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ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

Listopad 2013

Aktuálnì z bloku starosty
Postup prùbìhu prací v oblasti investic a oprav v roce 2013
Vážení spoluobèané.
K datu 15.10.2013 lze konstatovat, že jsou všechny
investièní akce naplánované v rámci rozpoètu 2013 v podstatì
hotovy, mimo rozestavìný sbìrný dvùr, který „nabral zpoždìní“
vlivem administrace výbìrového øízení.
Hotovo je zateplení obou
budov mateøských škol, pøièemž
pomìr mezi ménì a více
pracemi se vyrovnává. Akce je s
dotací ze Státního fondu
životního prostøedí v objemu cca
70 % uznatelných nákladù.
Stavby byly pøedány tak, že se
dìti mohly 2.9. do obou budov
znovu vrátit.
Dvùr u zdravotnického zaøízení byl novì vydláždìn.
Je dokonèeno zateplování budovy malé DPS, byla vymìnìna okna na hasièské zbrojnici, nové je schodištì ke vstupu
do velké DPS, byla provedena renovace parketové plochy v
sále Motorestu Koukolná, vymìnìna okna a dveøe na budovì
Rumcajs, byla vymìnìna okna a dveøe na vstupu do

Dìlnického domu. Z místních komunikací bylo dokonèeno:
n
Finalizace povrchu a odvodnìní úseku Kniezek – Rak
n
Provedení nového povrchu komunikace Sikora
– Pospiech technologií asfaltového recyklátu
n
Položení nového asfaltového povrchu na dvou dalších
úsecích Zálesí – Glembovec s finanèní úèastí OKD
n
Provedení nového povrchu komunikace u restaurace
Libuše v úseku Fildán – Ficenec technologií
asfaltového recyklátu
n
Provedení nového povrchu komunikace u restaurace
Libuše s pracovním názvem „Šimanský“, uplatnìna
technologie asfaltového recyklátu
Technologií zástøiku byly dále opraveny výtluky na místních
komunikacích.
Realizována byla odpoèinková plocha na høíšti SK, hotova
je i odpoèinková plocha za pøispìní dotace OKD ve výši 300 tis.
Kè u sálu Motorestu v Koukolné. Probíhá výsadba zelenì dle
(Pokraèování na str. 2)

O prázdninách vyrostla v obci dvì nová dìtská høištì - v areálu sportovního klubu v centru
obce a u motorestu v Koukolné.

Postup prùbìhu prací v oblasti investic a oprav v roce 2013
(dokonèení ze str.1)

projektu a zbývá postavit
repliku vìtrného mlýna s
otáèivým lopatkovým kolem.
Vše máme pøipraveno.
V bìhu je stavba sbìrného dvora vèetnì pøíjezdové komunikace (dotace 90
% uznatelných nákladù ze
Státního fondu životního
prostøedí). Stavba byla zahájena 1.10.2013 a stále
držíme pøedpoklad otevøení
zaøízení pro naše obèany v
lednu 2014.
První etapa moderní
splaškové kanalizace v aglo-

meraèní èásti obce zatím
nemá pøíslib dotace ani po
opakované intervenci. Vìc
nyní souvisí i s celkovým
stavem funkènosti vlády v
demisi, ale hlavnì s
množstvím penìz na konci
období do r. 2014. Dotaèní
období prakticky konèí letos,
protože nové akce by již
ministerstvo nestihlo administrovat. Tiskem totiž probìhla zpráva, že vlivem
špatné administrace nebude
do roku 2014 Èeskou
republikou vyèerpáno mnoho

disponibilních miliard Kè z
evropských zdrojù. Toto je
velmi smutná informace a
znovu se tak mimo jiné
potvrzuje, že „lidi na svých
místech“ jsou opravdu slabší
stránkou v øízení státu. Zdá
se, že za tohoto stavu
budeme muset v zastupitelstvu do rozpoètu 2014 znovu zvážit provedení základu
splaškové kanalizace v
aglomeraci z finanèních
prostøedkù obce, s využitím
krátkodobého pøekleno-

vacího úvìru. Jinak se naše
obec té moderní splaškové
kanalizace snad nedoèká…
Dle posledních zpráv z
Ministerstva životního prostøedí však od roku 2014
budou k dispozici již dotaèní
peníze z nového èasového
úseku 2014 - 2018.
Pozn.: Fotodokumentaci
hlavních realizovaných akcí v
naší obci najdete na
w w w. d e t m a r o v i c e . c z ,
Investice a opravy.
Ing. Ladislav Rosman

Kolobìžkové závody
Ve ètvrtek 26. záøí se konaly v parku pøed Dìlnickým domem
kolobìžkové závody „Trestles cup“. Obecní úøad ve spolupráci s
firmou TRESTLES je již tradiènì organizuje pro dìti prvních tøíd
základní školy. Kromì našich dìtmarovických prvòáèkù se akce
zúèastnily také dìti z Dolní Lutynì a Doubravy. Poèetné pole závodníkù
bylo odmìnìno sladkou odmìnou, ti nejlepší pak obdrželi diplomy a
nejlepší tøída novou kolobìžku firmy Trestles a putovní pohár.
V kategorii klukù vyhrál Adam Uszko ze ZŠ Dolní Lutynì, v kategorii
holek zvítìzila Viktorie Marinovová rovnìž z Dolní Lutynì. Tato škola
obsadila i celkové první místo.
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Projekt Comenius Regio - další partnerské setkání

Z jednání zastupitelstva obce

Krásný podzimní víkend 12. a13. øíjna vybrali naši polští
partneøi z Gminy Hažlach, v rámci projektu Comenius
Regio, na poznávací výlet, tentokrát za krásami Polska.

