130
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Aktuálnì z bloku starosty
Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci
Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v
1. ètvrtletí t.r. ukazuje výrazný nárùst pøíjmové položky
rozpoètu. Úèinné je letošní nové rozpoètové urèení daní
(RUD) a dále oèekáváme výrazný nárùst prostøedkù z
nového koeficientu danì z nemovitosti.
V porovnání s rokem
2012 máme proto v pøíjmech
rozpoètu støízlivì o 10 milionù
Kè více, na úètu obce je nyní
již pøes 9 mil. Kè oproti loòským 4 mil. Kè. Do rozpoètu
obce pøibyly 4 miliony Kè z
pøebytku hospodaøení v r.
2012. Závìreèný úèet za rok
2012 schválíme na zastupitelstvu 29.4.2013. Za této
situace jsme schopni beze
zbytku do konce volebního
období realizovat zbývající
plánované investièní akce dle
volebních programù všech
stran v obci a mnohé vìci
jsou navíc. V závìru tohoto
volebního období bude obec
mnohem pìknìjší a komfortnìjší.
Neinvestièní výdaje v
roce 2013 více ménì kopírují
stav v roce 2012 jen s malými
odchylkami. Udržíme nadále
hospodárný chod obecního
úøadu a zajistíme podporu
organizací a institucí v obci.
Jsme schopni minimálnì na
stejné úrovni jako loni podpoøit spoleèenské organizace
v obci, pro ZŠ jsme schopni
navýšit plán pøíspìvkù o 100
tis. Kè v souvislosti s pøípravou na otevøení tøetího oddìlení MŠ Koukolná pro dìti
mladší vìku 3 let. Jsem
pøesvìdèen, že postup je v
souladu s podporou sociální
strategie obce.
V oblasti investic, projektù
a oprav zdùrazòuji tøi hlavní
investièní akce tohoto voleb-

ního období:
1/ Stavba sbìrného dvora
se státní dotací (SFŽP) 90 %
nákladù, stavba letos
2/ Zateplení obou budov
mateøských škol s dotací
(SFŽP) celkem asi 70 %
nákladù, stavba letos
3/ Stavba základu moderní splaškové kanalizace v
aglomeraèní èásti obce (ÈOV
+ napojení Základní školy a
budov na území v okolí ÈOV oblast Šlogu - dle zpracovaného projektu).

Jak jsem již døíve uvedl,
Státní fond životního
prostøedí (SFŽP) již na
kanalizace prostøedky nemá
a do roku 2015 jsou šance na
dotaci mizivé. Realizaci 1.
etapy zajistíme z úvìru, jehož
mechanismus máme dobøe
promyšlen, se zahájením
splátek cca 2-3 mil. Kè roènì
odhadem k datu 1.7.2014.
Splátky budou v takové výši,
aby nebyl výraznì omezen
další rychlý rozvoj investic v
obci.
Úvìr bude dále koncipován tak, že zbývající dluh
bude obec moci v dobì
oèekávané dobré finanèní
situace doplatit dle možnosti i
najednou, napøíklad v roce,

Zveme obèany na pietní vzpomínku

Dne osvobození
poøádanou v úterý 7. kvìtna 2013
v 16.00 hodin u pomníku obìtem 2. svìtové války
v parku u Dìlnického domu.
V krátkém programu vystoupí žáci místní základní školy.
Srdeènì zve Obecní úøad Dìtmarovice

kdy by se masivnì neinvestovalo a peníze by na úètu
zbývaly.
Dle reálných pøedpokladù
by mohla být pùjèka splacena
do pìti let. Za tìchto okolností
nám Èeská inspekce životního prostøedí bude pravdpodobnì vymìøovat mírné
poplatky v øádu desetitisícù
Kè/rok. V pøípadì našeho
dalšího nezájmu v postupu
realizace kanalizace v aglomeraci obce však hrozí obci
pokuty v øádu milionu Kè/rok.
Zdùrazòuji, že jen hovoøit o
kanalizaci v obci nestaèí,
musí se dìlat! Témìø všude v
obcích nás pøedbìhli a
nejlepší období pro dotace
skonèilo v roce 2010.
Jen pøipomínám, že první
etapa stavby má dimenzi
potrubí takovou, aby mohlo
postupnì na ni navázat další
rozvìtvení splaškové kanalizace centra obce s pøipojením dalších 2 000 ekv.
obyvatel. S dalšími etapami
stavby za souèasné situace
však rada obce doporuèuje
pokraèovat až po zlepšení
podmínek pro dotace ze
SFŽP. V oblasti dalších investic v roce 2013 uvádím
finalizaci stavby komunikace
(pokraèování na str.2)

Aktuálnì z bloku starosty
Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci
(dokonèení ze str. 1)

Kniezek – Rak a dále dvì
odpoèinkové plochy, kde je
šance na dotaèní podporu. U
odpoèinkové plochy na høišti
SK schválilo zastupitelstvo
obce realizaci i bez dotace.
Obec na stavbu bude mít
disponibilní prostøedky. Navíc zde figuruje i skuteènost,
že zájmovou plochu stejnì
letos „rozrýpeme“ pokládáním kanalizaèního potrubí
a bude rozumné v koneèné
fázi uskuteènit terénní úpravy, které odpovídají projektu
odpoèinkové plochy.
Ostatní plánované drobnìjší akce zvládneme
rovnìž. Možno jmenovat:
u
opravy ètyø vybraných
komunikací na Zálesí
u
opravu parket v sálu
Koukolné
u
opravu Nìbrojovy
kaple
u
dokonèení opravy
chodníkù v obci
u
výmìnu oken v hasièské zbrojnici - pøíští rok
pak obnova fasády, a mnoho
dalších akcí.
V oblasti projektù bych
rád zvýraznil napøíklad:
u
pøípravu dvou bezpeènostních inteligentních semaforù, a to na pøechodech v
Koukolné a u Zdravotnického
zaøízení, které pøispìjí vý-

znamnì k bezpeènosti provozu na komunikaci 1/67 –
letos projekty, za rok realizace.
u
dále pokládám za
významný projekt pøíjezdu a
parkování u Motorestu
u
a projekt pokraèování
chodníku za mostem pøes
Olši vèetnì protipovodòové
úpravy.
V oblasti rýsujících se
finanèních možností obce
jsem optimista. Rodí se stále
další nápady, jak naši obec
vylepšit, což mùže navodit
potøebu vìcného a nákladového schválení dalšich
menších investic nebo projektù ještì v tomto roce. Ale
toto operativní rozhodování
bychom pøípadnì nechali do
pozdìjšího období letošního
roku – i podle reálného vývoje
stavu financí v rozpoètu.
Jsem rád, že zastupitelstvo obce na bøeznovém
zasedání odsouhlasilo pøedložený letošní vyrovnaný
rozpoèet, vèetnì vìcného
obsahu realizací dobrých
investièních akcí pro zlepšení
života v obci. Jsem pøesvìdèen, že v závìru letošního
roku budeme moci opìt
konstatovat další pozitivní
posun ve smyslu rozvoje
obce žádoucím smìrem.
Ing. Ladislav Rosman
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Z jednání
zastupitelstva
obce
27. bøezna zastupitelstvo
obce schválilo vyrovnaný
rozpoèet Obce Dìtmarovice
ve výši 50,708.000 Kè,
program rozvoje obce pro rok
2013, rozpoètový výhled
obce na léta 2014 – 2016,
smlouvy o poskytnutí dotací
SK Dìtmarovice a TJ Sokol
Dìtmarovice a projednalo
další záležitosti spojené s
rozpoètem obce. Dále schválilo zámìr pøijetí úvìru na
kanalizaci, zvolilo nové pøísedící Okresního soudu v
Karviné, nesouhlasilo s výstavbou podporovaných bytù
na katastru naší obce. Rovnìž projednalo majetkové
pøevody a zabývalo se dalšími záležitostmi.

Masopustní
karneval
ve školní
družinì
Ten letošní, v poøadí ètvrtý, jsme nazvali „zvíøátkový“.
V pátek 22.2. se dìti
vyparádily, a ani poèasí
doprovázené hustým snìžením je neodradilo od masopustního prùvodu obcí.
Zvíøátka v lidových písních,
básních, poøekadlech i taneèním provedení pøedvedla“ své umìní“ pøed
obecním úøadem, kde medvìdáø s myšièkou pøipomnìli, co tato tradice, by v
jiném pojmenování –
fašank, šibøinky, ostatky –
obnáší.
A protože k masopustu
rozhodnì patøí dobrý koblížek, tento již na nì po ukonèení prùvodu èekal v jídelnì
školní družiny.
Podìkování patøí nejen
zástupcùm obecního úøadu
za sladké odmìny, ale i p.
Kováøovi z ostravské pekárenské firmy za vynikající
koblížky.
Obrazovì možno shlédnout na stránkách ZŠ Dìtmarovice - školní družina.

Oèkování psù
Na základì zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, bude veterinárním lékaøem
provedeno povinné oèkování psù proti vzteklinì, které se
uskuteèní ve ètvrtek 23.5.2013 na tìchto místech v obci:
Obecní úøad
8,00 - 9,00 hod.
Nadjezd
9,15 - 9,30 hod.
Restaurace Olmovec
10,00 - 10,20 hod.
Restaurace Rumcajs
na Zálesí
10,40 - 11,00 hod.
Motorest Koukolná
13,00 - 13,30 hod.
Bývalá restaurace
na Glembovci
13,45 - 14,15 hod.
Pøi oèkování nutno pøedložit oèkovací prùkaz psa.
Poplatek 130,-- Kè za 1 psa
bude vybírán pøi oèkování.
Z bezpeènostních dùvodù
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 30.6.2013 p.
Støelcové na Obecní úøad v
Dìtmarovicích. Nedodržení
tohoto termínu bude považováno za porušení èl. II ods.
2f) Vyhlášky o chovu psù na
území obce Dìtmarovice a
majiteli mùže být uložena
poøádková pokuta.

Podìkování
Starosta obce tímto
vyjadøuje podìkování panu
Drahomíru Kijonkovi za
odpovìdný a vstøícný pøístup
pøi údržbì komunikací v obci
v prùbìhu zimního období.
Uvedená èinnost byla zabezpeèována po celé toto dlouhé
období vyznaèující se èastými zmìnami vèetnì kalamitních situací a umožnila èi
pøispìla našim obèanùm lépe
zvládat dopravní situaci.

