed èervnovým 
zastupitelstvem. Za sebe bych 
pøi této pøíležitosti chtìl finanè-
nímu výboru a jeho pøedsedovi 
Ing. Kozlovi podìkovat za tento 
návrh, i za níže uvedený 
tabulkový pøehled dnešní danì s 
následným pùsobením koefi-
cientù od 1 až po 5. I v pøípadì 
této ètvrté varianty øešení s 
koeficientem 3 bude znamenat 
pro obec navýšení financí do 
rozpoètu o 4 mil. Kè. Jistì si, 
vážení spoluobèané, dovedete 
pøedstavit, kolik užiteèných a pro 
obec potøebných vìcí za tyto 
miliony navíc pro naše obèany 
poøídíme. A rozhodnì nesou-
hlasím s názorem, že obec tyto 
peníze nepotøebuje. Tento názor 
totiž na èervnovém zastupi-
telstvu zaznìl od zastupitele, 
sice ojedinìle, a doufám, že se to 
stalo ve stavu ne úplného 
soustøedìní se na projednáva-
nou problematiku.

Administrativní zvládnutí této 
è tvr té  var ianty  je  vce lku 
jednoduché. V tabulce si mùžete 
najít Vám nejbližší daò ze staveb 
a v pøíslušném sloupci pak 
úèinek použití nìkterého z 
koeficientù.  

         Ing. Ladislav Rosman

Názor  zastupitele
Jak jste se doèetli ve èlánku pana starosty, dochází k jeho postupné pøemìnì. Pøed zastupitelstvem v 

èervnu ještì hlásal, že jedinou akceptovatelnou èíslicí pro navýšení koeficientu pro výpoèet danì je dvojka. 
Na zastupitelstvu už hlásal trojku (i dnes v Okénku). A pokud se bude serióznì zabývat dopady navýšení 
danì do rozpoètu a s tím souvisejícího rozvoje obce, tak do záøí skonèí na pìtce?

Je spousta možností, jak obèanùm vrátit i ten pìtinásobek. Není nutné ventilovat vlastní obavy a uvádìt 
pøíklady o alkoholicích, kteøí propijí vratky danì a tím ožebraèují vlastní rodinu nebo blázinec na radnici, kdy 
úøedníci ve Stonavì mají náhle moc práce. Odvádí se tím pozornost od problému. Pøivítal bych, kdyby se 
obèan dozvìdìl, kolik by pøineslo navýšení u podnikatelských subjektù o jeden bod (nìkde se uvádí 2,6 mil. 
Kè, pak zase 2 mil. Kè). A pøivítal bych informace, co za to obèan bude mít. Opravené komunikace? 
Kanalizaci? Sbìrný dvùr? Krytý bazén? Ligový fotbal? Staèí k tomu ještì vypsat, kolik mùžeme našim 
obèanùm, plátcùm danì, vrátit penìz v hotovosti. To, že se sníží poplatek za odvoz odpadu, je jen jedna, 
dosti chudobná cesta. Mùžeme pøece obèanùm vrátit libovolnou èástku. Mùžeme jim tøeba pøispívat na 
ekologické vytápìní (protože nemají popel a tudíž nepotøebují tak èasto vyvážet popelnici, navíc neèmoudí a 
neobtìžují tím sousedy). Napø. 5 až 10 % roèních nákladù za elektøinu nebo plyn, pokud takto topí. Také lze 
pøispìt na domácnost, napø. až 60 % ze zaplacené danì a navíc nìjakou stokorunou (tøeba 500,-) za každou 
trvale hlášenou osobu. Forem je spousta.

Pan starosta vøele podìkoval finanènímu výboru, že se pochlapil a nìco vypoèítal. Zapomnìl, že už v 
loòském roce jsem se zajímal o problematiku danì z nemovitosti a s pøispìním místostarosty Ing. Bednára, 
Ph.D. se ledy mírnì pohnuly. Aspoò k trojce, zapla� pánbùh. Jenom je mi líto, že obecní rada nevyužívá 
svých kompetencí a už dávno neuložila finanènímu výboru pøipravit jasné výpoèty a doporuèení. Byli 
bychom o kus dále a starosta by nemusel pøedvádìt názorové posuny.

                                                                                                                       Ing. Pavel Zelek, zastupitel 
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Bylo to velice pestré a 
pøíjemné hudební defilé. Dìti, 
zásluhou vysoce kvalitní 
práce uèitelù ZUŠ, pøedvedly 
velmi dobré výkony. Zjištìní, 
že poèet zájemcù o výuku hry 
na rùzné hudební nástroje a 

zpìv v obci roste a dìti si 
pøibírají k pùvodním oborùm 
další nástroje, je urèitì pøí-
jemné. A tak jsme mìli mož-
nost slyšet dua kytarová, 
flétnová, klavír s flétnou, zpìv 
s doprovodem klavíru a 
samozøejmì i sólová vystou-
pení. Dìkujeme dìtem za píli 
a hudební výkony, podìko-
vání patøí i rodièùm, kteøí jim 
umožòují vìnovat se této 
krásné èinnosti a zejména dì-
kujeme uèitelùm ZUŠ Ry-
chvald, v èele s paní øeditelkou 
Vlastou Matonogovou, kteøí 
dokážou dìti nejen nauèit høe 
na hudební nástroj, ale umí je 
zároveò motivovat k dalšímu 
studiu a to i svým vlastním 
pøíkladem.

A právì s touto myšlenkou 
vznikl díky paní uèitelce hry na 
klavír Rùženì Andrsové 
Koncert uèitelù.  Probìhl opìt 
v komorním prostøedí obøadní 
sínì obecního úøadu ve ètvr-
tek 14. èervna v podve-

èerních hodinách. V dra-
matu rg i cky  za j ímavém  
hudebnì-poetickém progra-
mu vystoupili uèitelé ZUŠ 
Rychvald. Jejich hudební 
výkony byly na vysoce 
profesionální úrovni. Všech-

ny potìšila hojná úèast nejen 
žákù, ale i ostatních obèanù. 
Kytièky na závìr pøedané 
starostou obce a slova 
podìkování pak toto pøíjem-
né odpoledne zakonèily.

Dìkujeme všem ještì 
jednou a tìšíme se na další 
úspìšnou spolupráci v nastá-
vajícím školním roce. 

Nejlepší žáci ZUŠ,
poboèka Dìtmarovice
Viktorie Mžyková - zpìv 
a flétna
Jiøí Targosz - zpìv a klavír
Barbora Littnerová - klavír
Sandra Plevová - klavír
Kateøina Šustíková - klavír
Monika Veèeøová - zpìv
Daniel Èimbora - kytara
Filip Botur - kytara
Renata Hübnerová - klavír
Hanka Stronèková - flétna
Lucie Krùlová - zpìv a flétna
Aneta Bednárová - klavír
Michael Branny - klavír

Konec školního roku 2011/2012 

 Mìsíc èerven je tradiènì mìsícem louèení s uplynulým 
školním rokem a dobou, kdy se hodnotí práce za toto 
období. Ve ètvrtek 7. èervna 2012 odpoledne se v obøadní 
síni Obecního úøadu Dìtmarovice pøedstavili na svém 
závìreèném koncertu nejlepší žáci Základní umìlecké 
školy  Rychvald, poboèka Dìtmarovice. 

Nejlepší žáci za školní 
rok jsou tito:  

6. tøída 
 Richard Górecki, Dominik 

Kryska, Kristýna Venclová 
7. tøída              
Filip Botur, Magdaléna 

Kubatková, Nikola Zuziaková
8. tøída               
Vít Kostka, Tereza Ha-

nusková 
9. tøída  
Renáta Hübnerová, De-

nisa Novoèková 
V úterý 26. èervna byli tito 

žáci pøijati na obecním úøadu 
starostou obce a byli ocenìni 
jak za výborné studijní 
výsledky, tak za mimoškolní 
èinnosti a reprezentaci školy 
a obce. Starosta daroval 
dìtem pamìtní listy, krásné 
knihy a nechybìla ani sladká 
odmìna. Bìhem malého 
obèerstvení probíhala nefor-
mální beseda se starostou a 
øeditelem školy Mgr. Lin-
dertem, který žáky dopro-
vázel.

