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Aktuálnì z bloku starosty
Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami
Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i
trvající potenciální ohrožení nìkterých území na katastru
Dìtmarovic. Jsem pøesvìdèen, že je potøeba tomuto
ohrožení vìnovat pozornost právì v dobách, kdy ohrožení
není akutní.
Projekt chodníku v Koukolné
s protipovodòovým úèinkem
v oblasti za silnièním mostem
pøes øeku Olši tak, jak jej již
zastupitelstvo odsouhlasilo,
je jistì správné opatøení.
Není však zdaleka jediné,
které je potøeba v obci proti
nežádoucím pøívalùm vody
zrealizovat a vedením obce
pøipravovat. K projednání a

schválení v zastupitelstvu
obce v rámci rozpoètu na rok
2014 budu proto doporuèovat
i další opatøení, která by
mohla mít i dotaèní podporu.
Pro rok 2014 vidím jako
nezbytný napøíklad i projekt
zádržné nádrže v oblasti nad
starým zdravotním støediskem a možná další nádrže
ještì nìkde v oblasti nad
pozemkem rodiny Konkolových. Pøívalové deštì nám
již zde v minulosti ukázaly, jak
dovedou spláchnout vrstvu
ornice do níže položených
zahrad a na místní komuni-

kace vèetnì zavalení dešové kanalizace spláchnutou
zeminou.
Stále trvá i potøeba zádržné
nádrže v oblasti Olmovce, v
blízkosti parc. è. 1200, což mj.
souvisí i s odvodem dešových vod pøípadné další
zástavby rodinných domkù
do potoka Olmovec.
Starosti nám dìlá i vymleté
koryto potoku Krempulec
(Glembovec) ohrožující již
komunikaci na Zálesí. I zde je
nezbytný projekt zpevnìní
bøehu a zásyp novým materiálem. Uvedené stavby bude
(pokraèování na str. 2)

Nìbrojova kaple opìt v novém kabátì
Nìbrojova kaple byla postavena v roce 1860 na
druhém nejvyšším bodu obce v nadmoøské výšce 250 m.
Posvìtil ji vratislavský biskup Nenhard Bogedain
Hebronský a zasvìtil svatému Izidorovi, patronu rolníkù.
O jejím vzniku panují dohady, existuje nìkolik verzí.
Kaple údajnì stojí v blízkosti pohøebištì z tøicetileté
války, legendy zase øíkají,
že byla postavena z dùvodù
odvrácení kletby na Nìbrojùv rod èi z nešastné
lásky.

V interiéru byl umístìn
obraz oráèe s koòmi, který
namaloval nìmecký mistr
Friedrich Gensierek z
Freiburgu. Tento obraz z
kaple v devadesátých letech
20. století zmizel. Nový
obraz pak letos namaloval

malíø Libor Lepka z Karviné.
V roce 2002 vandalové
kapli znaènì ponièili.
Obecní úøad provedl
tehdy nejnutnìjší opravy a
zabezpeèení objektu. V
roce 2012 se obec na základì daru pùvodních
majitelù sourozencù Jiøího a
Zdeòka Bednarèíkových a
Jiøiny Suchankové stala
spoluvlastníkem kaple, což
umožnilo provedení opravy
exteriéru a interiéru stavby.

A jak se tyto práce zamìstnancùm našeho místního hospodáøství povedly,
se mohli pøesvìdèit úèastníci slavnostního otevøení
kaplièky, které probìhlo v
nedìli 2. èervna, na svátek
Božího Tìla. Pøítomni byli
nejen zástupci obce, ale i
otec Stachniak, správce
naší farnosti, který provedl
krátkou dìkovnou motlitbu.
Práce však ještì nejsou u
konce. Z kaplièky se dochoval pùvodní døevìný
oltáø, který je sice poškozený a nìkteré èásti schází,
ale podle mínìní odborníkù
je ve velmi zachovalém
stavu. Doufáme, že se i
tento bìhem následujícího
období podaøí zrestaurovat
a kapli tím vrátit zcela
pùvodní charakter. V naší
obci, kde máme památek
velice málo, by to byl urèitì
velmi dobrý a záslužný
poèin. Kaple je støežena kamerovým systémem.

Vážení spoluobèané,
polovina roku je za námi, dìti si užívají prázdnin a v obci
se rozebìhly naplno práce, které jsme si letos naplánovali.
V období prázdnin je nejvìtší investicí celkové zateplení
vèetnì výmìny oken na obou budovách mateøských škol.
V uskuteènìném výbìrovém øízení zvítìzila dodavatelská firma BDSTAV
MORAVA, pøièemž hodnota
díla celkem je 3,2 mil. Kè. Na
stavbu jsme obdrželi pøíslib
státní dotace ve výši skoro 70
% této èástky a rád sdìluji, že
okolní firmy pøispìly i
penìžními dary, které tuto
stavbu v obci dále
podporují èástkou v
celkové výši 170 tis.
Kè. Jedná se o následující firmy: Elektrárna Dìtma-rovice,
CEMEX, Dùl Karviná
– OKD, COAL MILL,
BAUMIT a Krkonošské vápenky
(KVK). Velmi si vážím uvedené finanèní pomoci a dìkuji i
tímto zpùsobem
vedení uvedených firem za
uvolnìní penìžních prostøedkù ve prospìch obce.
Další vìtší stavbou,
kterou uskuteèníme v letošním roce, je realizace
sbìrného dvora ve vybraném
místì v sousedství nádraží
ÈD. Stavba je pøipravena a v

souèasné dobì pracujeme na
výbìrovém øízení pro
dodavatele stavby. Hodnota
díla je 3,6 mil. Kè, pøièemž i
zde se podaøilo získat dotaci
ve výši 90 % podílu
uznatelných nákladù. Sbìrný
dvùr chceme otevøít v lednu
2014.
Tøetí velká stavba, tj. první

základì vzniklé možnosti
opìtovného pøihlášení na
Státní fond životního prostøedí s novou nadìjí na
dotaèní pomoc státu. Vzhledem k tomu, že poskytnutá
dotace by mohla být øádovì
na úrovni 10 mil. Kè, je odklad
zahájení stavby urèitì
rozumným øešením dalšího
postupu.
Ostatní menší letošní
akce stavebního charakteru

Z jednání zastupitelstva obce
20. zasedání zastupitelstva obce Dìtmarovice konané
dne 19. èervna projednalo mj. zprávu o stavu bezpeènosti
za prvních pìt mìsícù letošního roku pøedloženou
vedoucím obvodního oddìlení Policie ÈR, zprávu o
èinnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasièù
za rok 2012, schválilo další rozpoètová opatøení dle
pøedloženého návrhu upraveného rozpoètu k 19.6.2013 a
schválilo upravený rozpoèet obce k 19.6.2013.

etapa stavby splaškové
kanalizace (ZŠ + Šlog), letos
nebude zahájena z dùvodu
dosavadních prùtahù s
potvrzením státní dotace na
tuto dùležitou stavbu.
Pùvodní zámìr stavìt
kanalizaci i bez dotace
zastupitelstvo obce zrušilo na

Zastupitelstvo obce se
rovnìž zabývalo výsledky
ankety ohlednì pojmenování
ulic v obci, o níž byla zmínka i
v posledním èísle Okénka a
která probìhla do 31.5.2013.
Z pomìrnì znaèného poètu
vrácených anketních lístkù se
stanovisky obèanù (490 z
1344 rozeslaných) se naprostá vìtšina obèanù (431

Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami
(dokonèení ze str. 1)

potøeba v obci realizovat co
nejdøíve, abychom nebyli
pøekvapeni a míra ohrožení
vodou byla v obci co
nejmenší. V této souvislosti
jsme již zaèali pøipravovat i
odvodnìní terénní nerovnosti
– pøíkopu naplnìného dnes
témìø celoroènì vodou u
komunikace výše nad Dìlnickým domem. Problém
není nijak jednoduchý, vznikl
pøed léty neuváženými
zásypy odvodòovacích pøíkop podél komunikace bìhem výstavby rodinných
domkù, bez rozumné koncepce odvedení dešových
vod z této oblasti. I z tohoto
pøíkladu, ale i z mnoha jiných
v obci vidíme, že pokraèující

zvládneme minimálnì v
naplánovaném rozsahu a rád
Vás, vážení spoluobèané,
budu dále o postupech
informovat. Rovnìž i letos
vyplníme rubriku „Investice a
opravy“ na www.detma
rovice.cz, kde si, vážení
spoluobèané, máte možnost
prohlédnout fotodokumentaci
z konkrétních realizovaných
staveb v jednotlivých letech.
Ing. Ladislav Rosman