Anketa
o zámìru
pojmenování
ulic v obci
V minulém èísle Dìtmarovického Okénka jsme Vás
informovali o zastupitelstvem obce schváleném

OBEC DÌTMAROVICE
nabízí k pronájmu od 1.10.2013

zámìru – postupu pøíprav

nebytové prostory v objektu

rozhodnutí) pojmenování

èp. 320 v Dìtmarovicích,
(ve 2. patøe budovy pošty) o výmìøe 35,28 m2.

(nikoliv ještì samotné
ulic. Uvedli jsme pøitom jak
klady (zlepšení orientace v

Termín podání žádostí s podnikatelským zámìrem
je nejpozdìji do 30.6.2013.
O pøidìlení rozhodne rada obce
na základì písemných žádostí.
Bližší informace poskytne Obecní úøad Dìtmarovice,
tel: 596 540 147

obci) i to, co lze nazvat zápory (výmìna obèanských
prùkazù a pøípadných dalších dokladù) s tím, že
obecní úøad hodlá v této vìci
obèany Dìtmarovic oslovit.
V první polovinì kvìtna
proto, vážení obèané,
obdržíte struèný dotazník
(anketní lístek). Prosíme poté o jeho vyplnìní a následné odevzdání do konce
kvìtna 2013 na místo v
tomto dotazníku uvedené
nebo na obecní úøad. Vámi
uvedená stanoviska èi
pøipomínky budou pro
vedení obce i zastupitelstvo
cennou pomùckou pøi
dalším rozhodování v této
vìci a dìkujeme za nì.
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Program obce v sociální a komunitní oblasti pro následující období
Jak jsem zmínil již døíve, i naše obec musí poèítat se
zrychleným tempem pøírùstku poètu seniorù. V obci je již
teï potenciálnì zájem o levnìjší ubytování pro lidi starší,
hendikepované, ale i lidi bez stálé práce – pøitom slušné
spoluobèany. Trend je to v podstatì celosvìtový a ani u
nás v obci nelze pøed ním zavírat oèi. Sociálnì nejlépe
zabezpeèené obyvatelstvo je ve skandinávských zemích a
v dalších zemích s rozvinutým sociálním státem,
pøedevším v Nìmecku a Rakousku.
Jsou to zemì s velkou
podporou veøejného sektoru,
který pak má možnost
sociálnì dobøe nastavený
systém i financovat.
V našem státì jsou dnes
sice v souladu se souèasnou
politikou úspor trendy zatím
vùèi seniorùm diametrálnì
jiné, nicménì se domnívám,
že se jedná o dlouhodobì
neudržitelnou situaci, která
bude vystøídána koncepcí v
souladu s èinìním ve jmenovaných vyspìlých zemí
Evropy. Jakkoliv lze v tomto
ohledu souèasnou vládu u
nás kritizovat, pro obce
našeho typu byly daòové
pøíjmy od roku 2013 nastaveny lépe, obec má, a bude
mít více finanèních prostøedkù, což mimo jiné vytváøí i
pøedpoklad dalšího propracování oblasti péèe o seniory,
sociálnì potøebné lidi, ale i
napøíklad pro oblast života
mladých rodin. Rovnìž je zde
vidìt narùstající státní podpora do oblasti investic v
sektoru mateøských škol a
zaøízení sociální péèe. Obec
však musí mít pøipraveny
reálné projekty, jinak se o
podpoøe mùže jen hovoøit a
dotace obec nebude umìt
využít.
Domnívám se, že v nedaleké budoucnosti bude potøebovat obec rozšíøit možnosti
bydlení pro seniory, protože
stávající domy s peèovatelskou službou nebudou
staèit. Jestli to budou byty
opìt s peèovatelskou službou nebo byty jiného typu,
neumím zatím øíci. Proto
spolupracujeme s odborníky
na této problematice sociálního zamìøení a chtìli bychom pak pøedložit zastupitelstvu obce ke zvážení
rozumnì nastavený program
rozvoje obce v tomto smìru
tak, aby jej bylo možno v
následujících letech nejen

stanovit, ale hlavnì finanènì
z rozpoètu obce dobøe
zrealizovat. Víme, že lidé
ubytovaní v našich domech s
peèovatelskou službou si
možnosti bydlení v tìchto
objektech váží a mimo jiné si
jsou vìdomi i rozdílnosti
nákladù ve srovnání s
ubytováním jinde. V obci
bychom dle mého názoru
mìli vytvoøit i v následujících
letech koncepci pro ubytovávání našich obèanù seniorù v našich sociálních bytech
stále i s tou pøitažlivostí výhodných nákladù na bydlení,
pøípadnì i se základním
obsloužením lidí bydlících v
tìchto bytech. Co se týèe
podpory mladých rodin v
obci, je zde, dle mého názoru,
potøeba výhledovì realizovat
jesle. Vyplývá to i ze zájmu
mladých maminek o toto
zaøízení. Rád sdìluji, že se
rada obce dohodla s øeditelem základní školy na možnosti otevøít v budovì mateøské školy Koukolná zatím
tzv. tøetí oddìlení pro dìti ve
vìku pod tøi roky, èímž požadavku maminek èásteènì
vyhovíme. Toto oddìlení je
potøeba vybavit a pøijmout
nové pracovní síly, což obec
bude nìco stát jak v oblasti
investic, tak v oblasti mzdových nákladù. Koncepci jsme
mìli pøipravenou pro zasedání zastupitelstva v bøeznu a
byl jsem dopøedu pøesvìdèen
o pozitivním náhledu našich
vážených zastupitelù na
pøedmìtnou problematiku,
velmi související i se
„sociálním komfortem“ života
v obci.
Celá problematika dalšího rozvoje sociální oblasti v
obci je ale pomìrnì složitá,
vyžaduje i konsenzus lidí v
obci, je spojena s investicemi
a jinými náklady.
Problematika sociální
starostlivosti vyšla v do-

tazníku MAS našeho regionu
z hlediska dùležitosti hned na
tøetím místì za èistotou
ovzduší a za bezpeèností
života v obcích. Jsme již v
kontaktu s lidmi, kteøí
problematice lépe rozumí a
jsou dobøe disponováni pro
prognózu vývoje v našem
regionu a v naší obci. Je to
dùležité téma, na kterém
bude obec pracovat. Uložili
jsme si úkoly, které povedou k
osvìtlení celé problematiky a
stanovení dalšího optimál-
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ního postupu v sociální a
komunitní oblasti života v
naší obci. Naráz to „pøes
koleno“ nezlomíme, vše chce
svùj èas, ale pracovat na tématu se musí trvale. Zároveò
by se toto téma nemìlo
úèelovì zneužívat napøíklad
ke zviditelòování skupin lidí a
strašení obyvatelstva „snìhulákem v létì“. O postupech
budete, vážení spoluobèané,
informováni.
Ing. Ladislav Rosman

Jesle v obci prosazuji
v krátkodobém výhledu rozvoje
Problematika jeslí je i v evropském mìøítku ožehavým
tématem. Jak známo, ÈR je zemí, kde tato zaøízení byla v
minulosti velmi rozšíøena a osvìdèila se zcela jednoznaènì.
Po listopadu 1989 se postupnì tato zaøízení rušila, stejnì
jako dnes scházející jiná pøedškolní zaøízení. Jasnì se to
ukazuje jako chyba, protože dnes ve spoleènosti chybìjí
místa v mateøských školách i jeslích, dle mého názoru, v ÈR
zásadním zpùsobem a negativnì to ovlivòuje i zamìstnanost
mladých maminek.
Model podpory mladých rodin pøevzatý z Nìmecka je dle
odborných podkladù OECD chybnì zamìøený a tam kde
funguje, nevede ke zvýšení porodnosti. Ukazuje se totiž, že
ani výrazné zvýšení dávek rodinám s malými dìtmi nevede ke
zvýšení porodnosti a nenahrazuje nedostateènou dostupnost
sociálních služeb v oblasti péèe o dìti v pøedškolním vìku.
Proto je v Nìmecku plodnost na jednu ženu v rodinì na úrovni
1,39 potomka a u nás 1,49 potomka. Pøitom máme v Èesku
jen 2,2% dìtí do dvou let vìku umístìných v jeslích…a teï
pozor! V nìkterých zemích Evropy je podíl dìtí v jeslích
øádovì vyšší, napøíklad v Británii 40,8%, v Irsku 30,8 %, v
Lucembursku 38,6 %, ve Francii 42,0 %, na Islandu 55,0 %, v
Nizozemsku 55,9 %, atd. V tìchto zemích je pak porodnost
kolem 2 potomkù na jednu ženu, èasto i pøes 2. A to už je „jiné
kafe“! V Nìmecku si to již zaèínají uvìdomovat, což mj.
znamená, že k nám tento poznatek dospìje se zpoždìním
rovnìž.
Koneènì se obecnì tento jev dává do souvislosti se
zamìstnaností obyvatelstva. Jesle jsou zaøízením, které
podpoøí nejen porodnost, ale zásadnì i zamìstnanost žen v
mladých rodinách! Pokud chcete totiž v Èesku kombinovat
práci v zamìstnání s vlastní péèí o dítì do dvou – tøí let, jste „v
pasti“. Tuto kombinaci prostì nezrealizujete ani organizaènì,
ani ekonomicky. Dle mého názoru bychom mìli v obci vytvoøit
pøedpoklady ke zlepšení uvedené situace a jsem pøesvìdèen,
že zastupitelstvo obce tuto myšlenku v realitì podpoøí.
Mladé rodiny pøesnì ví, o èem mluvím, vidím to z dopisù a z
osobních jednání. Za sebe mohu slíbit svoji jednoznaènou
podporu realizace jeslí v obci. Jsem pøesvìdèen, že
kombinace jeslí s podporou bydlení seniorù v obci je
optimálním nasmìrováním pro další rozvoj obce v sociální
oblasti.
Pozn.: Údaje o plodnosti a umístìní dìtí v jeslích jsem
pøevzal z podkladù OECD /Organizace pro rozvojovou
politiku vyspìlých zemí/.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Vybíjená