Rozlouèení s „devá�áky“ 
následovalo ve støedu 27. 
èervna. Žáci tímto slavnost-
ním zpùsobem v obøadní síni 
obecního úøadu ukonèili 
základní školní docházku. 
Pøišli v doprovodu tøídní 
uèitelky Mgr. Matochové a 
øeditele školy. Jako památku 
na tento den žáci obdrželi z 
rukou starosty pamìtní list a 
plnicí pero s jejich køestním 
jménem. Další èást pøijetí již 
probíhala neformálnì. Žáci s 
lehkou nostalgií zavzpo-
mínali na právì konèící školní 
léta, která jim zùstanou stále 
uložena v pamìti. Podìlili se 

o své prázdninové plány a my 
jim pøejeme, aby všechny 
vyšly a po prázdninách 
následoval dobrý a úspìšný 
start na nových školách.

Školní docházku letos 
ukonèili tito žáci:

Marek Dadok, Michal 
Hanusek, David Lehocký, 
Lukáš Macura, Karolína 
Górecká, Tereza Grabcová, 
Veronika Grycová, Kateøina 
Hajtmanová, Renáta Hübne-
rová, Zuzana Chudobová, 
Kateøina Kaniová, Kateøina 
Mojzyszková, Nikol Moron-
èíková, Markéta Muresa-
nová, Denisa Novoèková, 
Hana Rusková, Zuzana Sta-
nieková, Zuzana Sznapková.

Spoleèný závìr školního 
roku probìhl  klasicky na 
nádvoøí základní školy v 
pátek 29. èervna. Pro 
prvòáèky to bylo ukonèení 
roku prvního, pro žáky 9. tøídy 
roku posledního. Pro obì 
tøídy je to významný krok v 
jejich životech. A pak už dìti 
jenom rychle zvládly ve svých 
tøídách pøedání vysvìdèení a 
HURÁ, PRÁZDNINY JSOU 
TADY! Uèitelùm dìkujeme za 
jejich velmi nároènou a 
dùležitou práci i za jejich èas a 
energii, kterou dìtem vìnují 
nad rámec svých povinností, 
a pøejeme pøíjemnou rege-
neraci sil o prázdninách. 
Všem pak pøejeme spoustu 
zajímavých a dobrodružných 
zážitkù a tìšíme se na 
setkání opìt 1. záøí.

               OÚ Dìtmarovice  

V posledním èervnovém týdnu byli tradiènì pøijati 
starostou obce nejlepší žáci II. stupnì místní základní 
školy a žáci deváté tøídy.

Koncerty Základní umìlecké školy Rychvald Slavnostní zakonèení školního roku 2011/2012 
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1. tøída
Babinský Adam, Blatoò 
D o r i a n ,  B o t u r  M a r e k ,  
Dobrovolná Tereza, Feber 
Lubomír, Kelemanová Elena, 
Kijonka Adam, Kiselová 
Denisa, Kleinová Adriana, 
Lacko Martin, Medulová Jana, 
Neumann Filip, Ostrówková 
Veronika, Perutka Patrik, 
Pryczek Adam, Sáòková 
Dominika, Sepešiová Viktorie, 
Tobola Vojtìch, Trnková 
Sabina, Vija David
2. tøída
Cieslarová Kateøina, Fierla 
Vojtìch, Fukala Václav, 
Grossová Michaela, Hrubèín 
Ondøej, Motyková Lucie, 
Mžyková Viktorie, Novotná 
Barbora, Papalová Natálie, 
Przybyla Adam, Šipka Tomáš, 
Šnapková Nela, Štefánková 
Tereza, Targosz Jiøí, Wnetrzak 
Adam, Žahourek Daniel, 
Žídková Kateøina
3. tøída
Baierová Kateøina, Barteè-
ková Markéta, Byrtus Jan, 
Górecká Linda, Greco Ale-
xandr, Kolková Michaela, 
Krzystek Jakub, Littnerová 
Barbora, Mazurková Lucie, 
Monczková Barbora, Oške-
rová Kristýna, Pilc Daniel, 
Perutková Petra, Plevová 
Sandra, Rusek Benedikt, 
Rzeszutek Lukáš, Salavová 
Nikol, Sikora Tomáš, Vaculík 
Jiøí, Vitoò Filip, Ženíšek 
Tadeáš Alexandr
4. tøída
Adamczyk Jiøí, Cieslarová 
Pavla, Erhardtová Natálie, 

Hradil Matyáš, Chmiel Voj-
tìch, Chromíková Tereza, 
Kúdelová Petra, Pavlovski 
Vít, Schneller Alexandr, 
Suchanková Veronika, Šte-
faniková Karolína, Telegová 
Veronika
5. tøída
Boturová Barbora, Gilarová 
Veronika, Hanková Lenka, 
Janíèková Gabriela, Kiselová 
Klaudie, Kubešová Klára, 
Macurová Veronika, Pleva 
Igor, Sztwiertniová Anežka, 
Šustíková Kateøina, Trnená 
Lucie, Trnená Kristýna
6. tøída
Branny Vítek, Górecki Ri-
chard, Krùlová Lucie, Kryska 
Dominik, Salavová Aneta, 
Venclová Kristýna, Wi-
toszková Viktorie
7. tøída
Botur Fi l ip,  Kubatková 
Magdaléna, Témová Eliška, 
Vronková Kateøina, Zuzia-
ková Nikola
8. tøída
Bura Radek, Èimbora Daniel, 
Grešica Dominik, Hanusková 
Tereza, Jelenová Soòa, 
Koltonová Petra, Komínková 
Gabriela, Kostka Vít, Kubièek 
Richard, Ligocká Kateøina, 
Mrakwiová Tereza, Piaèková 
Denisa
9. tøída
Grabcová Tereza, Hajtma-
nová Kateøina, Hübnerová 
Renáta, Kaniová Kateøina, 
Lehocký David, MojŸsy-
szková Kateøina, Moron-
èíková Nikol, Muresanová 
Markéta, Novoèková Denisa

Žáci s vynikajícím prospìchem Výsledky žákù 
v olympiádách  a soutìžích – šk. rok 2011/12
Olympiády:
Èeský jazyk
školní kolo 10 žákù, okresní kolo 2 žáci 
Dìjepis
školní kolo 7 žákù, okresní kolo 1 žák (R. Kubièek 18. místo)
Zemìpis 
školní kolo 10 žákù
Anglický jazyk 
školní kolo (6.-7. tø.) 14 žákù, okresní kolo 1 žák (E. Témová 11. 
místo)
školní kolo (8.-9. tø.) 11 žákù, okresní kolo 1 žák (G. Komínková 
9. místo)

Matematika
Matematický klokan
2. – 9. roèník celkem 170 žákù z toho 40 úspìšných øešitelù
G. Janíèková 17. místo z 1838 žákù v okrese
R. Jelen 7. místo z 1275 žákù v okrese
 Mates (matematická soutìž pro orlovské a pøilehlé školy)
5 úèastníkù: 
6. tøída     D. Kryska 2. místo, V. Branny 5. místo
7. tøída     E. Témová 1. místo, F. Botur 2. místo 
8. tøída     R. Bura 2. místo
 Pythagoriáda   øeší celý 2. stupeò
 Matematická olympiáda
5. tøída:  1. kolo 10 øešitelù, úspìšných 5
2. kolo  5 øešitelù, úspìšných 4 (G. Janíèková, K. Šustíková, 
A. Sztwiertniová, I. Pleva)
6. tøída:   školní kolo 5,  úspìšní 3, 
okresní kolo 3, úspìšný 1 (R. Jelen)
7. tøída:   školní kolo 5, úspìšní 4, okresní kolo 4
8. tøída:   školní kolo 5, úspìšní 2, okresní kolo 2