živelná výstavba rodinných
domkù na zastavitelných
plochách a zónach bydlení v
obci není to pravé nejlepší
øešení. Všechny domy mají
uplatnìny projekty zasakování dešových vod, ale v
pøípadì pøívalových dešù se
ukazuje, jak toto øešení
souhrnnì „funguje“ likvidaèním zpùsobem napøíklad
pro níže položené objekty a
jejich pozemky. Proto chce
obec nechat vypracovat
rámcový odborný urbanistický zámìr osídlení
zastavitelných ploch v obci
pokud možno s co nejdokonalejšími návaznostmi
napøíklad na systémy kanalizace, odvodnìní, na komunikace, apod. Tímto zpù-

sobem se pøedejde mno-ha
následným komplikacím již u
existujících staveb s finálními
terénními úpravami. Øešení
tìchto komplikací je pak zde
mnohem nároènìjší, ne-li
mnohdy nemožné.
S problematikou vody v obci
souvisí i neuspokojivé spádové podmínky prùbìhu
potoku Mlýnka k soutoku s
Krempulcem. Na náš podnìt
zpracovává nyní Povodí Odry
studii k možnostem lepšího
vyspádování potoka a navození lepších podmínek pro
odtok pøípadných pøívalových
vod z této oblasti. O postupech v uvedených záležitostech Vás budu, vážení
spoluobèané, informovat.
Ing. Ladislav Rosman
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lístkù, tj. 88% z vrácených
lístkù) vyslovila proti pojmenování ulic v
obci. Jako
hlavní dùvody byly pøitom
obèany uvádìny nutnost
výmìny èi zmìny øady
dokladù, zbyteènì vynaložené náklady v dobì GPS a
nejrùznìjších navigací apod.
Zastupitelstvo obce proto s
pøihlédnutím k tìmto názorùm obèanù, za jejichž vyjádøení dìkuje, zrušilo
usnesení è. 275/16 ze dne
19.12.201 schvalující postup
pøíprav pro pojmenování ulic
a uložilo radì obce pøipravit
alternativní návrh kartografického znaèení èástí obce.
Zastupitelstvo se rovnìž
usneslo, že úèelové komunikace na pozemcích v
majetku obce oznaèené jako
ostatní plocha, ostatní
komunikace vìnuje veøejnému, obecnému užívání
pozemní komunikace. K tomu
chceme ještì uvést, že další
komunikace, které jsou zcela
ve vlastnictví obce a navazují
na stávající místní komunikace, budou správním
rozhodnutím zveøejnìným na
úøední desce zaøazeny do
místních komunikací, což
mimo jiné znamená, že
takovouto komunikaci mùže
pro jízdu používat kdokoliv.

www.detmarovice.cz

Partnerské setkání v Jeseníkách - projekt Comenius Regio
V sobotu 15.6. jsme vyrazili s našimi polskými partnery
z Gminy Hažlach na partnerské setkání do Jeseníkù.
Poèasí nám pøálo, a proto jsme si všichni mohli vychutnat
nádherná panoramata našich krásných hor. Zaèali jsme
exkurzí v Dlouhých Stráních, kde jsme navštívili
pøeèerpávací elektrárnu. Autobus nás z Koutù nad Desnou
vyvezl až na horní nádrž, takže výhled na jesenické
høebeny byl zcela impozantní.
Dva kolegové byli natolik
odvážní a cestu zpìt do
Koutù zvládli na kolobìžkách
(16,5 km, pøevýšení 650 m).
Ubytování bylo zajištìno
v jednìch z nejmalebnìjších
lázní Èeské republiky Karlovì Studánce.
V nedìli ráno jsme vyrazili
s menší polskou skupinou na
Pradìd stezkou Bílé Opavy.

republice naprostý unikát.
Vìøíme, že se pobyt u nás
našim kolegùm líbil a že jsme

se nesetkali naposledy.
Obecní úøad

Opìt byla jasná obloha a
pohledy dolù na svìt z výšky
1 492 m n. m. byl nezapomenutelný.
Ti ménì pohybuchtiví si
vyhøáli tìla v lázeòském
wellnes centru.
Pak už nás èekal obìd ve
Velkých Losinách a prohlídka
manufaktury na výrobu
papíru, která je také v naší

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V PSÍM ÚTULKU V DÌTMAROVICÍCH
Den otevøených dveøí v psím útulku Dìtmarovice konaný v
nedìli 23.6.2013 je zdárnì za námi. Jednalo se v poøadí již o
druhou takovou akci poøádanou obcí Dìtmarovice a psím
útulkem Mirpal. Úèast byla mnohem vyšší než loni, útulek
doslova praskal ve švech. Akce probíhala za krásného
sluneèného poèasí opìt pøed areálem firmy Mirpal, kde je psí
útulek umístìn. Všichni pejsci se v tento den vyvenèili. Nìkteré
jsme museli doslova „budit“, jak byli unavení a na další venèení
si potøebovali alespoò chvilièku odpoèinout. Na výlet už šli
podruhé, potøetí. „Nemáme už pejsky, musíte chvilièku poèkat“,
tak tuto vìtu p. Sojková musela nìkolikrát opakovat. Témìø
každý si chtìl jednoho vzít a vyvenèit do pøírody. Nìkteøí
návštìvníci dokonce byli venèit poprvé a vypadali hodnì
spokojenì, což nás moc tìší. Kromì ukázky a venèení pejskù z
útulku návštìvníci zhlédli ukázku z výcviku poslušnosti psù,
kterou nám pøedvedli psovodi a psi z ÈKS ZKO 088
Dìtmarovice. Našlo se i mnoho dobrých lidí, kteøí zdejšímu
útulku darovali granule, konzervy, nìjaké pamlsky a
samozøejmì i finanèní dary. Celková vybraná èástka v ten den
èinila 1.174,-Kè. Vìtší èást vybrala dìvèata, která k jízdám
poskytla své koníky za dobrovolný pøíspìvek. Za jízdy na
konících a vybrané peníze všem tìmto dobrovolnicím moc
dìkujeme! Pro dìti, ale i dospìlé byla kromì jízdy na koníkovi
pøipravena zábava a hry. Nikdo neodcházel bez odmìny, a už
vìcné èi sladkého pamlsku. Bohužel žádný z pejskù letos
nenašel domov. Ovšem pøišli minimálnì 2 zájemci, kteøí se do
útulku vrátí a nìkterému z nich dají domov. Pevnì doufáme, že
tato pùlhodinová procházka nebyla posledním setkáním se

zvíøetem. Loni takto našli domov hned 2 pejsci a další zájemce
se našel po èase, kdy si to doma rozmyslel a vrátil se zpátky do
útulku. Nejsladší odmìnou pro nás byli spokojení návštìvníci,
nadšené dìti a radost pejskù, pro které se pøeci takové akce
poøádají.
Opìt bych chtìla touto cestou podìkovat dobrovolníkùm,
ošetøovatelùm útulku za to, že byli k dispozici, paní Marcele
Sojkové z psího útulku za perfektní organizaci a spolupráci a v
neposlední øadì psovodùm z ÈKS ZKO 088 Dìtmarovice za
ukázku z výcviku poslušnosti psù. Všem moc dìkujeme a
tìšíme se na další spolupráci.
Bc. Jana Støelcová
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Konec školního roku 2012/2013
- obor klavír
Veronika Ostrówková
- obor zpìv a klavír
Kristýna Venclová
- obor zobcová flétna
Pavla Cieslarová
- obor klavír
Jiøí Targosz
- obor zpìv a klavír
Viktorie Mžyková
- obor zpìv a flétna
Adam Przybyla
- obor flétna
Kateøina Šustíková
- obor klavír
Aneta Bednárová
- obor klavír
Klaudie Kiselová
- obor kytara
Daniel Èimbora

Poslední mìsíc školního roku - èerven - je ve znamení
vyhodnocování výsledkù celoroèní práce našich dìtí.