Škola v pøírodì

Naše škola se tradiènì zúèastòuje turnajù ve vybíjené,
které byly letos rozehrány již zaèátkem bøezna. Mgr. Dana
Reliová letos pøipravila dvì družstva.
Smíšené družstvo (chlapci a dívky ze 4. a 5. tøíd) a
družstvo mladších dívek (6. a
7. tøída), které slavily úspìchy již v minulých létech a titul
pøeborník okresu jely obhaovat již potøetí.
Mìstské kolo pro 4. a 5.
tøídu se uskuteènilo 4. bøezna
a pøi své premiéøe vybojovali
žáci pìkné druhé místo, když
ve finále podlehli ZŠ Petøvald. Okresního kola, které
se opìt konalo v Orlové, se
zúèastnily nejlepší týmy z
Orlové, Karviné, Havíøova,
Petøvaldu. Dìtmaroviètí žáci
postoupili ze skupiny, ale
semifinále bylo již nad jejich
síly a nakonec obsadili 4.
místo. Žáci hráli ve složení
Vojtìch Chmiel, Jan Grabìc,
Pavel Juroško, Lukáš Rzeszutek, Filip Vitoò, Nikol Neuwertová, Pavla Cieslarová,
Katka Baierová, Nikol Sala-

vová, Karolína Štefániková,
Vítek Pawlovský.
O nìco lépe si vedla
dìvèata 6. a 7. tøíd (Monika
Veèeøová, Nikol Giecková,
Aneta Salavová, Adéla
Grabcová, Lucie Kosová, Lucie Krùlová, Kristýna Venclová, Katka Šustíková, Karolína a Lucie Trnené, Klára
Kubešová), která zvítìzila v
mìstském kole a v okresním
kole v Karviné si vedla opìt
skvìle, nakonec chybìlo
povìstné štìstí, které se
tentokrát pøiklonilo k ZŠ Marie
Kudeøíkové z Havíøova. Pøi
shodì bodù, rozhodovalo
skóre, které náš tým odsunulo na druhé místo. Všem
žákùm chci podìkovat za
vzornou reprezentaci školy a
popøát hodnì dalších sportovních úspìchù.
Mgr. Dana Reliová

V dobì, kdy naši republiku zasypaly hromady snìhu, se
žáci naší ZŠ zúèastnili školy v pøírodì v hotelu Visalaje v
Krásné pod Lysou horou, dotované Ministerstvem životního
prostøedí.
Nádhernou „ladovskou“ zimu si dìti v horách plnì užily.
Jezdily na lopatách, stavìly bunkry, snìhuláky, iglú, domeèky
pro skøítky.
Žáci bìhem pobytu soutìžili v družstvech, plnili úkoly nejen
sportovní, vìdomostní, ale pøedevším se zabývali ekologickou
tématikou. Svou odvahu prokázali pøi „noèní“ stezce odvahy a
fyzickou zdatnost pøi kratších túrách po okolí.
Žáci 4. roèníku se zúèastnili výletu do Kopøivnice a
Štramberku, žáci 5. tøídy navštívili Hukvaldy.
S poèasím, pøírodou, ubytováním, stravou, vstøícností
personálu i pøipraveným celodenním programem byli všichni
spokojeni.
Mgr. Hana Klusová

Žáci prožili 10 dnù v prostøedí Beskyd, díky finanèní dotaci,
kterou škola získala, bez finanèních nákladù, které by jinak
zatížily rodinné rozpoèty. Pøíští rok v dubnu se stejné akce
zúèastní letošní 1., 2. a 3. tøída, rovnìž bez finanèních nákladù.
Pro další léta bude škola usilovat o získání dotaèních titulù,
pokud budou opìt státem vyhlášeny, a zorganizuje další školy v
pøírodì.
Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Soutìž ve sbìru papíru a PET víèek v ZŠ Dìtmarovice - 2. akce, únor 2013
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Jarní obyèeje našich babièek
Lidové slavnosti a obyèeje byly odedávna spjaty se
zmìnami v pøírodì, fázemi mìsíce a roèními obdobími.
Mnoho zvykù a rituálù patøí svým pùvodem do dávných
dob pøedkøesanských, kdy byly na posvátných místech
konány obìti k usmíøení bohù, na ochranu pøed
nemocemi, hladomorem nebo zlými mocnostmi èi pro
dobrou úrodu.
Na jaøe a poèátkem léta
se odedávna oslavovalo
probouzení a znovuzrození
pøírody, pøíchod sluneèných
dnù, setby a posléze bohaté
úrody. Dodnes se zachovaly
nìkteré zvyklosti a rituály z
pøedkøesanských dob, mnohdy ale už ani neznáme jejich
pùvodní význam.

Mìøení èasu
Èas byl zpoèátku vnímán
jako støídání dne a noci, v
delším období pak život i
veškeré práce souvisely a
byly podøízeny roèním obdobím. Dùležitým mìøítkem
byly i mìsíèní fáze, podle nichž se øídily nìkteré èinnosti.
Význam se pøikládal také
postavení Slunce, planet a
hvìzd. Po zavedení kalendáøe bylo mìøení èasu
pøesnìjší. Hodiny v nejrùznìjších podobách byly ale
dlouze pouze výsadou bohatých. Dùležité èasové údaje se oznamovaly zvonìním
nebo troubením. Každá obec
mívala zvonici, vìtšinou uprostøed návsí nebo na
vyvýšeném místì, kam chodil
vyzvánìt v urèenou dobu
místní zvoník. Pro každý èas i
rùzné události bylo urèeno
jiné zvonìní. V noci chodíval
ponocný, který kromì hodin
ohlašoval troubením i nebezpeèí, obcházel mìsto a dbal
na klid a poøádek v obci. S
vynálezem knihtisku se
zaèaly vydávat tištìné kalen-

dáøe, kde bylo kromì mìsícù
a dnù vyznaèeno i postavení
Mìsíce ve znamení zvìrokruhu a jeho fáze, nebo se
vìøilo, že zdraví a úroda souvisejí s postavením hvìzd.
Jarní pranostiky
Na dobrou úrodu má velký
vliv poèasí. Dlouho-dobým
pozorováním se zdá, že se
jisté jevy každoroènì opakují.
Zmínky se objevují v lidové
slovesnosti. Vzniklo tak
mnoho poøekadel, lidových
moudrostí a rùzných pranostik, které podle poèasí ten
který den pøedpovídají
následné klimatické jevy a
zmìny nebo pøípadnou úrodu
èi neúrodu. Pranostiky se
šíøily ústnì, pozdìji bývaly
zapsány i v kalendáøích.
Èasto jsou spojovány se
jménem svìtce, jehož svátek
ten který den svìtí. Napø.
19. bøezen – sv. Josef
Je-li na svatého Josefa
hezky, urodí se málo obilí.
23. duben – sv. Vojtìch
Na svatého Vojtìch v
polích samá potìcha.
24. duben – sv. Jiøí
Pøijde-li pøed Jiøím bouøe,
bude dlouho za kamny dobøe.
25. duben – sv. Marek
Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná
jamka.
Magické praktiky
Pøírodní dìní, leckdy
tìžko pochopitelné, bylo
pøisuzováno dobrým èi zlým
mocnostem. Hromy a blesky,
sucho a povodnì, ale i nemoci byly dílem temných sil
nebo trestem za nezdárné
poèínání. Na obranu pøed
zlými mocnostmi platily nesèetné magické rituály. Nejrùznìjší byliny a ochranné prostøedky, zaøíkávání, vykuøování
èi oheò, mìly pøed temnými
silami chránit, nìkdy se lidé
naopak snažili obìmi a dary

si nadpøirozené bytosti naklonit a zajistit jejich pøízeò.
Zaøíkávalo se také proti
uhranutí, domy a chlévy se
vykuøovaly proti zlým duchùm
a mocnostem pekelným, proti
nemocem a pohromám se
zapalovaly ohnì nebo svíce.
Svíèky se dodnes využívají
témìø ve všech obøadech
jako symbol svìtla. Oheò byl
vždy uctíván jako element pro
život nezbytný i jako prvek
oèistný a léèivý. Chránil pøed
zlými mocnostmi, zároveò
však pro svou schopnost vše
strávit a znièit, vzbuzoval
bázeò a øíkalo se mu èervený
kohout. Oheò mìl nezastupitelné místo pøi rùzných
obøadech a rituálech, symbolizoval slunce a pùsobil jako
mocný magický živel. Ohništì bylo i pevným bodem v
životì rodiny. Oheò v domì,
míval významnou roli,
poskytoval svìtlo, teplo a byl
nezbytným prostøedkem pro
pøípravu potravy.
Vìštìní a pøedpovídání
budoucnosti hrálo dùležitou
úlohu v magických praktikách. O bìhu vìcí pøíštích se
usuzovalo z rùzných znamení objevujících se v urèitou
dobu nebo na urèitém místì,
z postavení hvìzd èi z pøírodních jevù, pohledem do
ohnì nebo na hladinu vody.
Pøi vìštìní se používaly i
rozlièné pøedmìty a provádìly se nejrùznìjší magické
úkony. Zvláštní kapitolou
býval výklad snù a z dnešního
pohledu jsou snáøe úsmìvné
a zábavné.
Èarodìjnice
Noci ze 30. dubna na 1.
kvìtna se pøisuzuje èarovná
moc, podle starých tradic
rozdìluje temnou a svìtlou
èást roku. Provozovaly se
obøady, které mìly živé
bytosti oèistit od všeho, co
zbylo po období temnoty. Na
vybraném místì byly zapalovány posvátné ohnì, které
mìly zázraènou moc. Kolem
nich se provádìly rituální
tance a pøeskakováním
plamenù se lidé zbavovali
všeho neèistého. Staré
tradice se postupnì smísily s
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novými zvyky i povìstmi.
Temné síly jsou v tu noc
mocnìjší než jindy. Lidé vìøili,
že v povìtøí poletuje spousta
èarodìjnic, které se na
košatech slétají na sabat,
výroèní svátek, jenž se prý
konal na opuštìných a
prokletých místech. Kouzelné noci se øíká Valpuržina
nebo Filipojakubská, ale také
noc èarodìjnic. Podle staré
povìsti, když chodila sv.
Valpurga s Filipem a Jakubem na jejich apoštolské
pouti, podezírali ji lidé z
nepoèestnosti. Zabodla tedy
do zemì suchou hùl a ta se do
rána zazelenala a rozkve-tla.
Byl první kvìten, a proto se
tento den na její poèest staví
máje.
Kvìten neboli máj je