Tìlesná výchova 
5., 6., 7. tøída vybíjená dívky – 2. místo mìstské kolo
5., 6., 7. tøída vybíjená dívky – 2. místo mìstské kolo  
1. místo okresní kolo

Šachy Vít Kostka – pøeborník Moravy – 1. místo 
1. místo Euroliga   12. místo v ÈR finále
Družstvo mladších žákù –  2. místo v okresním turnaji
                                          4. místo v krajském turnaji

Výtvarná výchova
Soutìž firmy SmVak  Aquqlia „Voda a pøíroda“
Daniel Pilc, Jan Byrtus, Alexandr Schneller 
Za poèet výtvarných prací získala škola zvláštní cenu poèítaè

Výtvarná soutìž firmy SmVaK, a.s. Aquqlia 
„Voda a pøíroda“ 
Dne 27.6.2012 obdrželi tøi naši žáci – Alexandr Schneller 

(4. tø.), Jan Byrtus a Daniel Pilc (3. tø.) odmìnu za úèast ve 
finále této výtvarné soutìže, kterou byl kuføík plný výtvarných 
potøeb. Naše škola zaslala do soutìže nejvìtší poèet prací a 
získala tak zvláštní cenu pro školu – poèítaè. Poèítaè bude 
sloužit dìtem v knihovnì školy k jejich dalšímu 
sebevzdìlávání. Soutìž probìhla pod vedením paní uèitelky 
Mgr. Eleny Kijonkové.  Všem žákùm dìkujeme za úspìšnou 
reprezentaci školy.

                                                          Mgr. Jana Brožková
                                                    zástupce øeditele školy

V tomto školním roce se naši žáci zapojili do soutìže 
vyhlášené Sdružením hasièù Èech, Moravy a Slezska s 
názvem „Požární ochrana oèima dìtí 2012“. Do ní jsme 
zaslali nìkolik výtvarných i literárních prací a byli jsme velmi 
potìšeni umístìním našich žákù.

Žáci byli hodnoceni v nìkolika kategoriích. Žákynì 2. 
roèníku Viktorie Mžyková se umístila v okresním kole na 3. 
místì, Viktorie Witoszková, Dominik Kryska a Richard 
Górecki ze 6. tøídy na 1., 2. a 4. místì, Dominik Gøešica z 8. 
tøídy na 4. místì a nejvìtší radost nám udìlala žákynì 9. tøídy 
Kateøina Mojzyszková, která obsadila 1. místo v okresním i v 
krajském kole. Diplomy a vìcné odmìny žáci obdrželi na 
Hasièském záchranném sboru MSK v Karviné, kde si taky 
mohli prohlédnout hasièskou techniku. Všem žákùm 
dìkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopøejeme k 
jejich umístìní.                                                         

                                                      Mgr. Marie Kawuloková

Soutìž „Požární ochrana oèima dìtí 2012“
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DEN ZEMÌ 2012 
Pøíprava letošního Dne Zemì probíhala od zaèátku dubna. 

Probìhla soutìž o nejlepší plakáty, ale také úklid a okrašlování okolí 
školy. Mezi další aktivity patøí i sbírka na adopci zvíøátka v ZOO 
Ostrava, kde pøispíváme již po nìkolikáté. Vlastní oslava Dne Zemì 
probìhla 25. 4. formou výletù, exkurzí a vycházek s pøírodovìdnou 
náplní. Tento den pak zakonèily soutìže a testíky pro družstva tøíd, 
které provìøily, co si žáci z akce zapamatovali.

Na vítìzná družstva každé tøídy èekaly odmìny, o které se 
postaral Obecní úøad Dìtmarovice - referát ŽP, pro vítìze výtvarné 
soutìže pøipravil odmìny Svaz ochráncù pøírody.

Úklid okolo školy
Pøi úklidu jsme si všímali také probouzející se pøírody a 

obdivovali jarní kvítky, které na rozdíl od odpadkù potìší oko i duši.
Plakáty
Nìkteré z nich zdobí panel na obecním úøadì nebo informaèní 

skøíòku u autobusové zastávky. Jiné zkusí zabodovat ve výtvarné 
soutìži Ekoplakát organizované sdružením TRIANON.

Vlastní oslava
Oslava Dne Zemì probìhla 25. 4., kdy se dala škola „do 

pohybu“. Každá tøída mìla pøipravený svùj program s 
pøírodovìdnou náplní spojenou také s turistikou, hrami a 
závìreènou soutìží družstev.

Poèasí nám pøálo, takže výlety a exkurze v obci i mimo ni se 
vydaøily.

Nejmladší žáci mìli film o dinosaurech, nakreslili své pøedstavy 
o nich a pohráli si na školním høišti. Žáci druhé a tøetí tøídy navštívili 
pštrosí farmu, poznávali zajímavosti o pštrosech, dále se vydali k 
Hastrmance a cestou pozorovali jarní pøírodu. U Hastrmanky krmili 
kapry a relaxovali. Závìreèný testík znalostí o jarní pøírodì a 
pštrosech si udìlali po návratu do školy.

4. tøída vyjela na exkurzi do Stanice mladých pøírodovìdcù v 
Karviné, která již tradiènì pøipravuje hodnotné programy pro školní 
kolektivy a soutìže družstev. Pro družstva bylo pøipraveno nìkolik 
stolù plných zajímavých obrázkù a úkolù, které provìøily, co si 
pamatují. 5. tøída si vyšla na vycházku do okolí a došla až do Dolní 
Lutynì. Cestou pozorovali žáci zmìny jarní pøírody, plnili úkoly, 
diskutovali nad ekologickými problémy, hlavnì nad zneèištìním 

životního prostøedí a jak jej snižovat (recyklace odpadù, …). Žáci 6. 
tøídy šli k EDÌ, prošli se podél Olše a došli až do Koukolné. Cestou 
pozorovali pøírodu, besedovali o významu dìtmarovické elektrárny, 
sledovali, zda máme v obci kontejnery na tøídìný odpad, diskutovali 
o tom, proè slavíme Den Zemì apod. U školy žáci relaxovali na 
høišti. 7. tøída se vydala na poznávací vycházku po Dìtmarovicích. 
Jaro v plném proudu vybízelo k pozorování kvìtù, zvíøat, ptákù i 
hmyzu. Žáci mìli za úkol dobøe si všímat, co cestou uvidí, protože 
akci ukonèil „test všímavosti“. Cestou je také zajímala pštrosí farma 
a došli k Hastrmance, kde bylo nejvìtším zážitkem krmení kaprù, na 
který si žáci donesli suché peèivo. Není divu, tolik kaprù pohromadì 
se jen tak nevidí.

8. tøída mìla výlet do CHKO Poodøí – Jistebník a okolí. Žáci si 
prošli nauènou stezku, kde u informaèních tabulí naèerpali hodnì 
nových poznatkù, které mohli pozorovat pøímo v pøírodì – pøírodní 
spoleèenstva oblasti, historie oblasti a její souèasné problémy, lužní 
krajina.  Zajímavé byly pro nì práce na obnovì rybníkù, revitalizace 
krajiny, ale také pozorování provozu mošnovského letištì L. 
Janáèka, zjistili, jak blízko se nachází významná chránìná lokalita 
vedle prùmyslové aglomerace Ostravska. 9. tøída se prošla po 
Dìtmarovicích a ukonèila vycházku u Hastrmanky. Také nakrmili 
kapøíky v rybníce, takže ti urèitì tento den považují za den hojnosti. 
V závìreèném testíku byla družstva vyhodnocena podle jejich 
všímavosti k okolí, ale také podle pozornosti pøi sledování 
dokumentu o zajímavostech z pøírody.

Tento den obohatil naše žáky o nové zážitky a urèitì na nìj 
budou rádi vzpomínat. 