Vyhodnocení nejlepších žákù
ZUŠ Rychvald
Ve ètvrtek 6. èervna
patøila obøadní síò Obecního
úøadu Dìtmarovice nejlepším žákùm Základní
umìlecké školy Rychvald,
poboèky Dìtmarovice. Probìhl zde závìreèný koncert
našich mladých dìtmarovických umìlcù, kteøí byli
na závìr za svou píli ocenìni
starostou obce. Mìli jsme
možnost slyšet sólový i
sborový zpìv, hru na klavír,
flétnu èi kytaru. Za zmínku

urèitì stojí pìvecké vystoupení Michaela Branneho (16
let). V pìvecké soutìži
Rychvaldský slavík obsadil
letos ve své kategorii první
místo. Je dlouholetým žákem
ZUŠ Rychvald, studoval hru
na kytaru a nadále studuje
hru na klavír.

Ocenìní žáci ZUŠ,
poboèka Dìtmarovice:
Marek Botur - obor klavír
Kateøina Cieslarová

Nejlepší žáci ZŠ Dìtmarovice
Ve støedu 19. èervna pøišli ke slavnostnímu pøijetí starostou
obce v doprovodu zástupkynì øeditele Mgr. Jany Brožkové
nejlepší žáci ZŠ Dìtmarovice. Na ocenìní za výbornou práci
byli tentokrát navrženi:
6. tøída
Barbora Boturová, Veronika Macurová, Anežka Sztwiertniová,
Kateøina Šustíková
7. tøída
Richard Górecki, Dominik Kryska, Kristýna Venclová
8. tøída
Filip Botur, Magdaléna Kubatková, Eliška Témová, Kateøina
Vronková
9. tøída
Radek Bura, Petra Koltonová, Richard Kubièek, Martina
Wilczková
Za výborné výsledky v uplynulém školním roce starosta obce
odmìnil dìti pamìtním listem, knihou a nechybìla ani sladká
odmìna. Po slavnostní èásti následovala tradiènì neformální
beseda všech zúèastnìných, kde se žáci pøi malém
obèerstvení rozhovoøili o svých zájmech èi prázdninových
plánech.

- obor kytara
Filip Botur - obor kytara
Michael Branny
- obor klavír
Jsme velmi rádi, že máme
se ZUŠ Rychvald navázanou
tak výbornou spolupráci.
Uèitelé se nad rámec svých
povinností zapojují i do
vystoupení žákù základní
školy a už na Vánoèním
koncertu nebo v rámci akce
Veselé zpívání. Vždy ochotnì
pomohou s pøípravou èi
hudebním doprovodem našim uèitelùm. Dìkujeme jim a
vìøíme, že i v budoucnu se
bude spolupráce odvíjet
stejnì pøíjemnì.

Rozlouèení s „devááky“
Jako posledním patøila obøadní síò obecního úøadu žákùm
deváté tøídy ZŠ Dìtmarovice.
V úterý 25.6. zde slavnostnì ukonèili základní školní
docházku: Marek Balog, Jan Balon, Radek Bura, Daniel
Èimbora, Dominik Gøešica, Jan Izaiáš, Ladislav Keklak, Lukáš
Knìžík, Vít Kostka, Richard Kubièek, František Maroštík, Kevin
Pleva, Petr Popek, Petra Hanková, Tereza Hanusková, Aneta
Chromíková, Soòa Jelenová, Petra Koltonová, Gabriela
Komínková, Kateøina Ligocká, Tereza Mrakwiová, Terezie
Neuwertová, Denisa Piaèková, Eva Tomèíková, Martina
Wilczková, Lenka Zádrošová.
Jako památku na tento slavnostní den obdrželi žáci od
starosty obce pamìtní list a psací soupravu. Následující
neformální beseda byla trošku o louèení, trošku o oèekávání
nového, ale hlavnì o bájeèných prázdninách a dobrodružných
zážitcích.
Všem našim bývalým žákùm pøejeme, a v záøí stateènì
zvládnou pøechod do nových škol, najdou brzy nové kamarády
a nezapomenou na školní léta strávená v základní škole.

Takže milí uèitelé a dìti, pøejeme Vám všem krásné
prázdniny, spoustu úžasných zážitkù, regeneraci sil a tìšíme
se na setkání opìt 1. záøí.
OÚ Dìtmarovice

Všichni žáci a uèitelé se spoleènì sešli naposledy v
prostorách základní školy v pátek 28. èervna, aby spoleènì
vyhodnotili úspìchy a neúspìchy uplynulého školního roku,
poprvé rozdali vysvìdèení prvòáèkùm a naposledy se
rozlouèili s devááky.
-4-
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Žáci s vyznamenáním
1. roèník
Duda Marek, Hartl Miloslav,
Hvojník Petr, Marek Alexandr, Marošèík Petr, Mlátilík
Alex, Moldøík Adrian, Slavík
Marek, Suchanek Daniel,
Tomond Tomáš, Volák René,
Baierová Michaela, Burová
Tereza, Grossová Tereza, Jílková Ema, Klodová Barbora,
Konkolová Nela, Krùlová
Magdaléna, Marcalíková
Anna, Mazurková Eliška,
Motyèková Marie, Motyková
Natálie, Nogová Eva, Váchová Anna, Žahourková
Marie

2. roèník
Babinský Adam, Blatoò
Dorian, Botur Marek, Feber
Lubomír, Kijonka Adam,
Lacko Martin, Neumann Filip,
Perutka Patrik, Pryczek
Adam, Tobola Vojtìch, Vija
David, Dobrovolná Tereza,
Kelemanová Elena, Kiselová
Denisa, Kleinová Adriana,
Medulová Jana, Ostrówková
Veronika, Sáòková Dominika

3. roèník
Fierla Vojtìch, Fukala Václav, Hrubèín Ondøej, Przybyla
Adam, Šipka Tomáš, Targosz
Jiøí, Wnetrzak Adam, Žahou-

rek Daniel, Cieslarová Kateøina, Grossová Michaela,
Motyková Lucie, Mžiková
Viktorie, Novotná Barbora,
Papalová Natálie, Šnapková
Nela, Štefánková Tereza

7. roèník

9. roèník

Branny Vítek, Kryska
Dominik, Górecki Richard,
Krùlová Lucie, Salavová
Aneta, Venclová Kristýna

Bura Radek, Èimbora Daniel,
Grešica Dominik, Keklak
Ladislav, Kostka Vít, Kubièek
Richard, Hanusková Tereza,
Jelenová Soòa, Koltonová
Petra, Komínková Gabriela,
Ligocká Kateøina, Mrakwiová
Tereza

8. roèník

4. roèník
Byrtus Jan, Greco Alexandr,
Pilc Daniel, Rusek Benedikt,
Rzeszutek Lukáš, Vaculík
Jiøí, Vitoò Filip, Baierová
Kateøina, Dudová Radka,
Kolková Michaela, Littnerová
Barbora, Mazurková Lucie,
Monczková Barbora, Oškerová Kristýna, Perutková
Petra, Plevová Sandra, Zamišková Terezie

5. roèník
Hradil Matyáš, Chmiel Vojtìch, Pavlovski Vít, Cieslarová Pavla, Chromíková
Tereza, Kúdelová Petra, Staníèková Karolína, Suchanková Veronika, Štefaniková
Karolína, Telegová Veronika,
Zuziaková Tereza

