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Aktuálně z bloku starosty

K tomu zodpovědně uvá-
dím, že obec nemá ani jednu 
korunu dluhu, naopak, fi-
nanční stav na účtech obce je 
historicky výrazně nejvyšší. 
Převaha „nákladných“ staveb 

byla pořízena ze státních 
dotací, namátkou připomí-
nám zateplení školek a 
sběrný dvůr.

Znovu opakuji, že obec v 
historii nikdy neměla tak 
dobrou finanční pozici pro 

další rozvoj jako má od roku 
2013 včetně. Například 
stavby zateplení MŠ střed a 
MŠ Koukolná spolu se 
sběrným dvorem s vynalo-
ženými náklady 7,973 mil. Kč 
byly spolufinancovány státní-
mi dotacemi ve výši 5,169 mil. 
Kč. Rovněž obnova povrchu 
některých obecních komu-
nikací byla realizována s 
dotacemi OKD a státu.

Proto jsme si mohli dovolit 
realizaci staveb a oprav již v 
roce 2013 v celkovém obje-
mu přes 20 mil. Kč a v roce 
2014 je plán investic schvá-
len zastupitelstvem v plném 
členění, které jsem uváděl v 
předchozím březnovém vy-
dání, opět v hodnotě díla přes 
20 mil. Kč.

Na těchto finančních 
předpokladech lze stavět 
další reálné plány rozvoje 
obce ještě v rychlejším 

tempu, než tomu bylo od roku 
2011. Obec má zcela jiné 
možnosti financování než 
tomu by lo  v  minu lých 
funkčních obdobích. Jen je 
potřeba racionálně zvažovat 
cíle a postupy k nim vedoucí.

Rovněž jsem zaslechl, že 
ta tam je hospodárnost 
vedení obecního úřadu, že 
bují sociální vymoženosti pro 
pracovníky obce a odměny 
se zase „mastí“  podle 
kamarádství. I tyto zvěsti jsou 
nesmyslné. Sociální fond pro 
zaměstnance obce je věcně 
ten, který jsme po redukci 
toho původního, platného do 
roku 2010 nově schválili 
jednomyslně současným 
novým zastupitelstvem a dále 
nedávno ještě „okrouhali“ 
například o odměny při 
jubileích. Tyto Zásady soc. 
fondu z roku 2011 jsou po 
tomto uvedeném dalším 
„okrouhání“ stále platné, na-
víc byla nedávno z textu ještě 
vypuštěna i možnost bezú-
ročných půjček. Žádné další 
„prebendy“, jak je někdy 
slyšet. Přiznávané odměny 

jsou zásadně zásluhové a 
konkrétní zásluhovost je u 
jednotlivých pracovníků po 
měsících sledována a vyhod-
nocována. Pracovníci úřadu 
mají motivaci a již delší dobu 
vědí, že vyšší odměny jim 
ne jsou  vyp láceny  bez  
projevené iniciativy, jen za 
běžné splnění úkolů. Velký 
význam je kladen i na vstřícný 
přístup k občanům a je 
sledována zpětná vazba, tj. 
reakce občanů na práci 
úředníků.

Velmi si vážím toho, že se 
tato od dřívějška odlišná 
praxe na úřadě dobře za-
běhla. I tak je ale objem pe-
něz vyplácených za odměny 
cca poloviční oproti před-
chozímu funkčnímu období. 
Obecně lze říci, že pracovníci 
úřadu vykazují trvale vyšší 
výkon za menší odměnu. Bez 
jejich aktivity by se dílo 
nemohlo dařit, což je potřeba 
si uvědomit. Jejich práce si 
velmi cením.

Dále jsem zaslechl, že se 

na zastupitelstvech jen 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych krátce reagoval na některé informace 

typu „jedna paní povídala“, které v obci poškozují 
zastupitelstvo, jehož mandát již letos na podzim bude 
končit. Zaslechl jsem například, že finančně náročné, 
poslední roky realizované investiční akce uvrhly obec do 
dluhů. 

(pokračování na str.2)

17. března byl otevřen nový sběrný dvůr.