m ì s í c e m l á s k y. J i ž v
pohanských dobách bylo
zvykem vztyèovat ozdobený
kmen bøízy jako symbol
plodnosti. Podle lidových
mýtù je máj s jasanovým
vrcholem i úèinnou ochranou
proti èarodìjnicím, které létají
na ohnivých pometlech a
škodí lidem i dobytku. Dodnes se leckde v pøedveèer
filipojakubské noci staví
májky jako tradièní symbol
jara a lásky. A už je pùvod
stavìní májù jakýkoliv, pùvabný zvyk je oslavou probuzené kvetoucí pøírody a
vrcholného jara. V našich
krajích se také traduje, že
každá dívka musí být na
prvního máje políbená pod
rozkvetlým stromem, jinak do
roka uschne.
(Z knihy Devatero kvítí od
Kláry Trnkové)
Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice

www.detmarovice.cz

Dìtmaroviètí myslivci hodnotili
V sobotu 6. dubna v 16 hodin zahájili v hájence myslivci
svou výroèní schùzi. Zúèastnili se jí nejenom naši, ale i
myslivci z družební polské obce Hažlach. Byli rovnìž
pøítomni i zástupci obecního úøadu, Sboru dobrovolných
hasièù, Èeského svazu vèelaøù, Honebního spoleèenstva
Rovina a pozvaní hosté. Organizaènì dobøe pøipravený
program zahrnoval vše, co má výroèní schùze mít.
Zprávu o èinnosti a finanèním hospodaøení, výèet
ulovené zvìøe všech lovných

druhù a jiné. Myslivci hodnotili nejen minulý myslivecký
rok, který je od 1. dubna do
31. bøezna následujícího
roku, ale i desetileté období
nájmu honitby od Honebního
spoleèenstva. V programu
bylo i nìco slavnostnìjšího.
Èeskomoravská myslivecká jednota v letošním
roce oslavuje jubileum 90 let
založení a právì letos Ing.
Rostislav Kropjok je 30 let
jejím èlenem. U této pøíležitosti mu byla udìlena pamìtní medaile, která mu na
této schùzi byla pøedána.
Èestné uznání ÈMMJ za
dlouholetou práci bylo pøedáno p. Václavu Woznicovi.
V loòském roce úspìšnì
ukonèili myslivecký kurz p.
René Hûbner a p. Miroslav
Stronèek, a proto bylo využito
této slavnostní chvíle a byli
pøedsedou OSM pøijati za
myslivce. Oba poklekli pøed
pøedsedu, ten pronášel
oficiální promluvu v duchu
mysliveckých tradic a pøitom
každému 3x pøiložil obøadní
myslivecký tesák na jejich
pravé rameno, což bylo
ztvrzeno „glejtem peèetí

opatøeným“, jenž jim byl pøedán zelenou stuhou pøevázán. Gratulujeme jim. Závìr

schùze patøil pøedsedovi
sdružení, který podìkoval
myslivcùm za práci, pozva-

ným za úèast, manželkám za
trpìlivost s myslivci a oficiálnì ukonèil schùzi slavnostním pøípitkem, podle
mysliveckých tradic levou
rukou, k poctì Hubertovì, k
poctì èeské myslivosti. Nìkolik urèitì zajímavých èísel:
za desetileté období nájmu
bylo uloveno 214 kusù srnèí
zvìøe, 60 divoèákù, 169 bažantù, 32 zajícù (do roku
2008, pozdìji byl pak lov
ukonèen), 432 divokých kachen, ale také 91 lišek, 3
jezevci, 2 psíci mývalovití, 30
kun a 47 zdivoèelých koèek.
Když se spoèítala chutná
zvìøina, tak jí bylo 4.284 kg
nebo také v pøepoètu 5,65 kg
na 1ha honební plochy.
V mìsíci bøeznu byla pro
žáky ZŠ vyhlášena soutìž v
kresbì a malbì na myslivecké téma. Bylo odevzdáno
47 prací. Z nich vybrali

Turnaj ve stolním tenisu pro každého
TJ Sokol Dìtmarovice uspoøádal dne 16.3.2013 1. roèník
turnaje ve stolním tenisu pro každého bez rozdílu. Cílem akce
bylo umožnit strávit sobotní dopoledne sportem každému
zájemci o stolní tenis a pøilákat zejména mládež ke sportu a
pohybu jako takovému. Pro všechny bylo pøipraveno
obèerstvení, pro vítìze v jednotlivých kategoriích diplom a
vìcná cena. Turnaje se zúèastnilo 18 hráèù a 9 pøihlížejících.
Výsledky:
Kategorie registrování:
1. místo Jiøí Adamczyk
2. místo Vladimír Adamczyk
3. místo Dominika Giraczková
Kategorie muži – neregistrovaní
1. místo Petr Mališ
2. místo Marek Svrèina
3. místo Karel Kobylanský
Kategorie ženy – neregistrované:
1. místo Karla Zemanová
2. místo Simona Témová
3. místo Petra Témová
Kategorie mládež do 15. let:
1. místo Filip Burdek
2. místo Benedikt Rusek
3. místo David Vija
Další informace pro zájemce o sportovní i rodinné akce v sokolovnì TJ Sokol Dìtmarovice na www.sokoldetmarovice.unas.cz
Za TJ Sokol Dìtmarovice Ivo Absolon
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myslivci 6 tìch, které se jim
nejvíce líbily a jejich autoøi byli
odmìnìni vìcnou cenou.
Práce dìtí byly poslány do
Prahy do národního kola.
Nejvíce se líbila malba Vendulky Svobodové z 1. tøídy a
dále T. Chromíkové z 5. tøídy,
Ríši Goreckého ze 7. tøídy,
Adriany Kleinové ze 2. tøídy,
Viktorie Mžykové z 3. tøídy a
Sandry Plevové ze 4. tøídy.
Myslivci všem dìtem dìkují
za krásné obrázky.
Josef Grobelný

Podìkování
Jako každý rok se v
mìsíci bøeznu uskuteènila
Velikonoèní výstavka místního Èeského zahrádkáøského svazu. Touto cestou bych chtìla podìkovat
všem, kteøí pøispìli k
zajištìní této výstavky.
Velmi si vážím ochoty a
dobré spolupráce s dìtmi a
uèitelkami mateøských škol,
základní školy, školní družiny a keramického kroužku. Rovnìž srdeènì dìkuji
všem ženám, které uklidily,
napekly velikonoèní dobroty
a vše super pøipravily. Naší
obèané mohli navštívit a
pokochat se vystavenými
exponáty a získat inspiraci
ke zkrášlení svého domova.
Za MO Èeského zahrádkáøského svazu
Zdislava Menšíková

UPOZORNÌNÍ
Myslivci upozoròují majitele psù, kteøí chodí na procházky hlavnì do terénu do
Lyngu a na Farský kopec, na
možný výskyt èerné zvìøe
(divoèákù), která mùže být
dle Státní veterinární správy
až ve 30% nakažena virem
Aujezského choroby. Kontakt psa s takto nakaženou
zvìøí mùže být pro nìj smrtelný. Pøi pøenosu nemoci
hyne pes ve smrtelných
køeèích do 3 – 5 dnù. Nemoc
nelze léèit. Psy nelze preventivnì oèkovat, protože
neexistuje vakcína.
www.detmarovice.cz

Den otevøených dveøí u SDH
Dne 14. bøezna pøipravili èlenové Sboru dobrovolných
hasièù Dìtmarovice den otevøených dveøí pro žáky prvního
stupnì místní základní školy. Hasièi mìli pro dìti pøipravenou
besedu na téma požární ochrany a prevence, do které se dìti
aktivnì zapojily, dále prezentaci zásahové techniky a
fotografie ze zásahu a èinnosti
jednotky Sboru dobrovolných
hasièù Dìtmarovice. Podìkování náleží všem, kteøí se
podíleli na pøípravì a realizaci
této akce.

Policista roku ujede roènì 7 tisíc kilometrù na kole

Pozvánka
na benefièní
koncert
Sbor dobrovolných hasièù v Kopytovì, Vás zve na
benefièní koncert „Na záchranu hasièského sboru
SDH Kopytov“. Koncert
probìhne dne 11.5.2013 od
17:00 hod. v Hobby parku
Nový Bohumín. Vystoupí
skupina Buty, Vìra Špinarová, Martin Chodur, Kateøina Marie Tichá, Markéta
Konvièková a skupina Spider X. Benefièní koncert je
poøádán, jako souèást veøejné sbírky, která je schválena Krajským úøadem
Moravskoslezského kraje.
V pøípadì, že chcete pomoci kopytovským hasièùm, mùžete finanèní èástkou pøispìt na úèet veøejné
sbírky SDH Kopytov 252
379600/0300. Informace o
benefièním koncertu získáte na www.beneficekopytov
.cz. Vstupenky si mùžete
zakoupit u sekretáøky paní
Støelcové na obecním úøadì v Dìtmarovicích.
Tìšíme se na Vaší úèast
SDH Kopytov

Už tøináct let mùžete v Dìtmarovicích, Dolní Lutyni èi
Petrovicích u Karviné potkat v uniformì praporèíka
Martina Kolka z Bohumína (37). Pracuje totiž na obvodním
oddìlení PÈR v Dìtmarovicích jako inspektor. Na konci
února byl mezi sedmnácti policisty z okresu, kteøí byli v
karvinském zámku za svou práci ocenìni a získali titul
Policista roku 2012. K titulu mu poblahopøál i starosta
Dìtmarovic Ing. Ladislav Rosman.
Èím se ve své práci
zabýváte?
Pracuji ve skupinì dokumentace, což znamená, že
sbírám støípky, které by vedly
k usvìdèení pachatele tìch
nejzávažnìjších trestných
èinù, které se stanou v našem
„rajónu“ a ještì spadají pod
naše obvodní oddìlení.
Jedná se pøedevším o
majetkovou trestnou èinnost,
jako jsou složitìjší krádeže a
rùzné podvody, ale i násilné
trestné èiny èi trestné èiny
spojené s dopravou. V praxi
to vypadá tak, že pátrám po
faktech, sháním dùkazy,
vyslýchám podezøelé i svìdky a kousek po kousku tak
skládám mozaiku, která pak
usvìdèí pachatele. Je s tím
spojena spousta papírování a

mravenèí práce, ale mnohdy
jsou k odhalení nejdùležitìjší
fakta, která zjistím pøímo z
terénu. Protože jsme ale
malé oddìlení, tak se kromì
toho dìlím s kolegy o èinnost,
která je právì zapotøebí,