Botur Filip, Kubatková Magdaléna, Témová Eliška,
Vronková Kateøina

Výlet pro ocenìné žáky
Jako každoroènì i letos uspoøádala naše škola s finanèním
pøispìním SRPŠ jednodenní výlet pro nejlepší žáky 5. – 9.
roèníku. Letos jsme se rozhodli, že žákùm ukážeme nìkteré
pøírodní krásy naší vlasti. Ráno jsme luxusním autobusem
vyjeli od školy a už jsme se tìšili, až dojedeme do oblasti
Moravského krasu, kde žáci absolvovali prohlídku Punkevní
jeskynì a propasti Macocha. Nejvìtším zážitkem bezpochyby
byla jízda na lodièkách v jeskyni a pak výjezd kabinovou
lanovkou k hornímu mùstku Macochy a nádherný pohled do ní.
Na zpáteèní cestì jsme ještì stihli zastávku v Teplicích nad
Beèvou, kde si žáci prohlédli Hranickou propast, nejhlubší
propast ve støední Evropì. Veèer se unavení, ale spokojení
žáci vrátili domù. Výlet se jim líbil a my doufáme, že je bude taky
inspirovat k dalšímu úsilí, aby se pøíštì mohli opìt zúèastnit.
Mgr. Marie Kawuloková

6. roèník
Botová Barbora, Sztwiertniová Anežka, Šustíková
Kateøina, Macurová Veronika, Kiselová Klaudie,
Trnená Lucie

Turisticko-sportovní kurz ZŠ Dìtmarovice
Ve dnech 13.5.-17.5.2013 se žáci 6. a 8. tøídy ZŠ Dìtmarovice
zúèastnili turisticko-sportovního kurzu na horské chatì Skalka
v Beskydech. Žáci dennì pøekonávali sestupy a vzestupy po
stezkách turistických tras. Navštívili jsme Velký Polom,
rozhlednu Tetøev, horskou chatu Studenièné aj. Po takto
nároèných a vyèerpávajících trasách nás ale vždy èekala paní
kuchaøka s nìjakými dobrotami a tak jsme naèerpali síly zpìt.
Mimo jiné žáci soutìžili v rùzných sportovních disciplínách a
nakonec za námi dorazili i hasièi z Mostù u Jablunkova, aby
nám povyprávìli o jejich nároèné práci. Sluníèko nám krásnì
svítilo a nám se to líbilo!
Mgr. Leona Veøtat

Postøehy našich žákù
Na TSK se mi velmi líbilo, pøestože byl namáhavý.
Hana Sitková, 8. tøída
Výborné jídlo, zejména úžasné èevabèièi. Skvìlý uèitelský sbor
a nejlepší vedoucí týmu è. 2. Pokoje, procházky, stezka
odvahy, v pøípadì zranìní ta nejlepší zdravotnická péèe,
nejlepší pokoj byl è. 7! Veèerní programy a diskotéky byly best!
Básnièky byly také skvìlé. Chceme jet za rok znovu!
Magdaléna Kubatková, 8. tøída
Turisák se mi moc líbil, mám z nìj plno zážitkù. Sice jsem si
stìžovala na bolavé nohy, ale i pøes tu døinu jsem si turisák
užila, a to díky skvìlému uèitelskému sboru, který chápal náš
smysl pro humor a toleroval naše pozdní usínání. Jsem moc
ráda, že jsme dostali takovou možnost, na kterou nikdy
nezapomenu.
Eliška Témová, 8. tøída
Turistický kurz se mi moc líbil, protože jsme mìli velmi dobré
uèitele a taky velmi vhodné prostøedí. Taky se mi na turistickém
kurzu líbily nìkteré výjimeèné túry, tøeba když jsme šli do Dolní
Lomné a na zpáteèní cestì si jedna skupina prodloužila trasu o
6 kilometrù navíc. Jinak se mi turistický kurz moc líbil.
Michaela Studená, 8. tøída

-5-
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Matematické úspìchy žákù základní školy
Stejnì jako loni, tak i letos se žáci místní základní školy
zúèastnili mnoha matematických klání na rùzných
úrovních. A již to byly soutìže spíše masívního
charakteru, které jsou urèeny nejen tìm žákùm, kteøí se v
matematice velmi dobøe orientují, ale i tìm, kteøí jsou spíše
humanitního zamìøení, tak také soutìže, které již
vyžadovaly hlubší znalost dané problematiky.
K první skupinì bychom
mohli zaøadit soutìž Matematický klokan, která je urèena žákùm 2. až 9. tøídy a které
se na naší škole zúèastnilo
137 žákù. Zde je pozoruhodné to, že se jedná o
celosvìtovou soutìž, která
vznikla (jak již název napovídá) v Austrálii a každoroènì
se jí úèastní øádovì miliony
žákù z celého svìta. Další
soutìží je Pythagoriáda. Ta je
urèena žákùm 5. až 8. tøídy.
Naše úèast: 75 žákù. Jak již
bylo øeèeno, obì tyto soutìže
mají jedno spoleèné. A zde se
hodí citovat slova pedagoga,
historika a hlavnì zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina: „Není dùležité zvítìzit, ale
zúèastnit se“. Což jinými slovy øeèeno znamená, pokusit
se k matematice pøitáhnout i
ty žáky, kteøí se doposud
silnì orosili, jakmile, by jen z
veliké dálky, zaslechli slovo
„matematika“. A právì s ohledem na tyto žáky zùstaòme v
tìchto soutìžích pouze u
konstatování úèasti a výsledky ponechme stranou.
Zbývající dvì soutìže,
Matematická olympiáda a
Mates, kterých se naši žáci
zúèastnili, jsou urèeny
zejména pro matematicky
zdatné jedince. Pøiznám se,
že nejsem velkým pøíznivcem
Matematické olympiády, a to
hned ze dvou dùvodù.
Pøíklady v této soutìži jsou
natolik složité, že i nadaný
žák málokdy nalezne správné øešení bez pomoci uèitele, což ponìkud oslabuje
smysl této soutìže. A to
nemluvím o tom, že i uèitel se
nìkdy potí pøi nacházení
správného øešení. Druhým
dùvodem je nìkolikamìsíèní
trvání této soutìže. Nicménì
našli se v 5. a 7. tøídì tací,
kteøí si poradili s nástrahami
školního kola a dokonce úspìšnì zvládli i kolo okresní.
Byli to: Matyáš Hradil (5. tø.) –

bez udání poøadí a Dominik
Kryska (7. tø.) – 4. místo v
okrese.
Naopak velmi zdaøilou
soutìží je Mates (urèen
žákùm 6. až 8. tøídy). Ten se
konal ve støedu 20. bøezna v
budovì Gymnázia a SOŠ v
Orlové. Soutìž byla organizaènì velmi dobøe pøipravena, mìla spád, soutìžící
byli bezprostøednì po skonèení svého snažení seznámeni s výsledky a následnì
ohodnoceni a odmìnìni
hezkými vìcnými cenami.
Soutìže se zúèastnila matematická elita orlovských
základních škol a škol z pøilehlých obcí (Petøvald, Dìtmarovice). Z naší školy se
zapojilo celkem 11 žákù. Ti
zápolili se záludnými pøíklady,
které provìøily nejen jejich
matematické dovednosti, ale
i logické myšlení, pøedstavivost a hlavnì využití matematiky v reálném svìtì.

A stejnì jako loni, tak i
letos, jsme brali medaile.
Druhými místy se mohou
chlubit Veronika Macurová
(6. tø.) a Richard Jelen (7. tø.).
Celkové výsledky naleznete
dále.
Jak je tedy z uvedeného
zøejmé, matematika na naší
škole není zdaleka takovým
strašákem, jak by se mohlo
na první pohled zdát a jak se
obecnì na matematiku nahlíží, a úèast žákù v matematických soutìžích je pøinejmenším pozoruhodná. Závìrem si dovolím opìt zacitovat:
„Sláva vítìzùm, èest poraženým“ a tìšme se spoleènì na
další matematické výzvy.