Nový chodník na hřbitově. 
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V pondělí 17. března t.r. byl, za přítomnosti 
zastupitelů obce a zástupců realizační a 
svozové firmy, slavnostně uveden do provozu 
v naší obci nový sběrný dvůr. Byl vybudován 
za finanční podpory dotačních fondů EU a 
Operačního programu životního prostředí, 
přičemž celkové náklady činily 3,350.730,- Kč. 
Dotace z OPŽP byla ve výši 2,856.620,- Kč. Za 
pomoci kolektivních systémů ASEKOL, 
EKOLAMP A ELEKTROWIN  je to zároveň 
místo zpětného odběru pro elektrozařízení 
(lednice, pračky, myčky, mikrovlnky, apod.), 
elektroniku (televizory, počítače, videa, DVD 
přehrávače, apod.) a osvětlovací tělesa 
(zářivky, výbojky, žárovky, apod.). Za každé 
kompletní odevzdané zařízení má obec 
finanční příspěvek. Pokud však zařízení není 
kompletní, stává se nebezpečným odpadem, 
za jehož likvidaci obec vynaloží nemalé 
finanční částky. Obracíme se proto na vás 
všechny, abyste tato zařízení ni jak 
nerozebírali a odevzdávali je nepoškozené. 
Děkujeme za váš přístup, který se vrátí nám 
všem do společné „kasy“.

Provozní řád sběrného dvora odpadu
Provozovatel sběrného dvora: 
Obec Dětmarovice
Zodpovědná osoba: 
Ing. Ladislav Rosman, starosta obce
Zodpovědné osoby ve věcech provozních a 
technických: Taťána Čempelová, Hubert Filip 
Tel: 596 540 147, 596 540 148
Provozní doba:
Pondělí:
 listopad – březen  8.00-16.00,  
duben – říjen  8.00-18.00
Středa:   
listopad – březen  8.00-16.00,  
duben – říjen  8.00-18.00
Sobota:  
listopad – březen 8.00-12.00,  
duben – říjen  8.00-14.00
Maximální povolená rychlost v areálu 
sběrného dvora je 10 km/hod.
Zákaz vstupu dětí bez doprovodu dospělých a 
zákaz kouření v celém prostoru sběrného 
dvora

hádáme, že zastupitelstvo 

nedobře odhlasovává další 

postupy a práce pak vázne. 

Opět to není pravda. Osobně 

si zastupitelů vážím za jejich 

konstruktivní přístup při ře-

šení i složitých nastolených 

problematik. Převládá přitom 

jednoznačně pozitivní náhled 

ve prospěch rozvoje obce, 

což je snad vidět. Jinak 

bychom přece nemohli 95% 

všech programových zále-

žitostí schválit pro realizaci, 

nemohli bychom pak udělat 

tento rozsah díla za relativně 

krátkou dobu, zatím pouhých 

tří let,… a suma prací le-

tošních se už začíná napl-

ňovat.
Znovu chci za tyto pozi-

tivní přístupy poděkovat 
zastupitelům a všem svým 
spolupracovníkům, na úřadě i 
v obci. Bez těchto přístupů by 
se věci nemohly dařit. Věřím, 
že dosavadní trendy rozvoje 
obce budou dále zdokona-
lovány do konce tohoto vo-
lebního období, a pak i v 
budoucnosti.

       Ing. Ladislav Rosman

 

Aktuálně 
z bloku 
starosty

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ OTEVŘEN
1. Sběrný dvůr slouží pro shromažďování 
těchto druhů odpadů:    
• papír a lepenka 
• sklo 
• plasty 
• biologicky rozložitelný odpad 
• dřevo 
• pneumatiky 
• stavební odpad (stavební suť ma-ximální 
množství 1 přívěsný vozík na osobu a svozový 
den)
• objemný odpad 
• nebezpečné složky komunálního odpadu 
(oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich obaly, 
zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky 
spotřební kosmetiky a jejich obaly, apod.)
• elektroodpad (TV a PC technika, lednice, 
mikrovlné trouby, mobily, apod.)
2. Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby 
s trvalým pobytem v obci Dětmarovice*) a 
odpad bude odebrán pouze po předložení 
občanského průkazu či jiného platného 
dokladu s vyznačenou adresou, která bude 
obsluhou zaznamenána. Právnické osoby ani 
fyzické osoby podnikající nejsou oprávněny 
tento sběrný dvůr využívat.*)
3. Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu 
pracovníka sběrného dvora, který od vás 
odpad převezme. 
4. Osoba, která odpad odevzdává je povinna 
vyložit ho na určené místo dle pokynu 
pověřené osoby.
5. Za odevzdání odpadu se neplatí.
6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento 
provozní řád a pokyny pověřených osob 
provozovatele.