Foto: Rùžena Hudlerová
napøíklad dozorèí èi hlídkovou službu.
Máte pro lidi nìjaký
recept na to, jak se vyhnout
zlodìjùm?
Nebýt lhostejný a všímat
si lidí i dìní kolem sebe. Náš

Foto: Rùžena Hudlerová
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„rajón“ je specifický v tom, že
jsme v podstatì „na vesnici“,
kde není taková anonymita
jako ve mìstì a lidé znají své
sousedy. Proto by v pøípadì,
že ve svém okolí vidí cokoliv
podezøelého, nemìli váhat a
ihned kontaktovat policii. Buï
na linku 158 nebo pøímo na
naše oddìlení 596 550 144.
Nevýhodou Dolní Lutynì i
Dìtmarovic totiž je, že jsou
blízko vìtších mìst a vìtšinu
trestných èinù páchají pøespolní, napøíklad z Karviné èi
Orlové, kteøí tady nebydlí, a to
nám práci ztìžuje.
Co dìláte, když zrovna
nepracujete?
Sportuji, studuji Ostravskou univerzitu, chodím do
divadla èi na koncerty. Dvacet
let jsem hrál závodnì fotbal
za Bohumín a ètyøi roky i v
reprezentaci PÈR. Po úraze s
kolenem jsem s fotbalem
bohužel skonèil a dal se na
cyklistiku. Nehledì na poèasí,
jezdím dennì na kole, a to i do
práce, roènì to je asi 7 tisíc
kilometrù. Nìkolikrát týdnì
mìním kolo za badmintonovou èi tenisovou raketu.
Mám rád vodáctví a turistiku.
Letos se už zase tìším na
extrémní Beskydskou sedmièku. Vloni jsem si ji
úspìšnì vyzkoušel a letos do
toho chci jít zase. Trénovat
budu opìt v Beskydech, ale v
plánu mám i „kopeèky“ v
Tatrách a Norsku.
Dìkuji za rozhovor.
Rùžena Hudlerová
www.detmarovice.cz

Mladé krasobruslaøky z Dìtmarovic
Petra na Mistrovství Èeské republiky
v krasobruslení
V Èeských Budìjovicích letos probìhlo Mistrovství ÈR
v krasobruslení pro kategorie nejmladšího, mladšího
žactva a žactva. Pro Krasobruslaøský klub Orlová toto
mistrovství bylo úspìšné už jen tím, že jsme obsadili
všechny kategorie.
Už v pátek odpoledne se
všichni nominovaní závodníci, jejich trenéøi a rodièe
sjeli na prezentaci v Hotelu
Garden. Po ubytování se
veèer konalo slavnostní zahájení a losování. Celý veèer
byl slavnostní s rùznými
doprovodnými programy a
ukonèen byl bohatým rautem.
V sobotu v dopoledních
hodinách probíhaly tréninky v
krásné, teplé Budvar Arénì a

24. místì a do nominace na
MÈR se vlezlo pouze 30
nejlepších závodnic z ÈR.
Petra ve svém krátkém
programu poprvé zaøadila
kombinaci dvou dvojitých
skokù. Po krátkém programu
byla na 27. místì. Do volné
jízdy nastupovala z první
rozjížïky. Volnou jízdu zajela
výbornì, mìla jí ohodnocenou na 18. místo, což je
výborný výsledek. Celkovì
se umístila na 20. místì.
Petra mùže být spokojena.
Svùj první start na MÈR
zvládla suverénnì. Nyní se
pøipravuje na testy výkonnosti, jelikož v pøíští sezónì
bude závodit v kategorii
žaèek.
V nejmladších žaèkách
nás na MÈR reprezentovala
Kateøina Hanusková a umístila se na krásném 13. místì.
V žaèkách se MÈR zúèastnila
Lucie Urbánková a umístila
se na 29. místì.
Všem závodnicím dìkujeme za vzornou reprezentaci
a pøejeme hodnì úspìchù v
nadcházející sezónì. Bližší
informace o klubu na kk
orlova.ic.cz.

3. místo Lucie Motykové
v Prostìjovì
Lucie Motyková, která bydlí a také navštìvuje Základní školu v
Dìtmarovicích, reprezentuje Krasobruslaøský klub Orlová v
krasobruslení. Závodí v kategorii nejmladší žaèky B.
Posledním závodem v
sezónì, byl pro Lucku
závod v Prostìjovì. Ve své
kategorii se umístila na 3.
místì. S Luckou v kategorii
nejmladších žaèek B závodila také orlovská závodnice Ester Poprocká a
umístila se na 2. místì. Dále
se v Prostìjovì ještì
zúèastnily z Orlové v nováècích A Daniela Andlová,
která se umístila ve velké
konkurenci na 10. místì.
Velkou radost nám udìlala
Markéta Sobotíková, která
v kategorii mladších žaèek
B získala 1. místo.
Všem dìvèatùm gratulujeme a pøejeme hodnì
štìstí na testech výkonnosti, které probìhnou v
Uherském Brodì.
Do klubu pøijímáme dìti
celoroènì a nejen ty, co
chtìjí bruslit závodnì, ale
také ty co chtìjí pøípadnì
bruslit jen pro radost.
Rozvíjíme všestrannost
dítìte. Bližší informace o
klubu naleznete na
stránkách kkorlova.ic.cz.
Lucie Motyková

Natálka zlatá v Tøinci

Petra Kúdelová
odpoledne zaèal závod. V
kategorii mladších žaèek se
poprvé na MÈR nominovala i
Petra Kúdelová. Petra je
žákyní Základní školy Dìtmarovice, v Dìtmarovicích
také bydlí. Do Orlové dojíždí
jíž ètvrtým rokem. Petra se v
Èeském poháru umístila na

Malá krasobruslaøska Natálie Motyková z Dìtmarovic,
která navštìvuje 1. tøídu Základní školy v Dìtmarovicích,
získala na krasobruslaøských závodech v Tøinci ve své
kategorii zlatou medaili.
Závod v Tøinci pod názvem „Beskydská pirueta“ poøádá
každým rokem soutìže od nejmenších krasobruslaøù.
Krasobruslaøský klub Orlová na tomto závodì obsadil kategorii
mladších nováèkù A a nováèci chlapci ÈP.
V kategorii nováèci mladší A se pøedvedla Natálie
Motyková, která svou volnou jízdu pøedvedla bezchybnì a s
pøehledem ve své kategorii zvítìzila.
V kategorii nováèci chlapci ÈP jsme mìli hned dva
závodníky Lukáše Vágnera a Ondru Slovika. Lukáš pøedvedl
bezchybný výkon a získal 1. místo, Ondøej chyboval a odvezl si
z Tøince nepopulární bramborovou medaili a to 4. místo. Lukáš
byl ještì ocenìn za nejlepší piruetu zvláštní cenou.
Všem mladým nadìjným krasobruslaøùm blahopøejeme.
Ing. Monika Kramná
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Natálie Motyková
www.detmarovice.cz

Firma .A.S.A. spol. s.r.o. , provozovna Ostrava informuje

Sbìrové místo bioodpadu „Na Šlogu“

Z dùvodu vydatných snìhových srážek bìhem letošní zimy
a bohužel i zaèátku jara pøi zhoršené sjízdnosti nebo náledí na
komunikacích v okrajových èástech obce, se bohužel svoz
nádob protáhl èasto až na sobotu. Obecnì v zimním období je
svoz popelnic nároènìjší jednak z dùvodu pohybu závozníkù
po zledovatìlých cestách, pøimrzlých a snìhem zahrnutých
nádob, zamrzlého odpadu, pøípadnì komplikací i samotné
svozové techniky. Abychom svezli všechny nádoby v urèeném
svozovém týdnu, upøednostnili jsme svoz i za cenu zvýšené
èasové nároènosti.
Malé svozové auto bylo letos použito pøedevším pro výsypy
v nároèných zimních podmínkách, aby nedošlo k haváriím
velkého svozového vozu, pøi kterých docházelo ke škodám na
majetku jak obèanù, tak techniky.
Pokud dojde k ojedinìlým pøípadùm vynechání výsypu
nádoby na základì oznámení obèanù nebo obecního úøadu, je
proveden náhradní výsyp v následném mimosvozovém týdnu
nebo jsou pøi následném svozu popelnic svezeny všechny
vystavené odpady v náhradních obalech (tašky, pytle). Za
vzniklé komplikace se samozøejmì obèanùm omlouváme.
Další svozy by mìly probíhat již ve stanovených termínech
úterý až pátek.
Dìkujeme za pochopení a spolupráci.
A.S.A. spol. s.r.o., provozovna Ostrava,
oddìlení provozu

(viz mapka), je v provozu od 1.4. do 30.11. vždy v sobotu
od 8.00 do 16.00 hodin. Slouží pro ukládání trávy, listí,
rostlinných zbytkù a oøezaných vìtví.
Od 1.5.2013 bude svoz bioodpadu znovu zajištìn i formou
„malých hnìdých“ kontejnerù na bioodpad. 30 ks
kontejnerù bude opìt k tomuto termínu rozmístìných po
celém území obce na loòská stanovištì. Interval odvozu je
1x týdnì.
Sbìrové místo starého nábytku, sedacích souprav,
bytových kobercù, obnošeného šatstva a obuvi
se nachází pøímo v areálu obecního úøadu, v provozu
každou lichou støedu od 1.5. do 31.10. od 8.00 do 18.00
hod. a od 1.11. do 30.4. od 8.00 do 16.00 hodin. Slouží
pouze pro výše uvedené odpady. Od 1.4. je na tomto místì
novì k dispozici kontejner pro sbìr obnošeného šatstva a
obuvi. Toto musí být èisté, nepotrhané, obuv v párech, vše
zavázané v igelitovém pytli.
Toto sbìrové místo nelze využívat pro odevzdání jiných
druhù odpadù a nelze jej využívat mimo urèenou provozní
dobu.