                                Koordinátorka EVVO Mgr. Elena Kijonková

Už se tìšíme, až zased-
nou k šachovnicím malí ša-
chisté i jejich starší kamarádi. 
Na tento turnaj zveme i naše 
pøátele z Orlové, Petøvaldu i 
Bohumína. Bude to opìt 
hezká událost, která ukonèí v 
tomto školním roce naši 
èinnost. Na naší škole se tato 
královská hra hraje již 10 let, 
zaèínali jsme velmi skromnì, 
ale v souèasné dobì díky 
obci a vedení školy, máme 
ideální podmínky tuto hru 
dále rozvíjet. Naši šachisté 
mají velmi dobré výsledky, 
získali øadu ocenìní a me-
dailí. V okrese, ale také v 
kraji, patøí k nejlepším 
hráèùm. Kdybychom chtìli 
vyjmenovat nejlepší šachisty, 
byli by to chlapci ze tøetí, dru-
hé, ale také první tøídy. Zájem 
o šachy však projevují i 
ostatní žáci a žákynì, už se 
stalo tradicí, že základy 
šachové hry na naší škole 
ovládá vìtšina. Rádi bychom 
našim obèanùm pøedstavili 
jednoho z n ich,  ve lmi  
talentovaného šachistu Ví�u 
Kostku.

Vít Kostka je naším mla-
dým a nadìjným šachistou. 
Nyní navštìvuje 8. tøídu 
Základní školy v Dìtmaro-
vicích. S šachovnicí se popr-
vé seznámil ve druhé tøídì. 
Se spolužáky získával první 
zkušenosti, první medaile. 
Jeho zájem o královskou hru 
neustále vzrùstal. Èasem se 
stal oporou šachového 
oddílu. Spolu s  J. Wojcikem, 
J. Nytrou a A. Fialkou se stal 
mistrem okresu, v Krajském 
pøeboru družstev ml. žákù 
získal 3. místo (jen jeden bod 
jej dìlil od druhého místa). 
Jeho úspìch podmínil pozdì-
ji spolupráci s šachovým 
oddílem SK Slavia Orlová. 
Od této doby Ví�a získával 
odborné rady zkušených tre-
nérù, zejména p. J. Nováka, 
který se stal trenérem našich 
šachových nadìjí. Vítek 
zaèal sbírat úspìchy nejen na 
okresních, ale i na krajských, 
celorepublikových i meziná-
rodních soutìžích. Ve své 
vìkové kategorii se zúèastnil 
Mistrovství ÈR v klasickém 
šachu, v rapid šachu i v 
soutìži družstev mladších 
žákù. Zároveò reprezentoval 
školu v soutìži školních týmù, 
kde se s družstvem probo-

Náš mladý šachista
Konec školního roku už opìt �uká na dveøe a naše škola 

finišuje do posledních školních dní. Náš šachový oddíl 
pøipravuje na závìr školního roku tradièní Šachový turnaj 
pod patronací naší obce a pana starosty.  

joval až do krajského kola. 
Úspìchy sbírá Vítek i v 
souèasné dobì, kdy patøí ve 
své vìkové kategorii k 
nejlepším šachistùm našeho 
kraje. Svìdèí o tom jeho boje 
v Krajském pøeboru v rapid 
šachu mládeže a také v 
mezinárodní Lize mìst. Na 
Mistrovství Moravy a Slezska 
mládeže obsadil 5. místo, a 
tím si vybojoval postup na 
Mistrovství Èeské republiky, 
které se uskuteènilo v bøeznu 

letošního roku. O talentu 
našeho mladého šachisty 
svìdèí i to, že pravidelnì na-
stupuje v družstvech šacho-
vého oddílu SK Slavia Orlová, 
kde úspìšnì bojuje mezi 
dospìlými na okresní i krajs-
ké úrovni, také je platným 
hráèem prvoligového družst-
va mladšího dorostu, které 
bojuje o postup do extraligy 
mládeže.

Jsme rádi, že Vítek 
úspìšnì reprezentuje naši 
školu, šíøí jméno naší obce. 
Vítku, dìkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy, pøe-
jeme ti v soutìžích jen samá 
vítìzství a radost ze hry.

Nejvìtší úspìchy v roce 
2011/ 2012

Ostravský koník – 1. místo 
v rapid šachu mládeže

Liga mìst – 1. místo v 
kategorii do 12 let

Zisk titulu okresního 
pøeborníka v rapid šachu do 
14 let

Krajský pøebor v rapid 
šachu – 1. místo -  turnaj 
Orlová, 3. místo v turnaji ve 
Frýdku – Místku

Mistrovství Moravy a 
Slezska v šachu – 2. místo do 
14 let

EUROLIGA mìst – 
1. místo         
            Za šachový oddíl 
              ZŠ Dìtmarovice 
       Mgr. Jarmila Rácová
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Ten letošní nesl název „Klobouèkový“, což znamenalo pro 
dìti a rodièe vyrobit k jejich svátku tu nejnápaditìjší pokrývku.

A že se vskutku vydaøil, dokládají tyto fotografie, na kterých 
to hýøí skvìlými nápady a zruèností nejen dìtí, ale hlavnì 
rodièù, kteøí se ve velké míøe zapojili do naší akce. Svou 

V místní knihovnì probìhlo 12.6. slavnostní pasování 
prvòáèkù na ètenáøe. Prvòáèci se seznámili s místní 
knihovnou, paní knihovnice Jendryšèíková jim ukázala dìtské 
knihy, ze kterých si pøeèetli krátké úryvky. Na závìr probìhlo 
slavnostní pasování meèem na ètenáøe a následoval pøípitek 
dìtským šampusem. Všem ètenáøùm pøejeme mnoho 
pøeètených knih a spoustu ètenáøských zážitkù.

                                Mgr. Danuše Reliová, tøídní uèitelka

V Místní knihovnì se už témìø tradiènì uskuteènilo pasování 
na ètenáøe knihovny. Akce probìhla 12. a 19. èervna a byla 
tentokrát urèena pro první a druhou tøídu zdejší základní školy. 
Pasování provedla knihovnice spoleènì s panem JUDr. Janem 
Pochylým, tajemníkem obecního úøadu. Dìti 1. tøídy si odnesly 
drobné dárky vèetnì pamìtního listu, druháci obdrželi knížku 
Zuzany Pospíšilové – Domeèek pro šneka Palmáce. Pan 
tajemník poblahopøál všem dìtem, podìkoval paní uèitelce, 
která dìti uvedla do svìta knížek a pøipomenul, že knížka je pro 
nì krásnìjším dárkem než drahé poèítaèe a èím více knížek 
budou mít, tím jejich øíše dobrodružství a fantazie bude 
barvitìjší a krásnìjší.

Pøeji vám, milí noví ètenáøi, aby vás knížky poøád bavily a 
provázely celým životem, a aby byly stále vaším vìrným 
kamarádem. Vìøím, že díky této tradici jakou Pasování na 
ètenáøe je, pøijde do naší knihovny mnoho nových dìtí.

Oznamujeme ètenáøùm, že z dùvodu revize knihovního 
fondu bude knihovna ve dnech 9.7.2012 - 31.7. 2012 
uzavøena.

Po revizi bude knihovna otevøena od 1.8.2012 beze 
zmìny ve výpùjèní dobì.

Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice

Den Dìtí ve školní družinì
ochotou, umem a pomocí tak pøispìli k pìkné oslavì svátku 
dìtí. Ta probìhla v pátek 1.6.2012. Její souèástí byl prùvod 
obcí, poté následovaly rùzné sportovní a spoleèenské soutìže 
v prostorách ŠD.                                                 

                                                                 Vychovatelky ŠD

Pasování prvòáèkùZ knihovny
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Jako každý rok, i nyní po celý školní rok, pùsobilo na naší 
základní škole místní Sdružení rodièù a pøátel školy (dále SRPŠ). 
Obìtaví rodièe souèasných i bývalých žákù školy pøichystali a 
zaøídili mnoho tradièních akcí pro dìti i dospìlé. Ve školním roce 
2011/2012 to byly tyto:

1) ZÁBAVY PRO DOSPÌLÉ. Celkem se uskuteènily dvì: již 
tradièní Kateøinská zábava, která se opìt skvìle vyvedla, a novì i 
Jarní Jiøíkovské juchání, jež mìlo velmi pozitivní ohlas a urèitì se 
bude opìt konat v pøíštím roce.

2) MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Jedna z nejoblíbenìjších akcí 
vùbec se poøádá pro I. stupeò ZŠ, kde dìti pøedvedou moc pìkný 
program pro Mikuláše, èerta a andìla a dostanou za odmìnu 
balíèek plný dobrot. 

3) DÌTSKÝ KARNEVAL. Tradièní akce poøádaná v sále 
Dìlnického domu, které se úèastní I. stupeò ZŠ. Dìti pøedvádí svá 
nacvièená vystoupení, a poté na nì èeká zábavný program. 
Nechybí zde také tombola s cenami od našich sponzorù.

4) PLES PRO ŽÁKY II. STUPNÌ. Zcela nová akce pro starší 
žáky, která nahradila dosavadní tøi diskotéky. Žáci pøišli jako na 
klasický ples ve spoleèenském odìvu a strávili pøíjemný veèer spolu 
se svými kamarády. Souèástí bylo i slavnostní vyøazení devá�ákù 
øeditelem školy.

4) SLET ÈARODÌJNIC. I letos se do areálu ZŠ slétli ježibabky a 
ježidìdci I. stupnì z celého širého okolí, aby si užili pøíjemné 
odpoledne se svými kamarády a zasoutìžili si o dobroty na 
stanovištích s nejrùznìjšími úkoly. Navíc, tøída s nejvìtším 
procentuálním zastoupením získá jako cenu krásný dort od 
sponzora.

5) VESELÉ ZPÍVÁNÍ. Jedná se o velkou hudební akci školy, 
kterou znají témìø všichni v obci. Najednou zde vystupují oba sbory 
ZŠ (I. a II. stupeò) a vybraní žáci ZUŠ Rychvald, kteøí také 
doprovázeli i sbor I. stupnì. Souèástí je bohatá výstavka 
umìleckých dìl dìtí obou mateøských a základní školy.

6) RADOVÁNKY. Poslední akce SRPŠ v roce má dlouhou 
historii a stále se drží i v souèasnosti. Na sokolském høišti vystupují 
dìti jak mateøských, tak i základní školy, a pøedvádí svùj pìkný 
program. Následnì mohou dìti soutìžit na rùzných stanovištích 
nebo zahrát si o ceny na kole štìstí.

Doufáme, že vám i vašim dìtem se akce líbily, byli spokojeni s 
jejich prùbìhem a užili jste si je na maximum. I my vám dìkujeme za 
úèast a našim vìrným sponzorùm: Obecnímu úøadu Dìtmarovice, 
Mgr. Simonì Kiselové, p. Marianu Telegovi, p. Františku Hartlovi, 
Dìtmarovické lékárnì, firmì Kvados Ostrava, firmì EKOSAN 
Ostrava, firmì WÜRTH, firmì I&C ENERGO, Stolaøství Papala, 
Èeské spoøitelnì, Revírní bratrské pokladnì a p. Šárce Chrobákové 
za úžasné dorty, které nám vždy na akce peèe jako jednu z hlavních 
cen.

Bohužel, i letos nás opouští nìkterý z èlenù. Nyní bych ráda 
podìkovala za celé Sdružení naší dlouholeté bývalé 
místopøedsedkyni Janì Sznapkové a jejímu manželovi za 
neskuteènou obìtavost pro práci, skvìlou organizaci práce a 
velkou ochotu vìnovat se nìèemu navíc mimo své povinnosti. 
Dìkuji všem rodièùm za pomoc a velký dík patøí také všem èlenùm 
výboru za ochotu a pomoc pøi akcích.

Na závìr jako loni se obracím na vás, rodièe dìtí, s možností 
pøidat se do SRPŠ a pomoci pøi pøípravì a prùbìhu tìchto akcí. 
Velmi si vážíme každého dalšího èlovìka, který pøidá ruku k dílu. 
Ostatnì, je to všechno pro naše dìti a pro ty chceme jenom to 
nejlepší ?. Proto doufáme, že pøíští rok uvidíme nové tváøe v našem 
týmu a že se nám podaøí opìt zajistit skvìlé akce nejen pro dìti, ale i 
pro vás jako letos.

                    Markéta Branná, jednatelka výboru SRPŠ

V sobotu 14.4.2012 se uskuteènilo ve zdejší sokolovnì pøátelské 
utkání ve stolním tenisu mezi polským klubem LKTS Victoria 
Hazlach a TJ Sokol Dìtmarovice. Hráèi polského oddílu a naši 
stolní tenisté navázali pøátelské kontakty, kdy první vzájemné stolnì 
tenisové setkání probìhlo v listopadu 2011 v polském Hazlachu a 
nyní pøijeli porovnat svoji výkonnost k nám do Dìtmarovic. V prvním 
utkání zvítìzilo naše družstvo mládeže 12 : 6 a ve druhém utkání 
zvítìzili polští stolní tenisté nad naším družstvem dospìlých 6 :12. 
Utkání se zúèastnilo celkem 9 hráèù mládeže, 9 dospìlých a fandilo 
kolem 20 èesko-polských pøihlížejících. Pro hosty bylo pøipraveno v 
sokolské kuchyni pohoštìní, které se protáhlo do pozdních noèních 
hodin. Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem sportovního pøátelství, 
které bude mezi obìma kluby pokraèovat.           
                                             Ivo Absolon,  TJ Sokol Dìtmarovice

S podporou starosty obce Dìtmarovice a starosty TJ Sokol 
Dìtmarovice zorganizovali èlenové našeho kuleèníkového 
oddílu první turnaj ve snookeru O putovní pohár starosty obce. 
Vìnovali jsme pøípravám dost èasu a úsilí a odrazilo se to v 
kvalitì. Z našeho oddílu se zúèastnili jak pøíprav, tak i 
samotného turnaje: Libor Téma, Jiøí Michalík, Radim 
Wawrzyczek, Václav Michalèík, ale díky patøí hlavnì našim 
hostùm ze Studénky Cyrilu Perrettemu (pùvodem z Grenoblu, 
Francie), Michalu Brzicovi a našemu kolegovi z havíøovské ligy 
Marku Dospivovi. Díky herní kvalitì hostù mìl turnaj velmi 
dobrou sportovní úroveò. Dùstojnosti turnaje pøispìly naše 
nové oddílové dresy a jednotný odìv „code B“ i pøítomnost 

starosty TJ Sokol Ing. 
Marka Svrèiny.

Prvn í  mís to  a  
putovní pohár získal 
na rok bez ztráty 
framu Cyril Perrette, 
druhý skonèil Marek 
Dospiva a tøetí Libor 
Téma. Tìšíme se na 
další roèník a poku-
síme se pohár pøíští 
rok podržet u nás.

 
Zleva dole: V. Michalèík, R. Wawrzyczek, L. Téma, C. 