21. zasedání zastupitelstva obce se konalo ve støedu
18.9.2013 v motorestu v Koukolné. Zabývalo se rozbory
hospodaøení obce ke dni 31.7.2013, rozpoètovými opatøeními
è. 22 až 27 a na základì toho schválilo upravený rozpoèet obce
ke dni 18.9.2013. Dále byl na programu návrh Zásad pro tvorbu
a používání sociálního fondu obce, rozhodnuto bylo o zmìnì
obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích a o
uspoøádání 10. obecní slavnosti dne 7.6.2014 a projednány
byly i další záležitosti.

V sobotu dopoledne jsme
vyrazili do nejoblíbenìjšího
turistického støediska Polákù
ve Vysokých Tatrách, Zako-

panego. Poèasí nám skuteènì pøálo a výhledy na pestrobarevné stránì hor byly
velmi krásné. Po ubytování v
pøíjemném penzionu na okraji mìsteèka a po dobrém
obìdì jsme absolvovali výjezd zubaèkovou lanovkou
na høeben Gubalowka (1120
m n.m.), ze kterého jsou
krásné panoramatické výhledy na protilehlé majestátné
vrcholy Vysokých Tater a
mìsto samotné. Veèeøi nám
polští pøátelé zajistili ve
stylové „karèmì“ na hlavní
ulici Krupowki, kde jsme
ochutnali národní polskou
kuchyni.
V nedìli ráno jsme vyrazili
do Krakowa, v minulosti hlavního mìsta Polska a sídla
polských králù. Protože byl
program bohatý a odpoledne
nás èekala ještì prohlídka
solných dolù ve Wieliczce,
prošli jsme pouze královský

hrad Wawel, který se vypíná
nad øekou Wislou a centrum
mìsta, které je zapsáno na
Seznamu svìtového kulturního dìdictví UNESCO. Došli
jsme na Rynek Glowny, nejvìtší støedovìké evropské
námìstí a alespoò na chvilièku jsme vychutnali krásnou
starobylou atmosféru mìsta,
koèárù a nádherné architektury.
Pak už nás èekal pøejezd
do blízké Wieliczky a prohlídka podzemního labyrintu
solného dolu, další památky
UNESCO. Má 9 podzemních
pater, jež sahají až do
hloubky 327 metrù. Vidìli
jsme podzemní jezírka, solné
sochy i nádhernou kapli sv.
Kingy, nacházející se 101 m
pod zemí s reliéfy ze života
Krista, z nichž nejkrásnìjší je
Poslední veèeøe, vytesanými
podle fresky Leonarda da
Vinciho. Pozdní obìd nás èekal ve stylové restauraci rovnìž v podzemí a po „vyfárání“
zpìt na povrch už jen návrat k
domovùm.
Dìkujeme touto cestou
našim družebním parterùm
za velmi pøíjemnou exkurzi do
jejich zemì a vìøíme, že
setkání nebylo poslední.

Spolupráce s Nadací OKD pokraèuje
Podobnì jako v pøedchozích letech se obci podaøilo i
letos ve spolupráci s Nadací OKD v rámci programu Pro
budoucnost realizovat další odpoèinkovou plochu pro
obèany. Tentokrát vyrostla v Koukolné na obecním
pozemku u motorestu.
Celkové náklady byly
533.507,- Kè, podíl obce èinil
233.507,- Kè a pøíspìvek nadace OKD byl 300.000,- Kè.

houpaèka pro starší dìti a

Odpoèinková plocha zaujímá

houpaèka pro malé dìti,

plochu cca 280 m2, je tvoøena

dìtský kolotoè, houpadla na

dìtským høištìm a pøístu-

pružinì - auto a kopretina a

povým chodníkem. Samotný

lavièky.
Plochu doplní ještì replika
dalšího vìtrného mlýnku,
který stál pùvodnì u rodinného domu v èásti obce
Glembovec. Tento mlýnek
pomohl rekonstruovat pan
Miloš Uher, za což mu touto
cestou dìkujeme.
Díky Nadace OKD se v
letech 2012-2013 v obci
podaøilo, mimo výše uvedené
høištì, opravit fasádu kostelní
vìže, vymìnit a opravit okna
v chrámové lodi kostela,
realizovat odpoèinkovou
plochu pøed prodejnou
Elektro Volák a zajistit dvì
promítání letního kina.
Celkem èinily pøíspìvky na
jednotlivé projekty témìø 1
milion korun. Tato èástka
hovoøí za vše. Urèitì je na
místì podìkovat za spolupráci, díky níž se daøí realizovat zajímavé projekty,
které zpestøují život naší
obce.

povrch dìtského høištì je z
praných oblázkù. Na pozemku se nacházejí herní
prvky - multifunkèní sestava
typ „LOÏ“, øetìzová dvoj-
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Výmìna øidièských prùkazù

NEZHORŠUJME SI SAMI OVZDUŠÍ!

Upozoròujeme øidièe, že dnem 31.12.2013 konèí platnost
øidièských prùkazù vydaných do 30. dubna 2004.
Nový øidièský prùkaz bude vydán do 20 dnù od podání
žádosti, proto je tøeba podat žádost nejpozdìji do zaèátku
prosince tohoto roku na Magistrátu mìsta Karviná, odboru
dopravy.

Žádáme obèany, aby vzhledem k inverznímu
charakteru poèasí v podzimních a zimních mìsících
nespalovali na venkovních ohništích žádný rostlinný
materiál.
Pro jeho likvidaci využijte
buï kontejnery na bioodpad,
které jsou umístìny po obci
nebo sbìrové místo bioodpadu „Na Šlogu“ (otevøeno
každou sobotu od 8.00 do
16.00 hod).