MATES:
kategorie 6. tøída
(20 soutìžících)
Veronika Macurová - 2. místo
Kateøina Šustíková - 7. místo.
Barbora Boturová -10. místo.
Anežka Sztwiertniová-15.
místo
MATES:
kategorie 7. tøída
(9 soutìžících)
Richard Jelen - 2. místo
Dominik Kryska - 4. místo
Nikola Giecková -5. místo
Vítek Branny-6. místo
MATES:
kategorie 8. tøída
(13 soutìžících)
Filip Botur - 6. místo
Nikola Zuziaková - 9. místo
Eliška Témová -11. místo
KUCH

Naše jméno, které už v kraji nìco znamená
Konec školního roku je tady, na dveøe nám
nedoèkavì ukají prázdniny a my opìt
hodnotíme naši práci nejen v povinných
pøedmìtech, ale také v zájmových kroužcích.
Pøemýšlíme nad tím, co jsme všechno stihli, co
jsme za ten rok dokázali a èím se mùžeme
pochlubit.
Stalo se již tradicí, že velmi oblíbené jsou
šachové turnaje. Vánoèní turnaj i šachový
turnaj O pohár starosty Dìtmarovic patøí mezi
ty velmi zdaøilé. Kromì našich turnajù se
ovšem úèastníme i soutìží v rámci okresu a
kraje. Letos máme velmi úspìšný rok. Získali
jsme první místo (žáci I. stupnì) a tøetí místo
(starší žáci) v okresním kole. V krajském kole
mladší žáci opìt krásnou hrou a ve velmi silné
konkurenci dokázali vybojovat 3. místo.
Naši hráèi opìt získávají respekt soupeøù a
škola jméno, které už v kraji nìco znamená.
Díky podpoøe naší obce, SRPŠ, rodièù a
trenérù se naše základna neustále rozrùstá.
Prvòáèkové opìt posílili naše øady, získali jsme
velmi nadané hráèe a koneènì také úspìšné
šachistky. Nemusíme se tedy o šachovou
budoucnost naší školy obávat, naopak - šachy
se staly souèástí našeho školního života.
Rádi bychom pøipomnìli naší veøejnosti jména
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velmi nadìjných a úspìšných žákù:
V kategorii nejmladších žákù (do 8.
let) se v kraji umístil na 2. místì Filip Neumann
V kategorii družstev mladších žákù se
umístili naši hráèi v krajském kole na tøetím
místì: Tadeáš Ženíšek, Daniel Pilc, Jiøí
Targosz, Filip Neumann, Jan Byrtus a Tomáš
Sikora
V rámci okresu tito žáci získali první
místo
Náš nejúspìšnìjší hráè, Vít Kostka,
posílil ligovou Slavii Orlová a opìt sbírá cenné
body v rámci kraje, ale i ÈR
Prvòáèkové si zaslouží také obdiv a
uznání, museli bychom vyjmenovat všech 23
jmen, proto pøipomeneme alespoò vítìze
školních turnajù, jsou to: Marek Duda, Nela
Konkolová, Marek Slavík, Marie Žahourková
- V kategorii starších žákù byli nejlepší: Filip
Neumann, Tadeáš Ženíšek, Jiøí Targosz, Jan
Byrtus, Radka Dudová a Sandra Plevová
Školní rok uplynul velmi rychle, dìti jej prožily
nejen uèením, ale i zábavou a soutìžemi. Teï
na nì èekají zasloužené prázdniny. Pøejeme
všem hodnì sluníèka, chvíle plné zábavy,
radosti a pøíjemného odpoèinku.
Za šachový oddíl Mgr. Jarmila Rácová

www.detmarovice.cz

Vyhodnocení soutìže ve sbìru papíru a PET víèek v ZŠ
Soutìž ve sbìru papíru a PET víèek probíhá v ZŠ
Dìtmarovice v øíjnu, únoru a èervnu. Jsme rádi, že se
každoroènì nasbírá okolo 12 až 15 tun starého papíru a
okolo 200 kg víèek z PET lahví (odebírá je od nás družstvo
invalidù z Ostravy – pomáháme jim zajišovat práci).
Dùležité organizaèní
pokyny: Prosíme, abyste pøi
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 pøe-

Všem aktivním žákùm,
jejich rodièùm, rodinným
pøíslušníkùm a dalším pøispì-

vatelùm z obce za sbìr dìkujeme.
Mgr. E. Kijonková,
koordinátorka sbìru

Vítání prázdnin v Koukolné

nášet! 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.

Soutìž „Požární
ochrana oèima dìtí
2013“
Již druhým rokem se naši žáci
zúèastnili okresní soutìže
„Požární ochrana oèima dìtí
2013“. Opìt nám udìlali
radost svým umístìním. V
literární èásti se ve své
kategorii umístila na 2. místì
Kristýna Hargašová z 8. tøídy,
ve výtvarné èásti získali 2. a
3. místo Richard Górecki a
Dominik Kryska. Všem
blahopøejeme a dìkujeme za
dobrou reprezentaci školy na
okresní úrovni.
Mgr. Marie Kawuloková

V den letního slunovratu, 21.6., se konala v areálu MŠ tradièní
akce Vítání prázdnin poøádaná Klubem obèanù Koukolná a MŠ
Dìtmarovice Koukolná. Poèasí letos vyšlo a tak se dìti vyøádily
na zahradì i na høišti, kde pro nì byly pøipraveny soutìže,
trampolína, ètyøkolky a letos i malování na oblièej. Dìkujeme
všem, kteøí pomohli pøi organizaci a zvláš paní Zdislavì
Menšíkové za èas a trpìlivost, který dìtem pøi malování
vìnovala.
Kolektiv MŠ Koukolná

PÙSOBENÍ SRPŠ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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
2012/2013 to byly tyto:
1) ZÁBAVY PRO DOSPÌLÉ. Již tradièní Kateøinská zábava,
která se opìt skvìle vyvedla a urèitì se bude opìt konat v pøíštím
roce.
2) MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Jedna z nejoblíbenìjších akcí
vùbec se poøádá pro I. stupeò ZŠ v rámci dopoledního vyuèování,
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, v loòském roce vydaøená, 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 deváákù øeditelem školy.
4) SLET ÈARODÌJNIC. I letos se do areálu ZŠ slétli ježidìdci a
ježibabky 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). 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 ELETRO Volák, 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 paní Ivanì Balonové 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.
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Markéta Branná, jednatelka výboru SRPŠ
www.detmarovice.cz