Zdroj: Mapy.cz
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Místo, kde žijeme, nám není lhostejné
Máte pocit, že ve vaší obci nìco schází nebo naopak je zde
nìco výjimeèného, co by se dalo rozvíjet? Máte nápady,
námìty, pøipomínky, ale chybí vám prostor pro jejich vyjádøení?
V tom pøípadì právì pro Vás pøipravili veøejná setkání s
obèany.
Jistì si mnozí z Vás položí otázku, co vlastnì pojem „Místní
akèní skupina Bohumínsko“ znamená. Jedná se o organizaci,
jejíž èleny jsou zástupci celkem 7 obcí a mìst, která spolu
sousedí (Bohumín, Dìtmarovice, Doubrava, Dolní Lutynì,
Petrovice u Karviné, Petøvald, Rychvald). Z každé obce zde
naleznete nejen pøedstavitele místních obecních a mìstských
úøadù, ale také podnikatelù a zdejších spolkù, obèanských
sdružení a dalších neziskových organizací. Tato MAS není
jedinou v Èeské republice, v souèasné dobì je obdobných
seskupení více než 170 a nejpodstatnìjší slovo, které by je
mohlo definovat je „partnerství“. Ze zkušeností pøedešlých let
je zøejmì, že proto, aby vìci fungovaly, je nezbytná spolupráce
všech, kteøí na daném území žijí. Z MASek se tady nemají stát
kluby „vyvolených“, kteøí jsou èleny, ale musí se do systému
plánování zapojit pøedevším obèané. MAS Bohumínsko
vznikla v èervenci 2012 a jejím hlavním cílem je vytvoøit pro

výše zmínìné obce a mìsta spoleèný plán rozvoje v období let
2014 – 2020 a posléze na realizaci tìchto cílù získat potøebné
finance. V souèasné dobì se tento plán zpracovává a to je
hlavní dùvod, proè MAS Bohumínsko potøebuje spolupráci
všech obyvatel, kterým není místo, kde žijí, lhostejné.
Díky kvalitnì zpracované strategii, která bude vycházet
pøedevším z nápadù a potøeb obèanù, totiž bude možné získat
nezbytné finance zejména z Evropských fondù na jejich
realizaci. Vaše nápady se tedy budou moci promìnit v
hmatatelnou skuteènost. V kvìtnu a èervnu se v jednotlivých
obcích uskuteèní veøejná setkání s obèany, která povedou
profesionální moderátoøi. V Dìtmarovicích je setkání
pøipraveno na ètvrtek 13. èervna od 16 hod. v Dìlnickém domì.
Jeho obsahem bude pøedevším sbìr námìtù, nápadù a
komunikace o možném dalším rozvoji Vaší obce. Nebudeme
Vás nudit suchými daty, ale budeme s Vámi hovoøit a
pøedevším se ptát. Veškeré výstupy tìchto jednání pak budou
shrnuty do strategie, která bude živým dokumentem a bude
potøebné jej ve spolupráci s Vámi aktualizovat v návaznosti na
zmìny v okolním prostøedí. A pokud vše dobøe dopadne, tak v
prùbìhu 2 let dojde na realizaci vašich prvních nápadù.
Termíny jednotlivých setkání naleznete jak v èísle zpravodaje,
který právì držíte v rukou, tak i na internetových stránkách vaší
obce, na vývìskách a na webu www.masbohuminsko.cz.
Andrea Folterová, za programový výbor MAS Bohumínsko
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Pùjèili jste v dobré vùli peníze svému známému
a on teï odmítá dluh splatit? Jak to øešit?
Paní Jarmila navštívila OBÈANSKOU PORADNU
Karviná, aby se dozvìdìla, jakým zpùsobem má získat
zpìt peníze, které zapùjèila svému známému. Sdìlila nám,
že žije sama a pobírá starobní dùchod. Její známý (øíkejme
mu tøeba Milan) jí pøed nìkolika mìsíci poprosil o pùjèku
na 30.000 Kè. Paní Jarmila nevidìla dùvod, proè by mu
peníze nepùjèila.
Znala Milana dlouho a
možností sepsat smlouvu o
pùjèce se
nezabývala.
Kromì toho byli pøi pøedání
penìz jejich 4 spoleèní
pøátelé, takže nemìla o peníze strach. Postupem èasu
se ovšem Milan ke splácení
pùjèky nemìl a poøád
nacházel rùzné výmluvy.
Vrátil paní Jarmile pouze
zlomek penìz a poøád
zùstával dluh pøes 22.000 Kè.
Paní Jarmila se snažila
nìkolikrát kontaktovat Milana
telefonicky i písemnì, ale
nereagoval. Pouze v jedné
SMS zprávì svùj dluh uznal a
požádal o strpení. Paní
Jarmile už ovšem trpìlivost
došla a rozhodla se situaci
øešit soudnì. Sociální
pracovnice paní Jarmile k
dané situaci poskytla informace z §172 Obèanského
soudního øádu, ve kterém je
uvedeno, že soud mùže i bez
výslovné žádosti žalobce a
bez slyšení žalovaného vydat
platební rozkaz, je-li v žalobì
uplatnìno právo na zaplacení penìžité èástky a vyplývá-li uplatnìné právo ze
skuteèností uvedených
žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby
do 15 dnù od doruèení
platebního rozkazu žalobci
zaplatil uplatnìnou
pohledávku a náklady øízení
nebo aby v téže lhùtì podal
odpor u soudu, který platební
rozkaz vydal. Sociální
pracovnice nabídla paní
Jarmile také vzor návrhu na
vydání platebního rozkazu a
pomohla jí s formulací textu.
V závìru konzultace
sociální pracovnice s paní
Jarmilou prošla její možnosti
po jednotlivých krocích:
Paní Jarmila má možnost
podat soudu návrh na vydání
platebního rozkazu, èímž se
pokusí získat zpìt dlužnou

èástku (místnì pøíslušný je
obecný soud žalovaného,
tedy soud v místì pobytu
Milana). Paní Jarmile by
velmi pomohlo, kdyby mìla s
Milanem sjednanou písemnou smlouvu o pùjèce,
ale naštìstí má alespoò 4
svìdky, kteøí jsou ochotni
pùjèku dosvìdèit a disponuje
SMS zprávou, ve které Milan
svùj dluh uznává. Na základì
tìchto dùkazù mùže soud
rozhodnout ve prospìch paní
Jarmily.

Bezplatného a anonymního odborného sociálního poradenství mohou
obèané Dìtmarovic využít v
sídle OBÈANSKÉ PORADNY Karviná, na adrese V
Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to v
úterý od 8.00 do 12.00 a od
14.00 do 17.00, ve støedu od
8.00 do 12.00 a ve ètvrtek od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00. Obèanskou poradnu
lze navštívit osobnì nebo lze
vznést telefonický dotaz na
èísle 596 323 031. Pro
objednání lze poradnu kontaktovat na uvedeném èísle èi
prostøednictvím emailu
obcan.ka@slezskadiakonie.
cz.
Mgr. Lenka Stareèková, DiS.,
sociální pracovník

„Podpoøeno z Programu švýcarsko-èeské spolupráce“
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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. Navíc pøi této èinnosti hrozí nebezpeèí pøenesení požáru na jiný objekt nebo
plochu podobnou té spalované, 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 nedostateènì 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
hoølavých látek na volném
prostranství jsou povinny stanovit opatøení proti vzniku a
šíøení požáru a pøedem je
oznámit hasièskému záchrannému sboru. Hasièský záchranný sbor mùže stanovit
další podmínky pro spalování
nebo mùže takovouto aktivitu
zakázat. Pokud tuto povinnost
právnická nebo podnikající
fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního 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 neponauèitelní a trávu vypalují. Je nutné
si uvìdomit, že pøi vypalování
(plošné vypalování 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. Na závìr je
nutné dodat, že vypalování
staré suché trávy je sice
nejrychlejší zpùsob likvidace,
ale není bezpeèný a ekologický, a hlavnì je zakázaný.
Hzsmsk
www.detmarovice.cz

Vážení obèané,

touto cestou bych chtìla
podìkovat všem, kteøí se pøipojili
k naší anketì ohlednì výstavby
podporovaných bytù v naší obci a
pomohli i svým hlasem zastavit
plánování tìchto projektù.
Odeslali jste zpìt celkem 354
anketních lístkù, z toho 5 lístkù
vyjadøujících souhlas s výstavbou podporovaných bytù v naší
obci a 349 lístkù vyjadøujících
nesouhlas s výstavbou podporovaných bytù v naší obci. Ve
vìtšinì pøípadù byly lístky podepsány celou rodinou hùlkovým
písmem, což je dùkazem jejich
odvahy si svùj názor obhájit.
Nìkteré anketní lístky obsahovaly pøílohu, ve které jste
popisovali svùj nesouhlas s
konkrétními kroky vedení naší
obce, postoj k rùzným rozhodnutím a obavy z toho, co nám
realizace tìchto rozhodnutí
pøinese. Posílali jste ale i námìty
jak zmìnit stávající problémy,
kte-ré vás trápí, co chcete do budoucna øešit.
Tento neèekaný ohlas nás
moc potìšil a pøesvìdèil, že je
nutné prosazovat v budoucnu
takovou formu vyjádøení názoru,
kterou byste i vy mohli vyjádøit
smìrem k vedení obce a našim
zastupitelùm svùj názor k jejich
rozhodnutím.
Internetové stránky naší obce
totiž obsahují rùzné rubriky, kde
je možno vyjadøovat rùzná
sdìlení smìrem od obce k
obèanùm, avšak opaèný postup
možný není. Slouèením málo obsazovaných rubrik obecního
webu by bylo možno vytvoøit
jakýsi „diskusní portál“ pro obèany, kteøí by mohli být mnohdy
svým názorem nápomocni k
objasnìní urèitého problému,
nebo by pøispìli ke správnému
øešení vìcí, které pøi plánování
„od stolu“ nejsou vidìt.
Mùžeme vám slíbit, že žádný
názor nevyhodíme a pokusíme
se o zhodnocení jeho prospìšnosti pro naši obec a budeme se
snažit jej prosazovat. Vaše
názory jsme odevzdali na schùzi
zastupitelstva, takže pokud by
zastu-pitelé mìli zájem, mohou si
je také prohlédnout a zamyslet se
nad nimi.
Výsledkem naší spolupráce
bylo, že zastupitelstvo i když
nemìlo k našemu údivu projednávání tohoto bodu na své schùzi
v programu, na návrh jednoho ze
zastupitelù byl do programu
zaøazen a výstavba v objektu è.
258 nebyla zastupitelstvem
schválena. Jana Formandlová