Co k výmìnì potøebujete:
n
vyplnìný tiskopis žádosti o vydání ØP
(získáte pøímo na odboru dopravy MM,
nelze stáhnout po internetu)

Do kotlù na tuhá paliva
patøí jen kvalitní palivo – èisté
døevo, koks nebo èerné uhlí.

n
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz)
n
prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
(èelní pohled)

Jiné odpady, PET láhve,
textil èi natøené døevo patøí do
kontejnerù na odpad!

n
starý øidièský prùkaz, který podléhá povinné výmìnì

Provoz psího útulku Mirpal na Skotnici
Problematika umísování odchycených volnì
pobíhajících psù je pro obce velmi nákladnou záležitostí.
Zajistit tuto službu ukládá obcím zákon a roèní náklady se
pohybují v øádech statisícù. Tento problém øešíme i v naší
obci. Náklady za umístìní psù dosáhly v roce 2011 èástky
826.000,- Kè.
Obecní úøad zaèal proto
vyvíjet intenzivní èinnost, aby
se tyto náklady co nejvíce
snížily. Na internetových
stránkách obce prùbìžnì
informujeme obèany o nových psech v útulku, nabídli
jsme možnosti ochotným
obèanùm, kteøí si z útulku psa
odeberou, prominutí poplatku za psa, který byl
odchycen na katastru obce
Dìtmarovice, dále obdrží
jednorázovou úhradu za
krmivo pro psy do výše 500,Kè (po pøedložení dokladu o
zakoupení) a je jim umožnìna bezplatná první veterinární prohlídka vybraného
psa na Veterinární klinice
VETICEA - Dolní Lutynì. Navázali jsme také spolupráci
pøímo se zamìstnanci psího
útulku a dobrovolníky z øad
ochráncù zvíøat. Poøádáme
spoleèné akce pro širokou
veøejnost, aby se seznámila s
chodem psího útulku, zájemci se mohou zapojit do
venèení pejskù nebo se
zúèastnit „Dne otevøených
dveøí“, který organizujeme na
jaøe a na podzim.
V rámci této akce je i

ukázka výcviku poslušnosti
psù nebo tzv. „bazárek“, kdy
mùžou úèastníci opuštìným
pejskùm pomoci a darovat jim

misky, vodítka, psí žrádlo,
apod., nebo se s nimi projít. V
rámci programu jsou i drobné
atrakce a soutìže pro dìti s
odmìnami. Že je to dobøe
zvolená cesta, ukázalo
snížení nákladù za umístìné
psy. V roce 2012 to bylo
celkem 562.000,- Kè a k 30.9.
letošního roku je to zatím
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197.000,- Kè. Proto vìøíme,
že se i nadále bude daøit
úspìšnou spoluprací s
útulkem umísovat opuštìné
pejsky k novým majitelùm,
kteøí jim poskytnou domov a
nám všem ušetøí spoleèné
finance, které mùžeme použít
k dalšímu rozvoji obce.

www.detmarovice.cz

O èinnosti komise pro obèanské záležitosti
Jako jedna z komisí, které jsou již tradiènì zøízeny
Radou obce Dìtmarovice je Komise pro obèanské
záležitosti (døíve Sbor pro obèanské záležitosti - SPOZ).
Tuto komisi tvoøí devìt èlenù, kteøí pøedevším navštìvují
jubilanty v obci a podílejí se na organizování jejich
slavnostních setkání. V rámci èinnosti této komise jsou
však poøádány a samozøejmì hrazeny veškeré akce, které
se k její aktivitì vážou, napø.:
svatby (upomínková plnicí pera + kytièka, gratulace)
vítání obèánkù (hraèka,
kytièka, gratulace)
oslavy osvobození v
kvìtnu – kytice k pomníku
jubilanti – 70, 75, 80, 85,
90, 95letí (gratulace +
dárkové balíky)
zlaté a diamantové svatby (dárkový balík + kytièka)
setkání seniorù - drobný
dárek, hudba, obèerstvení,
nájem sálu
setkání 50. + 60. letých
obèanù – drobný dárek,
hudba, obèerstvení, nájem
sálu

pøípravu výstavy partnerská
setkání se zástupci polského
Hažlachu – obèerstvení
vánoèní koncert - drobné sladkosti pro úèinkující a
další akce podobného charakteru.
Jako novou akci pro
letošní rok pøipravujeme ve
spolupráci s paní Evou
Szyrokou a školní družinou
„Rozsvìcování vánoèního
stromu“. Tuto akci chystáme
na 4. prosince, kdy je svátek
svaté Barborky, patronky
horníkù, kterých je i v naší
obci nemálo.
Zapojit by se mìla s
programem i ZUŠ Rychvald ,
která vystoupí se svou dìtskou cimbálovou muzikou.

pøijetí nejlepších žákù –
pamìtní list, drobný dárek,
obèerstvení
vyøazení žákù 9. tøídy pamìtní list, drobný dárek,
obèerstvení
návštìvy divadel – úhrada autobusu Ostrava a zpìt
pøijetí dárcù krve – nad
40 odbìrù – dárkový balík
koncerty ZUŠ - drobné
sladkosti, ocenìní nejlepších
žákù ZUŠ – drobný dárek,
pamìtní list
Medové dny – nájem
sálu, obìd pro poøadatele,
materiál na výzdobu a
-5-
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Výšlap v rámci projektu Comenius Regio

Výšlap v rámci projektu Comenius Regio V rámci projektu Comenius Regio se žáci 4. a 7. tøídy ZŠ Dìtmarovice setkali se žáky 3. a
6. tøídy ZŠ Tøech bratrù v HaŸlachu na vrcholku hranièní hory Velká Èantoryje 25.9.2013. Sluníèko na cestu pìknì svítilo a všem
se svižnì šlapalo na setkání se spøátelenou školou z Polska. V pravé poledne jsme se všichni úspìšnì setkali na vrcholu Velké
Èantoryje, kde si žáci pøedali upomínkové vlastnoruènì zhotovené výrobky. Spoleènì jsme se vyfotili a vydali na cestu domù.
Mgr. Leona Veøtat a Mgr. Elena Kijonková