Z knihovny
Nejlepší ètení na dovolenou
Èetbu na letní dovolenou pøibaluje do kufru nebo batohu i
ten, kdo bìhem roku nepøeète jediný tištìný øádek. Možná
nastalo poslední léto, které ještì vìtšina z nás prožije s
tištìnou knihou. Èteèek, chytrých telefonù a iPadù valem
pøibývá, a tak není vylou-èeno, že v pøíštích létech už bude na
plážích „digitální ètení“ v pøevaze. Pro ètenáøe, kteøí stále
dávají pøednost stárnoucí vùni tištìných stránek, jsme
pøipravila aktuálního prùvodce letním ètivem.
Vodní labyrint je skvìlý
naprostou oddaností, miluje
thriller, který napsal Eric
krásnou Gillian Wardovou.
Frattini, jenž má pøezdívku
Podílí se na jejím dokonalém
španìlský Dan Brown. Tento
životì s po-hledným manželem
mezinárodní bestseller si rádi
a rozto-milou dcerkou.
pøeètou všichni milovníci poJednoho dne však ke svému
malu stupòovaného napìtí.
zdìšení zjistí, že se nechal
Mladá archeoložka Afdera
ošálit vnìjší fasádou. Život té
Brooksová se dostaví k
ženy není takový, jak se zdá. V
smrtelné posteli své babièky,
téže dobì zaène obyvatele
výstøední milionáøky a sbìraLondýna dìsit série vražd.
telky umìní. Ta Afdeøe svìøí
Vrah si vybírá osamìle žijící
dìdictví bezpeènì uložené v
ženy, které pomstychtivým,
jedné americké bance - stasadistickým zpùsobem zabíjí.
robylý rukopis. Afdera podniká
Policie hledá psychopata,
cestu kolem svìta, aby odkryla
muže, který nenávidí ženy…
záhadný obsah tohoto dokuCarin BartoschEdström mentu. Cesta vrcholí v BenátFurioso
kách ve vodním labyrintu. Z
Ženské smyècové kvarteto
Vatikánu zasahuje intrikující
Furioso se pøipravuje na cestu
kardinál Lienart, který se
na odlehlý švédský ostrov, kde
všemožnì snaží zabránit
má nahrávat nové album.
odhalení, jež by mohl pøinést
Jejich šéfku Louise Armstahloponièený pergamen.
vou však postihne náhlé
Jo Nesbo - Švábi
zranìní ruky, kvùli kterému
Druhý pøípad Harryho
nemùže hrát. Ve snaze zaHolea. V jednom bangkockém
chránit projekt se rozhodne
nevìstinci je nalezen norský
požádat dávného pøítele, vávelvyslanec v Thajsku. V záženého houslistu Raoula Liedech má nùž a v aktovce pebeskinda, který žije v New
dofilní pornosnímky. V Oslu
Yorku, aby zaujal její místo.
vypuká na ministerstvu zahraJenže Liebeskind má za sebou
nièí panika, nebo velvyslanec
barvitou historii dostaveníèek a
mìl úzké vazby na norského
vášnivých vztahù s ostatními
premiéra. Je bezpodmíneènì
èlenkami uskupení. V kvartetu
nutné zabránit politickému
to zaène poøádnì vøít ještì pøed
skandálu. Opilý Harry Hole se
jeho pøíjezdem.
zásobou vitamínu B12 nasedá
Na ostrovì daleko od
do letadla, aby sehrál roli
civilizace oživnou staré lásky,
užiteèného idiota. Jeho úkolem
viny, tajemství a touhy. Emoce
je pøípad vyøešit, ale pøitom se
se stupòují v dramatické cresdo celé záležitosti co nejménì
cendo. Když na scénu pøichází
míchat. Harry se však do
policejní komisaøka Ebba
takové role vmanipulovat
Schröderová, je jí jasné, že
nenechá, a tak se hned po
vyøešit pøípad vraždy, která se
pøíletu do Bangkoku pouští
tu udála a v níž hrají roli
spolu se svou thajskou
odhalená tajemství, temné
kolegyní do vyšetøování. Brzy
pohnutky a bøemeno viny, nese ukazuje, že nejde jen o
bude vùbec lehký úkol.
jednu náhodnou vraždu - za
Furioso je moderní verze
zdmi se cosi hemží a šramotí.
klasické detektivky, ètenáø do
Cosi, co nesnese denní svìtlo.
poslední chvíle netuší, kdo je
Linková, Charlotte vrah. Èlenìní románu, stejnì
Šmírák Šmíruje život úplnì
jako charaktery postav, se
cizích žen. Identifikuje se s nimi
inspiruje operou Don Giovanni.
a chce o nich všechno vìdìt.
Hudba hraje v knize klíèovou
Jako pozorovatel. Na útìku
roli, jejím prostøednictvím
pøed svým vlastním bytím,
postavy vyjadøují a prožívají
které je plné neúspìchù a
city. Edströmová namíchala ve
odmítání. Jen z dálky, avšak s
svém debutu koktejl z vážné

hudby, sexuálního napìtí a
zloèinu.
Sylvia Day - Spoutaná
Je stále pøitažlivìjší, víc
sexy než kdykoli døív… Druhá
kniha z erotické trilogie
Crossfire pokraèuje dalšími
osudy Evy a Gideona z Obnažené, podle New York Times
„EROTICKÁ ROMANCE, která
vám nesmí chybìt“ (Romance
Novel News).
Bìhem školních prázdnin
se pracovní doba Místní
knihovny nijak neupravuje. Zvu
vás na velký letní výprodej
vyøazených knih, který zaène v
úterý 9.7. 2013. 1ks = 2 Kè
Pøijïte, urèitì si vyberete!
Tradièní pasování prvòákù na ètenáøe probìhlo v
èervnu v Místní knihovnì
10.6.2013. V tento den se dìti
první tøídy sešly se svými rodièi

a prarodièi v knihovnì, kde byly
pasovány na ètenáøe. Za dìtmi
se svým programem pøijela
oblíbená spisovatelka
dìtských knížek paní Zuzana
Pospíšilová. Ta dìtem ze svých
knih pøedèítala, zadávala taky
jazykové hádanky a rébusy.
Dìti si na památku odnesly
pamìtní listinu, knížku, kterou
dostaly jako dárek a kterou jim
paní spisovatelka po pasování
podepsala. A knihovnice se už
tìší na tu spoustu nových
nadšených ètenáøù.
Alžbìta Jendryšèíková

Krasobruslaøi se roztanèili
Nejen na ledové ploše, ale i mimo ní si dokáží krasobruslaøi
pøipravit krásné taneèní vystoupení. Mezi vystupujícími se také
pøedvedly dìti z Dìtmarovic, patøí mezi nì Natálie a Lucie
Motykové, Klára a Ondøej Marmorovièovi a Petra Kúdelová. Dùm
dìtí a mládeže v Orlové poøádal 1. pohybovou akademii. Také
krasobruslaøi si pøipravili vystoupení, na hudbu z muzikálu
Pomáda. Vystoupení bylo rozdìleno do tøí na sebe navazující
èásti.
Celkem se pøedvedlo 20 orlovských krasobruslaøù.
Choreografii s dìtmi pøipravila trenérka Monika Kramná. Všem
zúèastnìným tímto chceme podìkovat, že nácviky zvládli, a to
nìkteøí mezi soustøedìním, které probíhalo v Kravaøích.
Dìkujeme DDM za možnost vystupovat a do celé akademie se
zapojit. A hlavnì dìtem dìkujeme za skvìlý pøístup a nádherné
vystoupení, kterým potìšily nejen trenéry, kteøí se na pøípravì
podíleli, ale i rodièe, kteøí se v hojném poètu pøišli podívat a dìti
odmìnili velkým potleskem.
Podrobné informace o Krasobruslaøském klubu Orlová na
www.kkorlova.ic.cz.
Spoleèná fotka všech vystupujících, ètvrtý zleva Ondøej
Marmoroviè, ve zvedaèce Petra Kúdelová, desátá zleva Lucie
Motyková vedle Natálie Motyková.
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30. roèník pochodu
Dìtmarovické groble

Gymnázium Karviná slaví významné jubileum
V polovinì záøí letošního roku oslaví naše „alma
mater“, Gymnázium Karviná, významné jubileum – 60.
výroèí založení školy. Bìhem této doby opustilo brány
našeho ústavu více než šest tisíc absolventù, z nichž
mnozí jsou dnes váženými odborníky ve státní i soukromé
sféøe, a to nejen v Èeské republice, ale také v zahranièí.
Hlavní program oslav 60.
výroèí založení Gymnázia
Karviná bude probíhat 14.
záøí 2013 v prostorách a
areálu školy, které budou
absolventské veøejnosti,

hostùm a pøátelùm školy
zpøístupnìny od 12 hodin.
Dovolujeme si Vás proto
srdeènì pozvat na setkání s
Vašimi vyuèujícími a spolužáky. Èekají Vás rùzné
prezentace pøipomínající
historii školy, mùžete znovu
navštívit „svou“ tøídu a tøeba

pøi šálku kávy zavzpomínat
na dávné èasy strávené na
gymnáziu. Škola pro Vás ve
svém areálu pøipravila také
bohatý kulturní program, na
kterém se budou podílet
souèasní i bývalí žáci školy.
Se svým muzikálovým
repertoárem se pøedstaví
mimo jiné pìvecký sbor
Permoník, hudební skupina
Legendy se vrací a za zmínku
urèitì stojí vystoupení slovenského populárního zpìváka Vaša Patejdla. V areálu
gymnázia budou rovnìž
rozmístìny velkokapacitní
stany, ve kterých bude pro
návštìvníky oslav pøipravena
možnost bohatého obèerstvení.
Podrobné informace k
akci naleznete na www.gymkarvina.cz