Perrette, nahoøe J. Michalík, M. Svrèina, M. Brzica a M. 
Dospiva.                                                                 Libor Téma

                                                        TJ Sokol Dìtmarovice

Koncem dubna se v Útulku pro opuštìné psy Dìtmarovice 
sešlo 15 nadšencù u pøíležitosti hromadného venèení. Poèasí 
nám naštìstí pøálo. Sluníèko se sice obèas schovávalo za 
mraky, avšak krásnou atmosféru to urèitì nekazilo. Myslím si, 
že by ji nezkazilo nic – úplnì staèily š�astné výrazy našich 
ètyønohých kamarádù. V blízké dobì bychom chtìli toto 
pøíjemné setkání zopakovat a já smìle tipuji, že se nás sejde 
daleko víc. V poslední dobì totiž vzrostl poèet „venèitelù“, a to i 
tìch pravidelných. Musím ale podotknout, že jde ve vìtší míøe o 
lidi z okolních mìst. Samotní obyvatelé Dìtmarovic jako by 
zapomínali, že v jejich obci nìco takového, jako je útulek, 
existuje. Stejnì tak nejménì adoptovaných pejskù putuje do 
rodin v Dìtmarovicích. 
Možná je to tím, milí 
dìtmaroviètí obyvatelé 
– a obracím se i na Vás 
ostatní –, že nevíte, že 
v útulku na Vás èekají 
vdìèní pejsci rùzných 
velikostí, barev, cha-
rakterù. A rádi se s 
Vámi seznámí tøeba 
právì prostøednictvím 
veøejného venèení. 
Venèit je možné každý den od 8.30 do 11 hod. a od 12 do 15 
hod. Musíte být plnoletí a vyplníte krátký formuláø podle OP. 
Tìším se, že se uvidíme napøíklad na hromadném venèení, 
jehož termín upøesníme na facebookových stránkách Psí 
útulek Dìtmarovice (okr. Karviná). Informovat se o nìm mùžete 
i na mém e-mailu matonogova@seznam.cz. Kontakt na útulek: 
724 266 257.                         Radka Matonogová, dobrovolnice

                                                   Foto: Silvie Schmuckerová

Pøijïte se s nimi seznámit…

První roèník turnaje 
O putovní pohár starosty obce se povedl!

PÙSOBENÍ SRPŠ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Pøátelské utkání ve stolním tenisu
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24 hodin dennì pomáhají obèanùm našeho regionu 
pracovníci na Lince dùvìry v Karviné. Èasto si lidé kladou 
otázku s èím, s jakými problémy, se mohu na linku dùvìry 
obrátit? Na linku dùvìry je možné se obrátit se vším, co nám 
vadí v naší psychické pohodì, se vším, co je provázeno stavy 
tísnì, bezradnosti a nejistoty. 

V poslední dobì se stala èasto diskutovaným tématem 
„exekuce na dávky“. Je pøípustná? Ano èi ne? To je èastá otázka 
nejen veøejnosti, ale také našich uživatelù.

Obavy z exekutora, který by sáhnul na pøíspìvek na bydlení a 
pøídavky na dìti, trápily i paní Šárku. Ta pøišla do poradny øešit 
právì hrozící exekuci na èástku nìco málo pøes 20 tisíc Kè. Pro 
nìkoho jedna výplata, pro samoživitelku živobytí pro ni a dìti na 
dva mìsíce. Že ji návštìva soudního vykonavatele nejspíš 
nemine, tím si byla témìø jistá, pøestože se rozhodla ještì bojovat o 
splátkový kalendáø. Vždy� 
pùvodní dluh byl ve výši 
pouhých tisíc Kè! Nevìdìla 
však, o co všechno mùže pøi 
výkonu rozhodnutí pøijít.

Poradkynì proto uživatelce 
poskytla informace ze Zákona è. 
99/1963 Sb., obèanského soudního øádu, kdy § 322 hovoøí o tzv. 
vìcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí. Tìmi jsou pøedevším:

- bìžné odìvní souèásti a obvyklé vybavení domácnosti,
- snubní prsten a jiné pøedmìty podobné povahy,
- léky, zdravotní potøeby a jiné vìci, které povinný potøebuje z 

dùvodu své nemoci,
- hotové peníze do èástky odpovídající dvojnásobku životního 

minima jednotlivce. Paní Šárka byla zároveò upozornìna, že 
zákon blíže nespecifikuje, co se pokládá za „obvyklé vybavení 
domácnosti“. Obecnì se má za to, že to jsou spotøebièe pro 
zajištìní chodu domácnosti, tedy napø. praèka, lednièka, ale také 
postele. Zpravidla však exekutor „olepí“ vìci dle svého uvážení. 
Pokud v sousedství funguje supermarket otevøený od brzkého 
rána až do pozdního veèera, mùže exekutor usoudit, že rodina 
lednici k uchovávání potravin nepotøebuje!

Dále pak § 317 téhož zákona øíká, že „výkonu rozhodnutí 
nepodléhají penìžité dávky sociální péèe, dávky pomoci v hmotné 
nouzi, z dávek státní sociální podpory pøíspìvek na bydlení a 
dávky vyplácené jednorázovì.“ Konkrétnì tak exekutor mùže 
zabavit pøídavek na dítì, rodièovský pøíspìvek a dávky 
pìstounské péèe. Žádnou jinou dávku ne!

Máte i Vy problém s dluhy? Nejste si jistí, jaká jsou Vaše práva 
èi povinnosti vùèi svým vìøitelùm, ale i dlužníkùm? Pøijïte se 
poradit do OBÈANSKÉ PORADNY Karviná na ulici V Aleji 435, 
telefon 596 323 031. Poradenství je poskytováno bezplatnì a 
anonymnì.

Dluhové poradenství je real izováno za podpory 
Moravskoslezského kraje, ÈSOB a Poštovní spoøitelny.

Vážení spoluobèané,
to konstatování v nadpise mé úvahy je samozøejmì banálního 
charakteru. Všichni od mala zhruba vìdí, kdo je jeho pøítel, kdo 
nepøítel a kdo mu je takøíkajíc „ukraden“. A pak jsou vztahy v 
manželství a v jemu podobných institucích, vztahy v práci, no a 
napøíklad i vztahy lidí v obci Dìtmarovice.  A tìmto vztahùm lidí v 
naší obci bych se chtìl krátce vìnovat.  Po nástupu do funkce 
starosty jsem mìl docela obavy, že se obec názorovì ostøe rozdìlí a 
nepovede to k nièemu dobrému. Èlovìk ve funkci starosty má totiž 
dost výraznì v „popisu práce“, že musí lidi sjednocovat ke 
spoleènému dílu a ne to snad èinit naopak. Na štìstí se mé obavy 
vùbec nenaplnily, spíše jsem potìšen pøevažujícími kladnými 
reakcemi na to, co se v obci k lepšímu s novým zastupitelstvem 
snažíme dìlat. Pøi této pøíležitosti chci podìkovat radì i 
zastupitelstvu za dosavadní pøevážnou podporu v našem 
spoleèném èinìní. Nepotvrdila se ani nìkdy dost s obavami lidmi v 
obci vyslovovaná obava z „nelidového“ pøístupu vlivných èlenù 
zastupitelstva na pravém „køídle“ našeho spoleèenského spektra. 
Naopak, názory jsou zde velmi konstruktivní a možná Vás bude 
zajímat, že nápad na vrácení podílu danì z nemovitosti nepøišel 
zleva, ani ze støedu, ale od èlenù ODS… Koneènì i za  svùj vývoj 
názorù sklízím i  já kritiku ODS - na jiném místì v tomto tisku...Zleva 
jsem už zaslechl cosi o líbivé politice, ale myslím, že poznámka to 
není na místì. Pøínos nejen do penìženek lidí, ale významnì i pro 
obec je zde zøejmý. Dneska se nám v obci rýsují finanèní možnosti, 
o kterých jsme si mohli nechat zdát. Zcela zøetelnì vidím možnost 
dotažení všech našich volebních programù, navíc se mi honí hlavou 
další projekty, jako je napø. zøízení jeslí pro dìti do 2 let vìku, apod.  
Bude jen na nás, na èem se v obci domluvíme. Všechno je možné a 
všechno záleží na lidech.
Trochu jiná je svým charakterem kategorie vztahù sousedských. 