Adaptaèní kurz ZŠ Dìtmarovice

Zaèátek nového školního roku byl pro žáky 6. tøídy jiný –
strávili tøi dny na adaptaèním kurzu na horské chatì
Studenièná. První den brzo ráno dìti vyrazily vlakem z
Dìtmarovic do Mostù u Jablunkova. To ale ještì nebyla
koneèná, èekal je ještì výšlap na samotnou chatu. I když se
žáci netváøili nadšenì z pøedstavy dlouhé chùze, bìhem cesty
se tak skvìle bavili, že jim cesta velmi rychle utekla a za hodinu
už byli na Studenièné. Ještì týž den následovala vycházka na
èerstvém horském vzduchu k horské chatì Gírová a poté
veèerní program.
Druhý den byl ve znamení velkého pochodu. Zprvu se dìti
rozehøály na høišti, kde probìhla rozcvièka, poté si zabalily
batohy, vzaly svaèinku a už vyrazily k horské chatì Skalce a
rozhlednì Tetøev. Cesta nám ubíhala velmi rychle, sluníèko
hezky svítilo a my s úsmìvem èelili všem rùzným nástrahám v
lese. I pøes menší zranìní, jako byly puchýøe, jsme nakonec
Skalky dosáhli a žáci, nabuzeni svým úspìchem, získali nové
síly na cestu zpìt. Veèer pak probìhlo samotné vyhodnocení
adaptaèního kurzu, kde dìti získaly zaslouženou sladkou
odmìnu a diplom na památku.
Tøetí den byl ve znamení louèení, všichni jsme se už chystali
na cestu zpátky. Chlapci a dìvèata se po ranní rozcvièce
zabalili a rozlouèili s chatou. Nešli jsme však ihned na vlak,
vyrazili jsme k horské chatì Grùò, kde pro dìti následovala
další odmìna – zábavní park. To však byla poslední aktivita na
adaptaèním kurzu, po které jsme již nasedli na vlak a ujíždìli
smìrem zpìt domù.
Myslím si, že adaptaèní kurz se velmi povedl, tøídní kolektiv
se více stmelil a dìti získaly nezapomenutelné zážitky z hor.
Doufám, že na nì budou ještì dlouho vzpomínat.
Mgr. Leona Veøtat
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Dušièky a Halloween
První listopadové dny zasvìtil západokøesanský svìt
Slavnosti Všech svatých a Vzpomínce na všechny vìrné
zemøelé. V lidovém prostøedí se ujalo oznaèení Dušièky.
Poèátek obou svátkù spadá do støedovìku. Køesanská
církev se s jejich pomocí vyrovnala s dìdictvím
pohanských oslav konce zemìdìlského roku,
pøipadajících na pøelom øíjna a listopadu.
Prapùvod Dušièek odkazuje zvláš na keltskou tradici. Keltský svátek Samhain
oslavoval konec léta a
poèátek nového roku, kterým
byl 1. listopad. V ten den se
podle víry Keltù prolínal svìt
živých se záhrobím a živí
pomáhali duším zemøelých
svìtlem a ohnìm lépe
pøeèkat fázi oèišování.
Tradice Samhainu se dodnes
odráží nejvíc v podobì
známého Halloweenu, jehož
název je odvozen od „AllHallowEven“, tedy „pøedveèera Slavnosti Všech svatých“. Španìlsky se mu øíká
Noche de las Brujas – Noc
èarodìjnic. Latinskoamerickou obdobou anglosaského Halloweenu a západokøesanských dušièek je
mexická oslava mrtvých, tzv.
Día de los Muertos – Den
zemøelých. Potomci domorodcù vìøí, že o Dni mrtvých
se duše zemøelých vracejí do
svìta živých. Slavnosti patøí v

Mexiku k nejdùležitìjším
oslavám v roku a trvají
nìkolik dní.
Slavnost Všech svatých
vychází z historické události
zasvìcení øímského Pantheonu (pùvodnì pohanského
chrámu všech olympských
bohù) Pannì Marii a všem
svatým muèedníkùm 13.
k v ì t n a 6 0 9 . Av š a k n a
køesanském Východì se
slavil spoleèný svátek všech
muèedníkù již od 4. století.
Od 8. století se v Irsku a v
Anglii, u Keltù a Frankù zaèal
slavit svátek Všech svatých
(nejen muèedníkù) 1.
listopadu. Toto datum se
ustálilo snad proto, že u Keltù
zaèínal v tento den nový rok.
Slavení svátku Všech
svatých se brzy rozšíøilo a v
Øímì se slaví pravidelnì od
9. století. Po stanovení
slavnosti Všech svatých na 1.
listopad se zaèíná Vzpomínka na všechny zemøelé slavit
v následující den. Její veøejné

Podìkování

slavení se objevuje po roce
998 ve francouzském
benediktinském klášteøe v
Cluny. Od 11. do 13. století se
památka rozšíøila do dalších
z e m í a o d 1 4 . s to l e tí
zdomácnìla v Øímì. V tyto
dny lidé èastìji než jindy
navštìvují høbitovy a hroby
svých zemøelých, zdobí je
kvìty, vìnci a svícemi, které
jsou symbolem života, a
modlí se za mrtvé. V minulosti
se v nìkterých vsích na
èeském a moravském venkovì peklo zvláštní peèivo
zvané „dušièky“, jímž se
obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.
Halloween má koøeny v
prastaré tradici Keltù, kteøí se
takto louèili s létem. Podle
legendy lidé v dávných
dobách vìøili, že v noci z 31.
øíjna na 1. listopad se domù
vracejí duše zemøelých a
vyhledávají pomoc pøíbuzných, aby jim pomohli pøekroèit onu hranici do zemì
mrtvých, kde vládl bùh
mrtvých Anwinn.
Protože
Anwinn se živil krví živých,
snažili se ho lidé zmást
nejrùznìjšími maskami a
pøevleky. Pøevlékali se do
starých hadrù a malovali si
oblièeje, aby byli ochránìni
pøed zlými duchy. Aby
duchové vidìli na cestu, lidé
jim svítili svítilnami z vydlabaných øep. Nejprve se vyrábìly z tuøínu nebo tykve, když