Tento jubilejní roèník provázely okamžiky dramatické i
krásné. Termín pochodu jsme stanovili na 6. dubna a tìšili
jsme se, že tento dubnový termín pøinese pøíznivìjší
poèasí než tradièní termíny na konci bøezna. Opak byl
pravdou. Možná si ještì vzpomenete na letošní
Velikonoce, které spíše pøipomínaly Ladovské vánoce.
Kvalitní snìhová peøina nám
neumožnila øádnì oznaèit a
zkontrolovat trasu a ani
pøedpovìï poèasí na 6.4.
nebyla pøíznivá. Výbor musel
urychlenì øešit otázku, co s
tím? Propagovat nebo
pøeložit? Zvítìzil názor, že
pochod pøeložíme. Zvolili
jsme nejbližší volný termín
27.4.
Dubnové poèasí už našim
zámìrùm pøálo a pøi
kompletní obnovì znaèení se
nám otvíraly krásné, proslunìné obrazy naší obce. V
sobotu 27. dubna bylo ideální
poèasí na procházku rozkvetlou jarní Doubravou a
Dìtmarovicemi. Pochodu se
zúèastnilo 75 pochodníkù na
12 km a 8 pochodníkù na 25
km. Z celkového poètu
úèastníkù bylo 39 dìtí.
Tradièní bìh jsme, pro malý

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.
Pøi rozdìlávání ohnì v pøírodì je nutné v prvé
øadì zvolit vhodné místo pro ohništì. 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
extrémního sucha bychom oheò v 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,
obsypáním 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. Nachystejte si 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 hasièskou techniku. Navíc
chování ohnì v lese je nevyzpytatelné (požár
se mùže šíøit napø. pod zemí) a podobné
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
vzdálenosti od ohnì a neprodlenì zavolat hasièe na linku 150 nebo 112.
Ing. Lukáš Rylko
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zájem bìžcù v posledních
letech, zrušili už ve 29.
roèníku. Škoda, že tak krásné
poèasí nepøilákalo více lidí a
úèast byla spíše prùmìrná.
Tak snad pøíští rok opìt se
Sokolem na Groble. Celoroènì pak do tìlocvièny k pravidelným sportovním aktivitám.
Za TJ Sokol Dìtmarovice
Jana Bochenková

Rozšíøení
zdravotních služeb
v obci
V kvìtnu letošního roku
zahájila v budovì è. 320 (pošta) provoz nová gynekologická ambulance MUDr.
Milana Mrázka. Nabízí
komplexní gynekologickou
a porodnickou péèi, poradnu pro tìhotné: UZ diagnostika vývojových vad ve
13., 20. a 30. týdnu tìhotenství, foto plodu, videozáznam na flash, pravidelné
kontroly srdeèní akce plodu,
CTG záznamy v posledním
mìsíci tìhotenství, dále
léèbu bezdìtných párù,
léèbu moèové inkontinence
a klimakterických potíží,
antikoncepci, operativu dle
výbìru zaøízení. Ordinaèní
hodiny MUDr. Mrázka jsou:
Út: 7.30-12.00, 13.00-17.00
(po domluvì do 19.00)
Pá: 13.00 -16.00
Pøi zmìnì lékaøe není
nutná pùvodní lékaøská
dokumentace.
Možnost objednání osobnì, telefonicky èi na záznamníku - tel. +420 776 326
279.
Iniciativu MUDr. Mrázka
ke zøízení gynekologické
ambulance jsme velmi
uvítali. V obcích podobného
charakteru není tato zdravotní služba obvyklá. Doufáme, že jejím zavedením
jsme pøispìli ke zvýšení
komfortu života v naší obci.
www.detmarovice.cz

Lze odstoupit od kupní smlouvy uzavøené na pøedvádìcí akci?
Pan František kontaktoval OBÈANSKOU PORADNU
Karviná, aby získal potøebné informace k øešení své
aktuální situace. Sdìlil, že se s manželkou pøed týdnem
zúèastnili pøedvádìcí akce, na které si sjednali koupi zboží
v hodnotì 40.000 Kè. Dle pana Františka se prodejce na
pøedvádìcí akci jevil solidnì a bylo dohodnuto, že zboží
bude zaplaceno pøi doruèení poštou.
Po pøíchodu z pøedvádìcí
akce si ovšem oba manželé
uvìdomili, že dané zboží
vlastnì ani nevyužijí a že
nejspíše podlehli „kouzlu

prodejce“, který je ke koupi
dle slov pana Františka
pøemluvil. Pan František ani
jeho manželka nemají o zboží
zájem a rádi by vìdìli, zdali
lze od uzavøené smlouvy o

koupi zboží odstoupit.
Sociální pracovnice panu
Františkovi k dané situaci
poskytla informace z §57
obèanského zákoníku, který
uvádí, že byla-li spotøebitelská smlouva uzavøena mimo
prostory obvyklé k podnikání
dodavatele nebo nemá-li
dodavatel žádné stálé místo k
podnikání, mùže spotøebitel
od smlouvy písemnì od-

Nadaèní fond mìní postavení
zdravotnì postižených na trhu práce
V Èeské republice dnes žije pøibližnì jeden
milion osob se zdravotním postižením, tedy 10
procent populace. Zamìstnání pøitom vìtšina
shání marnì. Firmy, organizace, státní správa
a samospráva jsou i v roce 2013 sevøeni
pøedsudky vùèi lidem se zdravotním
postižením a nedokáží si je pøedstavit jako
schopné kolegy. Bohužel ani zákonná
povinnost zamìstnávat 4 procenta osob se
zdravotním postižení u subjektù, které mají
více jak 25 zamìstnancù, ani od roku 2012
velmi zpøísnìné náhradní plnìní nepomáhá.
Firmy a organizace radìji odvedou do státní
pokladny statisíce na pokutách, než aby daly
napøíklad kratším úvazkem šanci pracovat
ženì po rakovinì prsu, èlovìku s roztroušenou
sklerózou èi Crohnovou nemocí.
Pøedsudky vùèi OZP
Spoleènost si nejèastìji pod pojmem
„postižená osoba“ pøedstaví vozíèkáøe.
Viditelná postižení však tvoøí velmi malé
procento mezi celou skupinou zdravotnì
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím,
že èlovìk se zdravotním omezením by je stál
finance navíc už tím, že by mu musely vytvoøit
speciální podmínky. A zde opìt hrají roli
pøedsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na
vozíèku a zdaleka ne všichni potøebují
speciální podmínky na pracovišti.
Nadaèní fond pro podporu osob
se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v Èeské
republice Nadaèní fond pro podporu
zamìstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP). V jeho èele stojí Hana Potmìšilová,
která popisuje, èeho je zapotøebí, aby se
situace zlepšila: „Potøebujeme vzdìlané
personalisty, podnikatele a manažery, kteøí
budou dobøe znát základy legislativy. A hlavnì
poznají pøi rùzných setkáních, školeních,
vzdìlávacích projektech pøíbìhy lidí se
zdravotním postižením, kteøí pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí,
kdo to vlastnì èlovìk se zdravotním
postižením je.“ Nadaèní fond má za sebou
øadu úspìšných kampaní. Mezi nì patøí i

kampaò „No a co?!“, která jako první
upozoròovala veøejnost na kvalitní práci osob
se zdravotním postižením a s tím související
ochrannou známku „Práce postižených. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt øadu výrobkù oznaèených touto
známkou, které vyrobily osoby se zdravotním
postižením a jejich zakoupením jsou
podpoøeni i jejich zamìstnavatelé. Jedním z
velmi dùležitých projektù nadaèního fondu je
sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz, které odbornì zaštiuje. V souèasné
dobì nadaèní fond spustil projekt „Start bez
pøekážek“, který se snaží øešit problémy
vysokoškolákù se zdravotním postižením,
kteøí kvùli svému zdravotnímu stavu tìžko
získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené
spoleènosti nabídnou absolventùm placené
pùlroèní stáže, aby mohli potøebnou praxi
získat.
Proè zamìstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zamìstnanci, které
nezamìstnávají OZP, musejí buï platit
stotisícové odvody do státního rozpoètu za to,
že postižené osoby nezamìstnávají, nebo
mohou využít tzv. náhradního plnìní
(outsourcing služeb èi výrobkù od firem s
náhradním plnìním, tedy s více než 50
procenty zamìstnancù se zdravotním
postižením). Zamìstnávání osob se
zdravotním postižením se tak zamìstnavateli
mùže vyplatit i z ekonomického pohledu.
Nejenom, že firma získá pracovitého a
kvalifikovaného èlovìka a nemusí platit státu,
ale zároveò je zde øada daòových výhod.
Skuteèným zamìstnáním èlovìka s
postižením lze ušetøit až 270.000 korun.
Legislativa navíc zaèala od loòského roku
vytváøet pro firmy pozitivní motivaèní nástroje
napø. v podobì vyšších pøíspìvkù na vznik
místa, na mzdu, na pracovní pomùcky apod.
O èinnosti a projektech nadaèního fondu,
ale také souèasné legislativì se více dozvíte
na www.nfozp.cz
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stoupit do 14 dnù od jejího
uzavøení; nedošlo-li dosud ke