Státem podporované byty
v obci

V souvislosti s poplašným
letákem, který byl obèanùm
zaslán do poštovních schránek v
únoru 2013 s tématem údajnì již
chystané výstavby podporovaných nových bytù na místì
dnešního zchátralého objektu
øeznictví Vaštyl sdìlujeme, že ani
obecní úøad, ani zastupitelstvo
obce, ani samostatnì starosta
obce toto øešení nikdy neorganizovali, neorganizují a do budoucna nehodlají v obci
podporovat. K této problematice
jsou v platnosti usnesení
zastupitelstva obce ze dne
30.1.2013 – bez schválení
zámìru (informace vzata ZO na
vìdomí s povìøením starosty k
jednání) a také následnì
27.3.2013 – s potvrzením postoje
obce.
Starosta obce

Zrušíme stavební úøad?
Na posledním bøeznovém zastupitelstvu jsem pøi veøejném
projednání sociálních bytù vypozoroval, že naše pracovnice
stavebního úøadu nemají to nejlepší vystupování. Je sice složité
odpovídal na dotazy z pléna erudovanì a bez emocí, avšak jistou
míru slušnosti, možná i pokory, by naše úøednice mohly mít.
Pokud obèan naší obce potøebuje s nìjakým problémem pomoci
(byly pøedneseny obavy, že v „øeznictví Noga“ probíhá nelegální
stavební èinnost a vzniká sociální bydlení), tak by se mohly snažit
a neprodlenì zahájit šetøení, kterým se obavy potvrdí nebo
rozptýlí.
kam patøí také stavební úøad. To,
K dnešnímu dni je ale mrtvo,
že o nìm skoro 10 let mezi
nic nového se nestalo. Komuobèany kolují nepøíjemné hisnikuje vùbec náš stavební úøad
torky, se mu ale nedoneslo?
se starostou, tajemníkem, radou
Slyšel jsem názory a mlžení, že
obce? Po pøedstavení na
stavební úøad podléhá
posledním zastupitelstvu mám
krajskému úøadu, takže jedinì
silné obavy, že nikoliv. Pro koho
krajský úøad mùže na jeho práci,
tedy stavební úøad funguje?
chování a výsledky dohlížet. Pan
Chápou i naši radní, že se v tom
tajemník ale ví, že to tak není.
vezeme všichni?
Neoddiskutovatelným faTak jsem oprášil naše voktem je, že úøedník je tady pro
lební programy a potvrdila se má
obèany. Má jim pomoci pøi
obava, že našim obèanùm ještì
vyøizování osobních záležitostí,
nìco dlužíme. Je velmi pravdìsprávnì poradit, nasmìrovat ho
podobné, že nás nìkteøí volili po
správným smìrem nebo
pøeètení slibu: Provìøíme prodokonce za nìj vìc vyøídit. A tady
fesionalitu a pøístup k obèanùm
zaèíná náš problém se staze strany stavebního i ostatních
vebním úøadem. Nepøeháním,
odborù obecního úøadu. Trošku
když øeknu, že díky jeho nechuti
jsme na to pozapomnìli. Nìco se
a nadøazenosti mají desítky
sice událo, máme dva roky
obèanù hrùzu z toho, že musí
nového tajemníka. Vkládali jsme
náš stavební úøad navštívit.
do nìj nadìji. Je to vlastnì šéf
Desítky našich obèanù popisují
celého úøadu a to, jak úøad
jednání na stavebním úøadì jako
funguje, je hlavnì jeho vizitka.
nejhorší životní zážitek, nìkteøí
Tajemník zodpovídá mj. za
dokonce v Dìtmarovicích nestanaplòování výkonu státní správy,
ví jenom proto, že stavební úøad

po nich požadoval nesmyslná
lejstra. Projektanti nebo jiné
odborné osoby ve stavebnictví
odmítají pomoci soukromým
osobám s vyøízením stavby v
Dìtmarovicích. A když se pøece
jenom odvážíte stavìt a chcete
poradit na jiném úøadì v okolí, tak
pøi odhalení, že chcete stavìt v
Dìtmarovicích, všichni
sprásknou ruce s vìtou „Tak to
vám pomáhej pánbùh“. A to, že
dochází k nedodržování
zákonných lhùt pro vyøízení vìci,
by nám mohli povykládat naši
radní.
Pokud by vedení obce èi
obecního úøadu mìlo chu tuto
problematiku øešit, tak bych jim
rád poradil. Ve státní správì jsem
nìkolik let pùsobil a dokonce na
Mìstském úøadì v Bohumínì
problém s „pøísnou“ stavební
úøednicí vyøešil. Chce to jenom
chtít. I za cenu skøípání zubù.
Možná bych i podporoval vládní
návrh na zrušení stavebních
úøadù na malých obcích, stejnì
musíme do Karviné pro spoustu
vyjádøení a výpisy. Zrušení
stavebního úøadu není sice
øešení, ale možná by nám
budoucí stavebníci podìkovali.
Pokud nám chcete sdìlit
vlastní názor, mùžete pøes
Google - facebook ods dìtmarovice.
Ing. Pavel Zelek, zastupitel

Stanovisko Obecního úøadu Dìtmarovice
Nespornou skuteèností je, že úøedník je tady
pro obèany, s tím nelze než souhlasit. Z toho
vycházejí a musejí vycházet nejen všichni
úøedníci, ale i vedení obecního úøadu (starosta
obce, tajemník obecního úøadu), jehož úkolem je
mj. dohlížet na to, aby výše uvedené bylo nejen
proklamací, ale fungovalo i v praxi. Ne vždy se toto
pochopitelnì podaøí, nehledì na nutnì subjektivní
pøístup „postižených“ („nevyhovìli jste mi ve
všem, je to tedy špatnì“), ale vždy o to budeme
usilovat a uvítáme každé konkrétní pøipomínky v
tomto smìru. V další èásti tohoto stanoviska
pokraèuje vyjádøení stavebního úøadu, jehož
èinnosti se èlánek zastupitele pana Ing. Pavla
Zelka týká.
Úøedníci stavebního úøadu dùslednì dodržují
stavební zákon a zbyteènì nenatahují lhùty k
vyøizování záležitosti stavebníkù. Není v silách
stavebního úøadu, aby na podanou žádost
reagoval okamžitì z dùvodu, že musí vyøídit již
døíve podané žádosti. Každé øízení má zákonem
stanovené lhùty, které musí úøednice dodržovat.
Je tìžké, a ani se nedá reagovat obecnì na
nespokojenost s prací stavebního úøadu. Každý
stavební zámìr je stavebním úøadem øešen
individuálnì a z toho dùvodu je nutno k tomu tak
pøistupovat. Je vhodné se také zmínit, že od
1.1.2007, kdy vstoupil v úèinnost, nový stavební
zákon doznal do dnešního dne 12 novel. Když k
tomu pøipoèteme všechny další novely všech
provádìcích vyhlášek, tak se opravdu snad
nenajde stejný postup pøi øešení stejnì se jevících
pøípadù. Stavební úøad vždy vyžaduje podklady
dle zrovna úèinné novely. A ještì vìtší smùla je,
pokud si stavebník zrovna vybere projektanta s
laxním pøístupem ke své práci za dobrý honoráø,
který svùj zásadní nedostatek není schopen
odstranit napoprvé. To vše bohužel s sebou
pøináší „neoblíbenost“ stavebního úøadu.
Pokud se obèan cítí poškozen pøi vyøizování
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svých záležitostí, pak je nutno obrátit na
nadøízený orgán, tj. Odbor územního plánování,
stavebního øádu a kultury Moravskoslezského
kraje a pøípadnì informovat starostu obce, který
nikoho s jeho problémem ještì neodmítl. Z poètu
dosavadních konkrétních stížností obèanù, a už
u nás na obecním úøadì nebo na uvedeném
odboru kraje se ale situace nejeví jako kritická, jak
je v èlánku popisováno. Ani nadøízený orgán
žádnou takovou stížnost neøešil. Dùkazem je i
narùstající trend výstavby rodinných domù v obci,
spolu s pøírùstkem poètu mladých lidí a dìtí. V
období let (za úèinnosti nového stavebního
zákona) 2007 až 2012 bylo zkolaudováno celkem
90 rodinných domù, což prùmìrnì èiní 15
rodinných domù roènì. A v tìchto žádoucích
„pøírùstcích“ jsme v našem regionu jako obec na
èelních pozicích. Výstavba by byla ještì daleko
vyšší, kdyby potencionální stavebníci nemuseli
èekat na schválení nového územního plánu. Na
prùtahy pøi poøizování územního plánu má velký
vliv Magistrát mìsta Karviné, odbor rozvoje.
Pokud jde o konkrétní pøípad týkající se
rekonstrukce øeznictví Noga, kde má údajnì
vzniknout sociální bydlení, musíme konstatovat,
že nám zatím ústnì sdìlený zámìr vlastníka je
zcela jiný - objekt má v plánu pøestavìt pro
rodinné bydlení. Na ubytování v rodinných
domech se pøíspìvek pro sociální bydlení zcela
jistì neposkytuje. Stavební úøad však neovlivní,
komu stavbu nebo její èást stavebník pronajme
nebo koho v nìm nechá bydlet. Pokud se jedná o
nelegální stavební èinnost, toto se zjistí na
kontrolní prohlídce. Kontrolní prohlídku musí
stavební úøad oznámit s dostateèným èasovým
pøedstihem, jak to požadují zákonné lhùty. Ani v
pøípadì svolání této kontrolní prohlídky není
stavební úøad v prodlení.
Obecní úøad Dìtmarovice