však evropští osadníci
(zvláštì Irové) pøijeli do
Ameriky, objevili praktickou
vìc. Zde rostoucí, ale v
Evropì neznámé dýnì jsou
vìtší a lépe se hodí pro
vyøezávání než øepa používaná na starém kontinentì.
Halloweenské maškary, klepající o svátku na dveøe domù
a brouzdající ulicemi v Irsku,
USA, Kanadì, Austrálii a
Anglii, jsou pozùstatkem
pùvodních keltských náboženských rituálù.
Naše známá autorka
Valburga Vavøinová nabízí
knihu s názvem Abeceda
Dušièek a Halloweenu, která
nás zavede do svìta maškar,
vydlabaných dýní, rakvièek
se šlehaèkou, svíèek, vzpomínek na mrtvé, smutku i
veselí. Dozvíme se, do jaké
míry byl pøedobrazem tìchto
svátkù (anglosaský Halloween, jihoamerický Den
zemøelých, španìlská Noc
èarodìjnic, západokøesanské Dušièky) svátek Samhain,
který byl slaven v pøedkøesanských dobách na území,
osídleném Kelty. Dozvíme se
také - krom spousty zajímavých informací, že èerná
barva je nejtmavším odstínem bílé a že chryzantémám
se v èeských zemích øíkalo
listopadka nebo dušièka.
Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice

Úprava zahrady u DPS
Bydlící obèané v domì s peèovatelskou službou v
Dìtmarovicích èp. 670 dìkují obecnímu úøadu, že nám umožnil
pìstovat rùže a jiné kvìtiny v zahradním areálu domu s
peèovatelskou službou. Nejen že zahrada ožila, ale obèané
rádi chodí dívat se na rozkvetlé rùže a jiné kvìtiny, kde prožívají
radost a uspokojení. Ti co mají dostatek síly, rádi svou
zahrádkáøskou práci uplatòují.
Za kolektiv DPS František Bonèek, Otakar Popek
Èeský zahrádkáøský svaz Dìtmarovice se již tradiènì
úèastní nìkolika výstav, kde reprezentuje naší obec
Dìtmarovice. Ve dnech 20. - 21.9.2013 se konala okresní
zahrádkáøská výstava v Karviné a 27. - 29.9.2013 byla krajská
výstava na téma ,,Život na zahradì“, v areálu Èerné louky v
Ostravì. Divili byste se, co všechno se dá vypìstovat. Ke
zhlédnutí byl široký sortiment vazeb z živých i suchých kvìtù,
ovoce, zelenina, marmelády, kompoty a lahodné mouèníky z
jablek. Exponáty byly opatøeny nejen jmény pìstitelù, ale i
názvem jednotlivých odrùd. Podìkování patøí všem
registrovaným i nadšeným zahrádkáøùm naší obce, kteøí se
na uspoøádání výstav podíleli. Zadarmo a ve svém volném
èase udìlat tolik práce - to se v dnešní dobì moc èasto nevidí.
Za výbor ÈZS Dìtmarovice Menšíková Zdislava
-7-
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Neumíme sice táhnout na branku, ale bìháme dobøe
Podle rychlosti, jakou se pokaždé po pøistavení naplní
velkoobjemové kontejnery, lze usuzovat, že naši obèané
se vyhýbají zbyteènému skladování nepotøebných vìcí.
Nevím, jak to je v okolí, ale v naší obci se dost tìžko
zbavuje odpadu kulturním zpùsobem. Dá se to, ale musíte
mít štìstí, a to mnohdy lítá neznámo kde.
Ráno pøistavený kontejner je za pár hodin pøeplnìný,
a tak vyhodit nìco po návratu
z práce, se rovná výhøe ve
Sportce. V tìchto starostech
se ale mùžete dost pobavit,
jestliže se na místì zdržíte,
protože vidìt rùznì poskakující lidi (mnohdy i staršího
vìku), jak bìhají kolem
kontejneru a snaží se vyhodit
onu nepotøebnou vìc tak
vysoko, aby se snad nìjakým
zázrakem o nìco zachytila,
vyloudí úsmìv na tváøi i tomu,
komu by se v tu chvíli nad
situací chtìlo breèet. Smutným bývá pohled na vìci,
které prohrály svùj boj o
zachycení se a pak jsou
šikovnì zamaskovány po
okolním terénu a budou tam
jako vykøièníky naší neschopnosti tuto vìc øešit ještì
hodnì dlouho.
Nìkdy mi pøipadá, že
dáváme vìtší dùraz na
neopravené fasády domù
kolem hlavní cesty, než na
„kulturní pøežitky“, které
vypovídají pravdu o stavu
úrovnì této podle mne jedné
ze základních potøeb obyvatel.
Stejnou hrùzou je také
vyhození listí a trávy ze zahrad, které v tomto období
èasto ukazují svým majitelùm, že se lehce nevzdávají
a v souladu s otevírací dobou
Šlogu (jednou týdnì) se jim
již delší dobu pomìrnì
snadno daøí vyhrávat. Poté
kroutíme hlavou, že lidé pálí
listí a nedodržují vyhlášku a
moc se divíme, proè nešetøí
ovzduší.
Odpovìï je snadná protože až bude za týden
otevøený Šlog, tak dnes
shrabané listí již bude pomalu zaèínat proces rozkladu, a
to také není moc pøíjemné mít
ho na oèích. Šlog byl vybudován (alespoò doufám) pro
potøeby obèanù - tak proè jim
neslouží tak, jak by mìl a
obzvláš na podzim, kdy se
produkuje nejvíce odpadu v