splnìní dodávky zboží èi
služeb dodavatelem, mùže
od smlouvy odstoupit bez
uvedení dùvodù a bez jakékoliv sankce do 1 mìsíce.
Panu Františkovi byl také
poskytnut vzor odstoupení od
kupní smlouvy uzavøené pøi
pøedvádìcím prodeji.
Pan František má nyní
možnost poskytnutý vzor
upravit, doplnit jej o další
skuteènosti a zformulované
odstoupení poté zaslat doporuèenì na adresu spoleènosti, se kterou byla kupní
smlouva uzavøena. Odstoupení by mìlo být zasláno tak,
aby se nejpozdìji v poslední
den lhùty, tj. 14. den, dostalo k
adresátovi. K odstoupení má
pan František možnost
pøiložit také kopii uzavøené
kupní smlouvy.
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@slezska
diakonie.cz.
Mgr. Lenka Stareèková,
DiS., sociální pracovník
www.detmarovice.cz

PPL Partner výdejna a sbìrna zásilek
Od 1.6.2013 byla v obci zøízena výdejna - sbìrna
zásilek pøepravovaných službou PPL.
Na provozovnì Partnera nabízejí tyto služby:
osobní vyzvednutí balíku bez dobírky
nebo s dobírkou
osobní podej balíku bez smluvního závazku
i pro naše stálé zákazníky
Více informací naleznete na:
www.uni-shop.cz pøípadnì www.prudel.cz.
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LETNÍ KINO V DÌTMAROVICÍCH !!!!

UHELNÉ SKLADY ORLOVÁ
Nabízí letní snížení cen pevných paliv

VYCHUTNEJTE SI LÉTO FILMOVOU KLASIKOU

Èerné uhlí z Dolu Lazy

A PØIJÏTE SE PODÍVAT V PÁTEK 9. SRPNA

485,- Kè/q

NA HUDEBNÍ FILM S JOHNEM TRAVOLTOU

Èerné uhlí oøech PL 430,- Kè/q
Èerní kostka PL 450,- Kè/q

POMÁDA
A

Koks oøech 2 OKD 620,- Kè/q
Koks oøech 2 PL 596,- Kè/q

NA ZÁVÌR PRÁZDNIN 30. SRPNA S DÌTMI
NA NOVOU KRESLENOU (POÈÍTAÈOVOU ANIMACÍ)
ÈESKOU POHÁDKU

Hnìdý oøech 1 MOST 335,- Kè/q
Hnìdý oøech 2 MOST 270,- Kè/q
Brikety REKORD SRN

KOZÍ PØÍBÌH SE SÝREM

465,- Kè/q

PROMÍTÁNÍ ZAÈÍNÁ NA SOKOLSKÉM HØIŠTI
VE 21.00 HOD.

Kontakt:
596 511 575, 605 812 753, 604 775 666

VSTUP ZDARMA
SRDEÈNÌ ZVE OBEC DÌTMAROVICE

Rozvoz:
Auta LIAZ, ANN, AVIE p. Zimný
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Zlatou svatbu oslavili

Životní jubileum oslavili
Kvìten 2013

Èerven 2013

80 let
Emil Seneši
Ludmila Gurabiová
Alena Míèková
82 let
Miroslav Rduch
83 let
Helena Poledníková
Arnošta Štemonová
84 let
Kvìtoslava Gajdová
85 let
Marie Barteèková
87 let
Antonie Stronèková
88 let
Zdeòka Karasová
Ludmila Vavrušová
89 let
Ferdinand Barteèek
90 let
Vilém Jendryšèík
Bronislava Poledníková
91 let
Ludmila Gajosová
95 let
JUDr. Otakar Karas

80 let
Ladislav Topiaø
81 let
Lýdie Sýkorová
Otto Ostrówka
82 let
Lumír Koèí
83 let
Leopold Slanina
Milada Svrèinová
85 let
Zdeòka Laliková
86 let
Marie Èempelová
Jarmila Babjaková
88 let
Olga Olšovská

15.6.2013

Na spoleènou cestu životem vykroèili
4.5.2013
Martin Poledník – Karviná
Monika Šedìnková – Ostrava
18.5.2013
Martin Guta – Orlová
Eva Jandová - Dìtmarovice
25.5.2013
David Dziechciarz - Karviná
Lubomíra Ihazová – Karviná
1.6.2013
Michal Zezula – Bohumín
Lucie Pastuszková – Bohumín
15.6.2013
Ondøej Èimbora – Dolní Lutynì
Dagmar Petrovská – Ostrava
29.6.2013
Robert Lukeš - Bohumín
Aneta Severinová – Bohumín

Pøivítali jsme nové obèánky naší obce

Eunika myslí na všechny generace
Denní stacionáø Slezské diakonie, Eunika Karviná poskytuje již mnoho let kvalitní sociální služby dìtem a dospìlým
lidem se zdravotním postižením. Pamatuje ale také na potøeby
starších lidí, seniorù. Máte doma pøíbuzného - seniora, o
kterého se staráte? Potøebujete pravidelnì dohlédnout na tuto
blízkou osobu kvalifikovaným personálem? Využijte tedy naši
nabídku sociálních služeb pro seniory starší 50 let trpícími
zejména poruchami pamìti. Pokud máte zájem, najdete nás na
ul. Horova 654, v Karviné – Ráji. Služby poskytujeme od
pondìlí do pátku, v dobì od 6 do 16 hodin.

V našem zaøízení Eunika
nabízíme procvièování jemné motoriky, rehabilitaci, tréninky pamìti, hraní spoleèenských her, pøedèítání
knih, stravování, poslech
hudby, relaxaci a strávení pøíjemných chvil v klidném
prostøedí aj.

Jiøina a Rudolf Wójcikovi

Za 1 hodinu služby
zaplatíte 30 až 40 Kè dle míry
pomoci a podpory. Cena
obìdu èiní 53 Kè. Mùže využít
také dopravu autem, cena za
1 km je 11 Kè.
Získat podrobnìjší informace nebo domluvit osobní
setkání èi návštìvu stacionáøe mùžete v pracovní dny
na telefonním èísle 739 684
916.

27.4.2013
Agátu Vagnerovou, Natálii Strýèkovou, Jakuba Válka,
Václava Žilu, Radovana Kunze, Andreu Nevludovou,
Zuzanu Bubníkovou
8.6.2013
Terezu Woznicovou, Vanesu Matuškovou, Josefa Marcalíka,
Laru Fojtíkovou, Ninu Zahradníkovou, Elišku Kováøovou
Blahopøejeme

Vzpomínáme na naše zemøelé
Jána Sopèáka, Bohuslava Stacha, Zdeòka Švedu, JUDr.
Otakara Karase, Zdeòku Orlovskou, Drahomíru Tannhäuserovou

Vzpomínka
Dne 1.6.2013 jsme vzpomnìli nedožité
63. narozeniny a 26.6.2013 první výroèí úmrtí
našeho milovaného a stále usmìvavého tatínka

p. Miroslava Øímánka.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery Miroslava, Martina
a synové Bøetislav a Vladimír s rodinami.

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. 9. 2013.
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