Kvalita vztahù mezi lidmi je velmi dùležitá
Jsem rád, že tyto vztahy jsou u nás v obci na 99 % velmi dobré. 
Trápí mne dost asi pìt chronicky konfliktních míst v obci. Nejen 
proto, že mi stížnosti zabírají dost èasu, ale zejména proto, že na 
nìkterá léta „zaseklé“ problémy vzniklé z rùzných dùvodù už ani 
funkce starosty nestaèí, protože nemá kompetenci vìci 
rozhodnout. Na to jsou jiné instituce, napøíklad soudy, ale lidi se 
soudit nebudou – i proto, že to stojí peníze… A tak mi vždycky to 
zaseklé vztahové místo v obci pøipomíná nìjaký vøed na tìle, který 
pouští do svého okolí jedovaté zplodiny a to tìlo postupnì 
otravuje. Setkal jsem se poslední dobou i s názorem, že starosta 
by se do tìchto nedobrých vztahù nemìl zásadnì míchat a 
problémy nechat dále „vyhnívat“. Je to koneènì hlavnì pro 
starostu pohodlné. Ale opravdu, v nìkterých pøípadech se to tak 
musí udìlat – po vyèerpání všech možností v rámci platných 
zákonù ÈR. Není jiného zbytí. Ale také od toho tady ten starosta je, 
aby nestrannì zkusil vztahy s maximální opatrností aspoò 
èásteènì narovnat. Mám zkušenost, že jen zájem a pøítomnost ve 
pøi sousedù má svùj význam a napìtí mùže žádoucím zpùsobem 
povolit, aspoò na nìjakou dobu, což má urèitì význam. A jsou 
konflikty, kdy staèí pozitivní náhled našeho zastupitelstva na 
objektivnì vzniklou situaci, následné pozitivní rozhodnutí, které 
obci nijak neublíží…, jen se pak v uvedeném místì napìtí uvolní, 
což má na všechny lidi v okolí blahodárný vliv. Zásadová 
zatvrzelost s negativním posuzováním vìcí tohoto typu se málo 
vidí v zemích západní Evropy. Proto jsou i v našem parlamentu 
konflikty žabomyšího charakteru èastìjší než v parlamentech 
západních zemí. Øíká se tomu i politická kultura, která se nám ještì 
v nìkterých pøípadech moc nedostává. Chtìl bych, abychom se v 
našem „obecním parlamentu“ v této vìci zlepšili, byli ohleduplnìjší 
a neopláceli zásadovì ránu ranou, pokud možno vždy vìtšího a 
nièivìjšího kalibru. Ono se to pak zase nìkdy vrátí…, a èlovìk to 
nemusí ani èekat.
                                                                   Ing. Ladislav Rosman

Linka dùvìry

Prvním takovým signálem k 
vyhledání pomoci mùže být 
poznatek, že špatnì zvládáme 
nebo nezvládáme své potíže a 
starosti, èasto se objevují pocity 
nej istoty nebo psychické 
zátìže. Mùžeme konstatovat, 
že nejèastìji se na linku dùvìry 
obracejí lidé, jejichž životní 
situaci nepøíznivì ovlivòuje 
aktuální dìní ve spoleènosti 
nebo v jejich osobním životì, se 
kterým se nedokáží sami 
vyrovnat. Za vztahovými, 
rodinnými, osobními problémy 
nebo psychickými potížemi je 
èasto ztráta zamìstnání a tížívá 
ekonomická situace. Pomoc 
vyhledávají i lidé, kteøí se cítí 
osamìle nebo mají zkušenost s 
psychickým nebo fyzickým 
násilím nebo prožívají jiná 
traumata a složité životní 
situace.  Ptáte-li se, zda mohou 
odborníci na lince dùvìry 
pomoci? Odpovìï zní ano. 

P ø i n e j m e n š í m  t í m ,  ž e  
n a s l o u c h a j í  p r o b l é m ù m  
volajícího, dávají mu pocit 
bl ízkost i  a možnost být 
prostøednictvím telefonu v 
kontaktu s jiným nezaujatým 
è l o v ì k e m .  S p o l e è n ì  s  
volajícím klientem hledají další 
možnosti, jak nejlépe øešit 
tíživou situaci, co udìlat proto, 
aby se cítil lépe. Pokud v danou 
chvíli není možné vyøešit vše, 
co by klient potøeboval, mohou 
nabídnout další vhodnou formu 
pomoci, doporuèit j iného 
odborníka, jinou službu. Linka 
dùvìry poskytuje služby 
klientùm na telefonním èísle 59 
631 80 80 a na Skype: 
linka.duvery.karvina., a to 24 
hodin dennì vèetnì sobot, 
nedìlí a svátkù. Volající na 
linku dùvìry mùže zùstat v 
anonymitì.        Jana Molková

       vedoucí Linky dùvìry

Exekuce na dávky? Jak na které…
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Pøi rozdìlávání ohnì v 
pøírodì je nutné v prvé øadì 
zvolit vhodné místo pro oh-
ništì. To by mìlo být vzdáleno 
alespoò 50 m od okraje lesa a 
v dostateèné vzdálenosti od 
budov a rùzných hoølavých 
látek. Pamatujte, že v lese lze 
rozdìlávat oheò jen na 
vyhrazených místech! Zcela 
zakázáno je i rozdìlávání 
ohnì na místech se vzrostlým 
porostem, tedy i na louce nebo 
na strništi. Oheò nezakládejte 
pod vìtvemi a na koøenech 
stromù, na suchém listí, jehlièí 
nebo rašelinì, ani v blízkosti 
stohù, seníkù, apod. Létající 
jiskry nebo náhlý poryv vìtru 
totiž velmi snadno zpùsobí 
neštìstí. Každoroènì kvùli 
neopatrnosti lidí vznikají 
desítky požárù. Za silného 
vìtru nebo v období extrém-
ního sucha bychom oheò v 

Systematické provádìní 
tematických požárních kont-
rol v dobì konání rùzných 
spoleèenských akcí, kterých 
se úèastní vìtší poèet osob, 
se zaèíná vyplácet. Hasièi se 
v prùbìhu mìsíce kvìtna pøi 
"pøepadových" dopøedu neo-
hlášených kontrolách divadel 
a kin na území našeho kraje, 
pøesvìdèili, že provozovatelé 
tìchto zaøízení jsou si více 
než døíve vìdomi svých po-
vinností ve vztahu k za-
bezpeèování požární ochra-
ny. Pøíslušníci prevence 
Hasièského záchranného 
sboru Moravskoslezského 
kraje provedli celkem 33 
tematických kontrol se zamì-
øením zejména na udržování 
volných a snadno pøístup-
ných únikových cest, správné 
vybavení a umístìní ha-
sebních prostøedkù a pøítom-
nost preventivních požárních 
hlídek. Ve 28 pøípadech 
nezjistili nedostatky. Ve 
zbývajících pøípadech zjistili 6 
nedostatkù, konkrétnì z jed-
noho zaøízení byly odvezeny 
pøenosné hasicí pøístroje do 
opravy a nebyly žádných 
zpùsobem nahrazeny, v dal-
ším nebyly pøenosné hasicí 
pøístroje zajištìny proti pádu, 
ve dvou pøípadech nebyly 
oznaèeny hlavní uzávìry 
plynu a vody, v jednom 
zaøízení nebyla vyznaèena 
èísla tísòového volání a v 
posledním pøípadì nebyly 
pøítomny pøi pøedstavení 
preventivní požární hlídky. K 
odstranìní nedostatkù byla 
zápisem z tematické kontroly 
uložena opatøení k nápravì. 
Ve všech kulturních zaøí-
zeních, ve kterých byly zjištì-
ny závady, budou v krátké 
dobì provedeny kontrolní 
dohlídky. V pøípadì, že 
nebudou zjištìné nedostatky 
odstranìny, provozovatelùm 
tìchto zaøízení budou ulo-
ženy finanèní sankce. Ha-
sièský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje plá-
nuje i v nadcházejícím období 
pokraèovat v kontrolních 
akcích zamìøených na dodr-
žování pøedpisù o požární 
ochranì pøi provozování 
èinností, pøi kterých se shro-
mažïuje vìtší poèet osob. 
Nyní se zamìøí na provo-
zovatele akcí na místech, 
která nejsou k tomuto úèelu 
prioritnì urèená napø. na 
hudební festivaly pod širým 
nebem.      Ing. Lukáš Rylko