roce? Poøád se odvolávat na
dobudování sbìrného dvora
není dobrý manévr lidí
odpovìdných za tento
problém.
Myslím, že o tìžkostech s
odpadem v naší obci se ví,
což usuzuji z toho, že když se
na zasedání zastupitelstva
obce zeptám, proè se to
neøeší, odpovìï dostanu a
nikdo se tomu nediví, že to
tak je.
Všichni èekají na sbìrný
dvùr. Ale odpad se vytváøí i v
tomto období, tak proè
neotevøeme alespoò tøikrát
týdnì Šlog a spíše od
poledních hodin do veèera,
aby mìli lidé èas posekat
trávu anebo shrabat listí a
pohodlnì jej odvézt?
V Dìtmarovickém okénku
11/2012 je èlánek, ve kterém
nám byl slíben po odhlasování koeficientu 3 pro daò z
nemovitosti pøíjem do rozpoètu asi 9 mil. roènì a z toho
reální èástka 75%. Kam se to
promítlo? Pøi takových penì*zích se divím, že by bylo
nemožné zaplatit pøistavení
kontejneru pokaždé, když se
naplní. Argument, že tam pak
vyhazují odpad lidé z
okolních vesnic, je hloupý a
když si ètu výèitky z rùzných
èlánkù o tom, jak kdo komu

závidí funkce, tak snad
nepadneme stejnì nízko,
abychom si vyèítali, že nìkdo
odhodí odpad do nádoby k
tomu urèené. Kulturní zbavování se odpadu je dùležitá
souèást celkového pohledu
obyvatel obce na umìní
odpovìdných vést naši
vesnici k blahu a spokojenosti. To pak bude jednoduché zahájit spoleèný tah na
branku tak, jak po tom ve
svých èláncích mnozí volají.
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Ale vážení zastupitelé skloòte hlavu a podívejte se
dolù. Ten míè leží u vašich
nohou. Tak zaènìte hrát,
pánové a dámy. Jsem
pøesvìdèena, že všichni rádi
oceníme vaši snahu a
vytvoøíme tým, který nám
budou okolní vesnice závidìt.
Hlavnì nezamìòujme prosazování potøeb bìžného života
obèanù za závist a jiné nízké
pudy. Je to uboze laciné
tvrzení.
Formandlová Jana

Dìkujeme paní Formandlové za vyjádøený názor k
problematice odpadového hospodáøství v naší obci. Urèitì se
shodneme na tom, že je stále co zlepšovat. V této složité
oblasti, kde hodnì záleží i na slušnosti jednotlivcù, bude co
zlepšovat i do budoucna. Ale je zase potøeba objektivnì
konstatovat, že jsme zahustili sí tøídìného odpadu, starý
nábytek se odebírá na nádvoøí obecního úøadu, máme zde i
kontejner na obnošené šatstvo, nebezpeèný odpad se sváží
4x roènì, zavedli jsme svoz bioodpadu, zatím alespoò ze 30
stanoviš v obci s odvozem 1x týdnì, vzniklo sbìrové místo
bioodpadu na Šlogu. Je pravda, že je otevøeno 1x týdnì, ale
jedná se o sobotu od 8.00 do 16.00 hodin a zatím jsme
nedostali signály, že je to málo. Odvoz velkoobjemového
odpadu byl vždy nejvìtším „oøechem“, protože v tìchto
nádobách bohužel konèí odpady, které mají konèit jinde plasty, sklo, televizory, starý nábytek, stavební su, oøezané
vìtve èi dokonce komunální odpad. Tento „bìh ke
kontejnerùm“ by mìl být vyøešen zahájením provozu
sbìrného dvora, který se v souèasné dobì staví u nádraží ÈD
a mìl by být otevøen na jaøe pøíštího roku. Celá oblast
nakládání s odpady je bohužel velmi nákladná záležitost.
Mìlo by být v zájmu nás všech co nejlépe odpad tøídit a
využívat systém tak, abychom na nìj všichni zbyteènì
nedopláceli.
Ing. Ladislav Rosman
starosta obce
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Hasièi pøicházejí s kampaní varující pøed nebezpeènými plyny a požáry v domácnostech
Èeská asociace hasièských dùstojníkù (ÈAHD) zahájila
letos v létì ve spolupráci s Hasièským záchranným sborem
(HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje
dlouhodobou kampaò, varující pøed stále více hrozícím
nebezpeèím požárù a úniku zemního plynu, propan-butanu a
oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasièe nenechává spát
reálné nebezpeèí zranìní i
usmrcení osob pøi událostech
souvisejících s výbuchem
zemního plynu v domácnostech. V živé pamìti máme
poslední dvì „velké“ události v
únoru 2013 ve Frenštátu pod
Radhoštìm a o dva mìsíce
pozdìji v Praze, které si vyžádaly nìkolik mrtvých a
zranìných osob. Poslední
pøípad výbuchu souvisejícího s
únikem plynu se stal v záøí v
bytovém domì v HavíøovìŠumbarku. Èasté jsou v dnešní
dobì také otravy oxidem
uhelnatým vznikajícím pøi nedokonalém spalování (karmy v
koupelnách, závadné kotle
apod.). Kampaò je také reakcí
na obavy obèanù z celé ÈR,
kteøí stále èastìji volají na
tísòovou linku hasièù s
upozornìním, že v okolí svého
bytu èi bydlištì cítí plyn.
Statistika posledních šesti let
(http://www.cahd.cz/?page_id
=1234) jasnì hovoøí o
nebezpeèí a dùležitosti nepodceòování negativní „role“ plynù
v domácnostech. Poèet
mimoøádných událostí (únik
nebezpeèných plynù) stále
roste, stejnì tak jako poèet
zachránìných a evakuovaných osob. Pozornost si
zaslouží rovnìž následky
požárù v domácnostech. Aèkoli
poèet požárù v domácnostech
za období let 2008 až 2012 èiní
„jen“ 18 % z celku, jejich
následky jsou alarmující. Poèet
usmrcených osob pøi požárech
v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami pøi ostatních požárech
dosahuje pøibližnì 40 %. Poèet
zranìných osob pøi požárech v
domácnostech èiní témìø 50 %
z celkového poètu zranìných.
Ze statistiky v letech 2008 až
2013 vyplývá, že poèet osob
usmrcených v dùsledku otrav
nebezpeèným plynem není tak
alarmující jako napø. poèet
úmrtí pøi požárech. Je tøeba
ovšem brát ohled na vysoké
riziko, které pøi úniku nebezpeèného plynu hrozí, pøedevším výbuch s následným
požárem. Hasièi v ÈR vyjíždìjí
k událostem s únikem nebezpeèného plynu v prùmìru