www.detmarovice.cz

Sociální fond
Díra do rozpoètu - Sociální fond zamìstnancù

Vážení obèané,
pøi návštìvì poslední schùze zastupitelstva obce jsem si
pokládala otázku, kolik toho ještì dokážete na sebe nechat
naložit bez odezvy? Kde je hranice, kterou musí lidé, kterým
jste dali hlas, pøekroèit, abyste se ozvali?
Ti všichni lidé tam slibovali, že budou pracovat tak, aby to bylo
ku prospìchu obce. A stejnì se mi zdálo, že na to nikdo
nemyslel, když zvedali ruce pro sociální fond obce ve výši 5% z
objemu vyplácených mezd!!!
Pro nás všechny to znamená, že to, co jsme kdysi hodnotili jako
špatné u starého složení pracovníkù obce, máme zpìt. Ti samí
lidé, kteøí po nástupu do svých funkcí kritizovali kroky konèících
pracovníkù, budou brát z našeho, ve stejné míøe.
V øeèi èísel to napøíklad znamená, že jednou za dva roky bude
mít pracovník obecního úøadu dovolenou zadarmo (dokonce u
dovolené last minute si mùže dovolit i all inclusive). A pokud
potøebuje peníze, nemusí šetøit, dostane bezúroènou pùjèku.
Splatí pouze to, co si pùjèí. Zdá se mi, že již název - pùjèka ze
sociálního fondu - by mìla napovìdìt, ke komu by mìly tyto
peníze smìøovat. Krásný rok prožije každý, kdo se dožije 50ti
let. Zlatý vìk - zlatá odmìna. Každý, kdo ukonèuje pracovní
pomìr u ménì štìdrých zamìstnavatelù, konèí také s
èerpáním výhod sociálního fondu (je ale pravdou, že o
takových podmínkách se mùže zamìstnancùm jiných podnikù
jen zdát - bìžný odvod do soc. fondu je 1%). U pracovníkù
obce, ukonèujících pracovní pomìr nikoliv, ti si èerpají výhody i
nadále, i když v menší míøe. Možná je náplò èinnosti
pracovníkù obecního úøadu tak rùznorodá, nároèná,
zodpovìdná, vyžadující absolutní soustøedìní a výsledky jejich
práce jsou mimoøádnì pøínosné pro celou naši spoleènost. Je
srovnatelná s prací špièkových odborníkù, a tak by si
samozøejmì tyto výhody zasloužili. Za skvìle odvedenou práci
zajisté dostávají pochvaly od spokojených klientù a právì
zmínka o nich v Dìtmarovickém okénku by zastavila tok
rùzných dezinformací a fám na stranì jedné a na stranì druhé
by posílila hrdost obèanù za profesionálnì odvedenou práci
týmu lidí, kteøí nás reprezentují.
Tak vám, vážení zastupitelé, pøeji, aby se vám podaøilo nalézt
své volební sliby, které jste mìli v plánu - myslet na obec jako
na celek, na nás na všechny a jak se budeme mít všichni lépe…
Také vám pøeji, aby se ti, co vám to dosud trpí, nevzbudili,
protože zatím ještì spí.
Každá noc má ale své ráno.
Jana Formandlová

Na bøeznovém zastupitelstvu jsme schvalovali rozpoèet obce.
Jeho souèástí bylo i schválení pøídìlu do sociálního fondu
zamìstnancù, který má sloužit k proplácení zamìstnaneckých
výhod. Vývoj v této vìci byl následující. V roce 2011 byl pøídìl do
sociálního fondu po mých pøipomínkách snížen na 1% z objemu
vyplacených mezd. V roce 2012 to byly už 2% a v roce 2013 jsme
zpátky na 5%. Dìlá to 350.000,- Kè z našeho rozpoètu. I když jsem
protestoval a pøedkládal argumenty proti, tato akce byla perfektnì
propracovaná a nešlo s tím už nic dìlat. Tak to alespoò na
zastupitelstvu vyznìlo. Kdyby se naši zastupitelé aspoò trošku
zamysleli, tak by mé argumenty museli pochopit a tomuto
„asociálnímu paskvilu“ by zabránilo.
Pracuji jako øeditel pøíspìvkové organizace. Zamìstnávám 110
zamìstnancù. Máme vytvoøený obdobný sociální fond (známý
spíše jako FKSP), a v rámci souèasné legislativy, která zohledòuje
širší ekonomický vývoj, tvoøí náš pøídìl 1% z mezd. Dìlá to 2.050,Kè na zamìstnance. Za tyto peníze pøispíváme na závodní
stravování, na penzijní pøipojištìní, pøípadnì na životní jubilea
(nejvýše 4.000,- Kè). Pokud se nìkdo dostane do velmi vážné
sociální situace, mùže dostat pùjèku.
Pokud porovnám náš obecní úøad, tak v roce 2013 bude pøídìl
na zamìstnance 12.950,- Kè. Je to o 10.900,- Kè více, neboli 631%
bìžného pøídìlu organizace z veøejného sektoru. A to je tedy
opravdu silné kafe. Nebudu se zabývat závodním stravováním
nebo pøíspìvkem na penzijní pøipojištìní, tam je èerpání v bìžných
relacích.
Ale napø. pøi životním jubileu 50 let a odpracování 20 let na obci
dostane jubilant 20.000,- Kè. Pøi odchodu do dùchodu po 30 letech
na obci dvojnásobek prùmìrného platu, což dìlá minimálnì
50.000,- Kè. Na rekreaci každý zamìstnanec dostane 6.000,- Kè a
když to nevyèerpá, tak pøíští rok mùže èerpat 12.000,-. A bývalí
dùchodci, kteøí tøeba už 15 let na obci nepracují, dostanou na
rehabilitaci nebo rekreaci 1.000,- Kè. Anebo pøi koupi nebo stavbì
rodinného domu nebo bytu vám mùže být poskytnuta bezúroèná
pùjèka, o její výši pak rozhodne zastupitelstvo. Tak, a je to venku.
Vím, že mì za to naši úøedníci i ostatní pracovníci obce nebudou
mít rádi, ale každý obèan má právo na tyto informace. Navíc, když
je to z financí naší obce, která pøipravuje èerpání úvìru na
financování kanalizace. A v dobì, kdy se všude šetøí, se naše obec
chová jako podnik, který díky velkému zisku mùže motivovat své
zamìstnance. Nechci to dramatizovat, ale jsou to peníze nás
všech. Na závìr bych jenom dodal, že i jiné obce mají sociální fond.
Ten ale øeší kromì støízlivých výhod pro své zamìstnance také
sociální výpomoci všem obèanùm obce, kteøí se nezavinìnì
dostali do neøešitelné situace. Napø. pøišli o bydlení, mají havárii
starého kotle na vytápìní a chtìjí si poøídit ekologický apod.
Nemìli bychom se ubírat spíše tímto smìrem? Pokud nám chcete
sdìlit vlastní názor, mùžete pøes Google - facebook ods
dìtmarovice.
Ing. Pavel Zelek, zastupitel

K Zásadám pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dìtmarovice
Nové, dnes platné Zásady… byly po pøedchozí konstruktivní
spolupráci zastupitelù vypracovány místo dosud platných
Zásad, platných dlouhodobì od roku 1999.
Pùvodní, staré Zásady byly na poèátku tohoto funkèního
období v oblasti poskytovaných výhod výraznì „okrouhány“.
Výše pøídìlu penìz z rozpoètu byla tehdy skuteènì
dlouhodobì 5%. Nové zastupitelstvo schválilo nové Zásady v
dubnu 2011 (usnesení è.77/5) a pøi hlasování nebyl nikdo ze
zastupitelù proti a nikdo se nezdržel hlasování. V nových
Zásadách je nižší pøíspìvek na stravování, již žádný pøíspìvek
na tìlovýchovu a kulturu, násobnì nižší odmìny u životních
jubilejí, napø. u funkce starosty je to ryzí nula, dále byly
omezeny návratné bezúroèné pùjèky, zrušeny pøíspìvky na
zdravotní rehabilitaèní a lázeòskou péèi a omezen pøíspìvek
na rekreaènì ozdravná opatøení pro zamìstnance a èleny
rodin. Z tìchto pùvodních vymožeností zùstala jen èást, která

pùvodnì odpovídá pøibližnì dvìma procentùm penìz z
rozpoètu. Letos ale „nárazovì“ vyvstal požadavek zvýšení
pøíspìvku z rozpoètu, což se stalo hlavnì ze dvou dùvodù:
1/ Pùsobí zde novì zavedený a jinde bìžný pøíspìvek
zamìstnavatele zamìstnancùm na penzijní pøipojištìní. Toto
pøipojištìní je státem podporováno.
2/ Nìkteøí zamìstnanci si pøevedli èerpání pøíspìvku na
dovolenou z roku na rok, což letos potøebu penìz v
plánovaném výdaji ponìkud zvyšuje. Je nám líto, že napøíklad
v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb tato podpora pro
zamìstnance neexistuje. O jakousi neplánovanou díru v
rozpoètu obce zde ale opravdu nejde.
Zastupitelé 27.3.2013 odsouhlasili, aby poèínaje rokem 2014
byla vydána po novém schválení v zastupitelstvu obce nová
verze tohoto dokumentu.
Starosta obce
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Zlatou svatbu oslavili

Životní jubileum oslavili
Bøezen 2013
82 let
Jaroslav Lapiš
Miroslav Oršulík
86 let
Lidie Rumlerová
Marie Rzuhovská
88 let
Josef Nerychel
Anna Uhrová
89 let
Josef Nebroj
90 let
Antonie Baòková
Duben 2013
80 let
Antonie Szwedová
Vlastimila Krejèíková

81 let
Anna Šimanská
82 let
Rudolf Hanusek
83 let
Marie Tøaskalíková
85 let
Valerie Kijonková
Blažena Konvièná
Vìra Køemenová
86 let
Marie Jendryšèíková
87 let
Jan Elšík
89 let
Miroslav Knìžík
90 let
Anna Chorovská

Vìra a Zdenìk Èempelovi

Diamantovou svatbu oslavili
Vìra a František Sikorovi
Kvìtoslava a Alois Kolondrovi
Blahopøejeme

Vzpomínáme na naše zemøelé
MUDr. Radima Tesaøe, Juraje Gábora, Milana Oršulíka, Libuši
Kijonkovou, Annu Gilarovou, Reginu Jendryšèíkovou, Vìru
Pyszkovou, Josefa Plánku, MUDr. Tatianu Foniokovou

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Drahomíra Nogová,
Oldøich Bura, Mgr. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail:
d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakèní rada si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení
pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí odpovídat mínìní redakce. Uzávìrka pøíštího èísla 1. 7. 2013.
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Ihned vykoupíme
jakýkoliv pozemek,
nejlépe 3 ha a více.
Peníze v hotovosti do 24 hodin.

PSV Invest, s.r.o.
Tel. 775 731 552
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