Výrazné zlepšení 
v zajištìní požární 
bezpeènosti kin 

a divadel

Období táborákù je tady!
V létì mnozí z nás podnikají nejrùznìjší výlety a k nim 

neodmyslitelnì patøí rozdìlávání ohòù v pøírodì. Než si 
však rozdìláme takovýto ohníèek, musíme si uvìdomit, že 
oheò v pøírodì se mùže velice snadno vymknout kontrole, 
ohrozit životy a napáchat nevyèíslitelné majetkové èi 
ekologické škody. 

pøírodì nemìli rozdìlávat 
vùbec. Místo táboráku je 
nutno i vhodnì uspoøádat. Pøi 
rozdìlávání ohnì v pøírodì 
ohništì bezpeènì oddìlte od 
okolního prostøedí – napø. 
obložením kameny, obsypá-
ním pískem, vyhloubením 
zeminy apod. V pøípadì 
vìtších vater je vhodné 
ohništì oddìlit pruhem 
širokým až jeden metr, který 
bude zbavený veškerých 
hoølavin. K zapálení nebo 
udržování ohnì v žádném 
pøípadì nepoužívejte vysoce 
hoølavé látky jako napø. 
benzín, naftu èi líh. Oheò se 
pak velmi snadno vymkne 
kontrole a mùže zpùsobit i 
vážné popáleniny. Rovnìž 
pamatujte, že dìti by nemìly 
být u ohništì ponechány bez 
dozoru plnoleté osoby. Oheò 
nenechávejte ani chvíli bez 
dozoru. Nachystej te s i  

pøedem dostatek vody (popø. 
písek, hlínu), kdyby se oheò 
vymykal kontrole. Nejlepší je 
umístit ohništì v blízkosti 
vodního zdroje. Lesní požáry 
se hasièùm obtížnì likvidují, 
protože k nim zpravidla dojde 
v tìžce pøístupném terénu, 
kde nelze plnì využít ha-
sièskou techniku. Navíc 
chování ohnì v lese je ne-
vyzpytatelné (požár se mùže 
šíøit napø. pod zemí) a po-
dobné zásahy jsou mnohdy 
èasovì velmi nároèné a 
vyžádají si povolání vìtšího 
množství jednotek požární 
ochrany. Pokud již dojde k 
rozšíøení ohnì mimo ohništì, 
zvažte, jestli jste schopni 
danou situaci zvládnout 
vlastními silami. Na uhašení 
ohnì mùžete použít jakoukoli 
vodu, kterou máte k dispozici, 
lopatu, písek nebo jinou 
zeminu, kterou oheò udusíte. 
Pokud si nejste jisti, je lepší 
utéci do dostateèné vzdá-
lenosti od ohnì a neprodlenì 
zavolat hasièe na linku 150 
nebo 112.    

             Ing. Lukáš Rylko

Dùležité organizaèní pokyny: Prosíme, abyste pøi dalších sbìrových dnech ohlásili v kanceláøi 
školy dovoz vìtšího množství (nad 80 kg) ještì pøed vyložením, možno i telefonicky den pøedem - 
vyøešíme, kam sbìr umístit. Totéž platí i s menším množstvím, pokud najdete plné kontejnery. 
Prosíme, nedávejte do kontejnerù sbìr v krabicích ani v igelitech, ale svázaný motouzem nebo jej 
tøiïte doma do pevných pytlù nebo krabic, ze kterých ho vysypete do oznaèených kontejnerù. 
Pytle nebo krabice mùžete opakovanì používat. Jinak sbìr z krabic musíme vybalovat a teprve 
tøídit. Na to nemáme zamìstnance navíc. V žádném pøípadì nevykládejte papír na zem u 
kontejnerù a kontejnery nepøeplòujte, ztìžuje to odvoz a my s žáky musíme tento papír zbyteènì 
pøenášet! Všímejte si, prosím, že na kontejnerech jsou umístìny lístky s oznaèením, jaký sbìr tam 
patøí a nemíchejte ve spìchu vše dohromady, musíme to pak znova tøídit.

 Všem aktivním žákùm, jejich rodièùm a dalším pøispìvatelùm za sbìr dìkujeme.  

Soutìž ve sbìru papíru a PET víèek v ZŠ Dìtmarovice – vyhodnocení, èerven 2012
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Køíženec, pejsek, hodný, ale nevhodný k dìtem, 5 – 6 let, PÈ 
533

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada:  JUDr. Jan Pochylý, Dagmar  Šnapková, Drahomíra Nogová, 
Oldøich Bura, Bc. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: 
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pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí odpovídat mínìní redakce. Uzávìrka pøíštího èísla 3.9.2012.  

Kvìten 2012
81 let
Miroslav Rduch
82 let
Helena Poledníková 
83 let
Kvìtoslava Gajdová
84 let
Marie Barteèková
85 let
Libuše Kijonková
86 let
Antonie Stronèková
87 let
Zdeòka Karasová
Ludmila Vavrušová
88 let
Ferdinand Barteèek
89 let
Vilém Jendryšèík
Bronislava Poledníková
90 let
Ludmila Gajosová
94 let
JUDr. Otakar Karas

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili 

Èerven 2012
80 let 
Lýdie Sýkorová 
Otto Ostrówka 
81 let
Lumír Koèí
82 let
Leopold Slanina
Milada Svrèinová
84 let
Zdeòka Laliková
85 let
Marie Èempelová
Jarmila Babjaková
87 let
Olga Olšovská
89 let
Emílie Kempná
Všem oslavencùm
blahopøejeme

28.4.2012
Musil Aleš  -  Kopøivnice

Bilasová Veronika - Kopøivnice

Siuda Martin - Dìtmarovice
Suranièová Pavla - Dìtmarovice

5.5.2012
Lis Radek - Orlová

Øíhovská Lucie - Orlová

19.5.2012
Figura Václav - Dìtmarovice

Bystroòová Radmila - Dìtmarovice

9.6.2012
Kopecký Petr - Tøebechovice pod Orebem
Jandová Petra - Tøebechovice pod Orebem

15.6.2012
Øíman Pavel - Orlová

Györgyíková Lenka - Orlová

16.6.2012
Moják Martin - Bohumín
Diková Nikol - Bohumín

Zuèek Martin - Dìtmarovice
Nebrojová Eva - Dìtmarovice

Kouøil Jan - Orlová
Gombalová Eliška - Dìtmarovice

23.6.2012
Michal Pop - Orlová

Michaela Dudová - Orlová

Amálii Vichrovou
Matyáše Gamrota
Barnabáše Kabaštu
Richarda Popovièe

Vzpomínáme na naše zemøelé
Boženu Šeligovou, Tomáše Mléèka, Zdeòka Bartáka, 

Rudolfa Kaplitu, Zdenku Kaplitovou, Antonína Sikoru, 
Václava Lincera, Dalibora Erhardta, Rudolfa Šnapku, Jaro-
míra Kijonku, Josefa Bocka, Zdeòku Huòarovou, Miroslava 
Øímánka, Libora Nogu. 

Vzpomínka

Dne 28.7.2012 by se dožila 90 let
paní Andìla Hanusková.

Dne 25.5.2012 by se dožil 70 let její syn
pan Milan Hanusek.

S úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 14.5.2012 se uskuteènila 
v Domì s peèovatelskou 
službou èp. 670 akce u 
pøí ležitost i  Dne matek. 
Obyvatele obou domù pøišly 
pozdravit dìti z divadelního 
kroužku základní školy a pod 
v e d e n í m  p a n í  L e n k y  
Hargašové jim pøedvedly své 
umìní.

Na spoleènou cestu životem vykroèili

Aleše Szostoka
Robina Knìžíka
Madlen Moldøíkovou
Antonína Sikoru
Natálii Kniezkovou

26.5.  jsme pøivítali nové obèánky  
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PÙJÈKY NA VAŠE DLUHY, EXEKUCE, 

VÝKUP NEMOVITOSTÍ, PRODEJ, 

BEZPLATNÁ KONZULTACE. 

VOLEJTE NEBO SMS NA 724 670 560.
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