tanu (zemního plynu), propanbutanu a oxidu uhelnatého.
Jsou doplnìny o rámcové
cenové relace a fotografie a
také o otevøený seznam firem,
které je vyrábìjí èi dodávají na
trh. Tento seznam je možné
doplòovat a upravovat. Tyto
detektory snižují riziko výbuchu
èi otravy v domácnostech.
Hlásièe požáru upozorní na
vznikající požár. V Moravskoslezském kraji zajistí hasièi, ve
spolupráci s dopravci, umístìní
1300 kusù letákù v prùbìhu
celého mìsíce listopadu u
všech hlavních dopravcù. Na
zaèátek listopadu pøipravuji
hasièi v Ostravì semináø pro
velká stavební a bytová
družstva a majitele bytových
domù v našem kraji, zamìøený
na zajištìní bezpeènosti v
domácnostech.

Seznámení klientù
domovù
s peèovatelskou
službou se zásadami
požární ochrany

Že je dnes vìtšina obyvatel v Èesku více èi ménì zadlužena, je
známá vìc. Poøád se o tom mluví a píše, ale jak se opravdu dostat
z dluhù, když je nezvládáme splácet, se nedozvíte. Problém se
zadlužením vznikl pomìrnì nedávno v souvislosti s ekonomickou
krizí. Proto u nás chybí odborníci na øešení, pøestože se kdekdo za
odborníka vydává. V mediích proto obèan slyší, že jediným
zpùsobem jak se zbavit dluhù, je insolvence, neboli osobní
bankrot. Je proto dùležité být velmi opatrný pøi výbìru spoleènosti,
která by øešila vaše dluhy. Vyrojilo se mnoho rádoby odborníkù –
oddlužovacích spoleèností – kteøí zadluženému slíbí øešení, a je
tento zadlužený vhodný na osobní bankrot nebo ne. Jde jim èasto
jen o poplatek a vznikne-li problém, svalí vinu na soudy. Oni pøece
udìlali jen návrh, ale soud žádost nepøijal, soud urèil prodej
majetku, soud vás poslal do konkurzu apod. Že insolvence není
pro všechny to nejlepší a možné øešení, vyplývá už jen z faktu, že o
ni nemùže žádat každý – jen velmi malá èást zadlužených – a také
z faktu, že polovina lidí v osobním bankrotu již spadla do konkurzu.
Pokud nevíte, co to je konkurz, tak tedy vše vám prodají, dluhy
zùstanou a nechají vám existenèní minimum cca 3.000,- Kè. V
podstatì koneèná. Je potøeba si uvìdomit, že oddlužení je vlastnì
zbavení se dluhù, a to lze rùznými zpùsoby. Každý pøípad je
specifický a je nutno také k nìmu pøistupovat individuálnì a hlavnì
vše øešit s odborníky. Existuje obecnì prospìšná spoleènost i
obèanské sdružení „Normální je poèítat“, kde jsou pouze patøiènì
proškolení a kvalifikovaní poradci. Zde se také dozvíte, jaké je pro
vás to nejlepší øešení a kde ho naleznete. Jsme výjimeèní tím, že
spolupracujeme s odborníky, kteøí vše za klienty øeší, jednají s
vìøiteli, zastupují je u soudu, odvolávají se proti rozhodèím
doložkám a bìžnì aktivnì komunikují s exekutory. V tomto se
naprosto lišíme od všech ostatních neziskových poraden.
Dokázali jsme již pomoci stovkám lidí a jsme pøipraveni pomoci i
vám. Nejen poradíme, ve všem vám budeme aktivnì pomáhat.
Oddlužení øešíme pøedevším formou správy závazkù, teprve
následnì insolvencí pøípadnì konkurzem. Týká se to napø.
bankovních i nebankovních pùjèek - kreditních karet - úvìrù exekucí – alimentù – operátorù – nájmù apod. Vhodné i pro
podnikatele OSVÈ (pohledávky u FÚ, OSSZ, Zdravotní
pojišovny…).
Pro obèany máme dluhovou poradnu v Havíøovì, ul. Svornosti
2 (prostory magistrátu, budova H) a ve Frýdku - Místku v Køížovém
podchodu v Místku.
Konzultaci si mùžete domluvit telefonicky u p. Øeháèkové –
608 889 737.
Neváhejte, zahoïte stud a využijte bezplatné informace v této
poradnì. Èím pozdìji problémy øešíte, tím je to komplikovanìjší,
bolestivìjší a dražší – dluhy narùstají.

Na základì nìkolika požárù
spojených se zranìním a úmrtím osob v domovech dùchodcù a bytù pro seniory se pøíslušníci pracovištì prevence
Hasièského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje - Územního odboru Karviná
rozhodli seznámit klienty a
provozovatele tìchto zaøízení s
možnými pøíèinami vzniku
požáru a zpùsobem jak požárùm pøedcházet. Navíc si
pøíslušníci pracovištì prevence
chtìli ovìøit, zda si jsou klienti a
provozovatelé tìchto zaøízení
vìdomi svých povinností v
oblasti požární ochrany, a jak
by se zachovali v pøípadì vzniku požáru. Tyto odborné pøednášky probìhly v prùbìhu mìsícù kvìten, èerven a záøí
2013.
Klientùm jednotlivých zaøízení byla pøednesena pøednáška na téma „Prevence pøed požáry a chování pøi nich“, která
trvala cca 45 minut a byla spojená s audiovizuální prezentací. Pøednášek, o které byl
projeven velký zájem z øad
provozovatelù tìchto zaøízení,
se zúèastnilo cca 500 osob.
Klienti tìchto zaøízení získali
kromì obecných informací
spojených se vznikem požárù
také konkrétní rady pro øešení
situací ohrožujících život,
zdraví èi majetek obyvatel.
Velký zájem vzbudila èást
pøednášky o požárech, kde
hlavní roli hrály požáry zapøíèinìné nedbalostí pøi kouøení a
ponechání hoøících svíèek bez
dozoru. Na závìr pøednášky
vždy probìhla diskuze, ve které
klientùm byly zodpovìzeny jejich dotazy.
Na základì celkového
poètu osob, které se úèastnily
sezení, je možné øíci, že
pøednáška u klientù, ošetøovatelského personálu a provozovatelù výše uvedených zaøízení se setkala se skuteèným
zájmem, úèastníci uvítali praktické rady pro øešení mimoøádných událostí a navíc pøiznali, že se s mnohými informacemi setkali poprvé.
Nyní se pøíslušníci pracovištì prevence chystají navštívit domovy s peèovatelskou
službou i v dalších mìstech
okresu Karviná. V pøípadì zájmu o pøednášku v domovech s
peèovatelskou službou kontaktujte pracovištì prevence
Hasièského záchranného
sboru Moravskoslezského
kraje - Územního odboru
Karviná na telefonním èísle 950
711 127.
Ing. Lukáš Rylko
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jednou dennì! ÈAHD bude
informovat v rámci kampanì
prostøednictvím letákù èi
podrobnými informacemi na
svém webu. Informativní letáky
jsou k dispozici ke stažení a
volnému využití (vytištìní)
rùznými subjekty (obcemi,
bytovými družstvy apod.) i
jednotlivci. Uloženy jsou na
webu ÈAHD: http://www.
cahd.cz/?page_id=835. Na
stránkách ÈAHD (www.cahd.
cz) jsou k dispozici vedle
popisu vybraných nebezpeèných plynù, seznamy hlásièù
požáru a detektorù plynù – me-

Dluhové poradenství
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Záøí 2013
80 let
Gerhard Kawulok
Michal Bartko
Jarmila Kolková
Ilona Rduchová
81 let
Jaroslav Katolický
82 let
Zdenìk Dembinski
Bedøich Hanusek
84 let
Jaromír Kolek
94 let
František Ferfecki

Øíjen 2013
80 let
Jan Sabela
Olga Sobalová
Vìra Lapišová
Jana Kudlová
Ludmila Poláèková
81 let
Ladislav Kyša
Rùžena Lincerová
82 let
Miroslav Janíèek
Zdeòka Vronková

Na spoleènou cestu životem vykroèili

83 let
Jiøina Prudlová
84 let
Božena Madecká
Liduše Svrèinová
85 let
Teofil Grušèík
Teresa Støelcová
86 let
Alois Kolondra
Edeltruda Kaletová
87 let
Magdaléna Škodáková
88 let
Oldøich Šveda
Hedvika Pietraszová
89 let
Hedvika Hánlová
93 let
Anna Szczygielová

7.9.2013
Lukáš Filzák - Orlová
Veronila Kraplová - Orlová
14.9.2013
Milan Mrázek - Dìtmarovice
Dagmar Èespivová - Dìtmarovice
21.9.2013
Michal Zvoníèek – Karviná
Petra Navrátilová - Karviná
5.10.2013
Kamil Pavlíèek - Karviná
Marta Ivanková – Karviná
12.10.2013
Marek Francuz – Karviná
Veronika Kýrová – Karviná

Pøivítali jsme nové obèánky naší obce
Amálii Mazáèovou, Elen Hanuskovou, Karolínu Boturovou,
Elen Žabèíkovou, Lukáše Vránu

Zlatou svatbu oslavili
13.9.2013

Zdenìk a Marta Komínkovi
Blahopøejeme

Vzpomínáme na naše zemøelé
Anežku Barteèkovou, Libora Šlachtu, Vìroslavu Stáòovou

Vzpomínka
Dne 22. øíjna jsme
vzpomnìli
1. smutné výroèí úmrtí
paní Jarmily Nebrojové.
S láskou vzpomínají
maminka, sestra
a dcery s rodinami

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Drahomíra Nogová,
Milan Kotas, 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 22. 11. 2013.
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UHELNÉ SKLADY
Teplo domova Vám zajistí uhlí, koks, brikety a palivové døíví z Uhelných skladù
Petøvald. Zaruèujeme vysokou kvalitu paliva prodávaného z haly.
Dovoz na pøání zajistíme.

Tel.: 737 197 108
www.uspetrvald.cz.
e-mail: us.petrvald@seznam.cz

PETØVALD

- 15 -

www.detmarovice.cz

Akce , dokonèené v dobì prázdnin