*) Neplatí pro kompletní elektroodpad v rámci 
zpětného odběru, který musí být odebírán bez 
omezení. Právnické osoby se musí prokázat 
průkazem člena kolektivního orgánu. 

(dokončení ze str.1)
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Dále byla zastupitelstvu 
vedoucím obvodního oddě-
lení Policie ČR předložena 
Výroční zpráva o stavu 
bezpečnosti v obci za rok 
2013.

Bylo schváleno celoroční 
hospodaření obce Dětma-
rovice a závěrečný účet obce 
Dětmarovice za rok 2013, 
včetně zprávy o výsledcích 
přezkoumání hospodaření 
obce Dětmarovice za rok 
2013, a to bez výhrad. Rov-
něž byla schválena účetní 
závěrka obce ke dni 31. 
12.2013, a rozpočtová opat-
ření ke dni 19.3.2014. 
Zastupitelstvo upravilo a 
schválilo schodkový rozpočet 
obce k 19.3.2014 takto: 
příjmy celkem po konsolidaci 
ve výši 46.278 tis. Kč a  
výdaje celkem po konsolidaci 
ve výši 64.778 tis. Kč s tím, že 
rozdíl příjmů a výdajů ve výši 
18.500 tis. Kč je pokryt pře-
bytkem hospodaření z roku 
2013 ve stejné výši.

Dále byla schválena pří-
prava využití služby SE-
NIORTAXI v obci, podání 
žádosti o dotaci na zateplení 
budovy čp. 670 (velká DPS), 
poskytnutí dotace TJ SOKOL 
Dětmarovice na činnost v 

Ve středu 19. března 2014 
byli na zasedání Zastupitelstva 
obce Dětmarovice oceněni 
bezpříspěvkoví dárci krve. Za 
transfuzní stanici Ostrava za 
160 bezpříspěvkových odběrů 
a získání Zlatého kříže I. třídy 
to byl pan Miroslav Stronček a 
za 40 bezpříspěvkových 
odběrů a získání Zlaté plakety 
prof. MUDr. Jana Janského 
pan Václav Figura, Josef 
Urbánek a Karel Vicher. Všem 
dárcům patří poděkování za 
jejich hluboce lidský postoj.

Ochota všech dárců bez-
platně darovat krev pro zdraví 
a často i záchranu života je 
projevem jejich humánního 
vztahu ke spoluobčanům. Patří 
jim dík nejen těch, kterým 
pomohli navrátit zdraví, ale 
celé společnosti. 

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. 
března 2014. Na jednání byl přítomen zástupce OKD, který 
informoval o aktuálním stavu hornické činnosti v regionu i 
o vyhlídkách do budoucnosti. Jeho informace vzalo 
zastupitelstvo na vědomí.

roce 2014 ve výši 280.000 
Kč.

Zastupitelstvo bylo sez-
námeno z výsledky pro-
vedených kontrol kontrolního 
výboru, zabývalo se dalším 
postupem v oblasti kana-
lizace, majetkovými převody 
a mnohými dalšími zále-
žitostmi.

Ocenění dárců 
krve
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O víkendu 29. a 30. března strávila skupina občanů z 
Dětmarovic napůl sportovně, napůl kulturně – konal se výjezd 
do polské Wisly spolu s občany gminy Hażlach v rámci projektu 
Comenius Regio, kterého se naše obec spolu s Hažlachem 
účastní. Sobotní den jsme strávili na hoře Czantoria, ze které 
se nám vyskytl krásný pohled na okolí. Následně jsme mohli 
obdivovat skokanské můstky Wisla Malinka, od kterých jsme se 
dále přesunuli do galerie Adama Malysza. Vše jsme zakončili 
prohlídkou města Wisla. V neděli nás ještě čekal další výstup, 
tentokrát na horu Równica.
Celá tato akce proběhla za krásné slunečného počasí a jsem 
velmi ráda, že jsme si ji všichni mohli užít. Zkrátka to byl 
podařený víkend v zahraničí.
                                                                         Markéta Branná

Obec Dětmarovice nabízí občanům trvale bydlícím na 
území obce Dětmarovice novou službu Senior taxi, a to v 
pracovních dnech v době od 7.00  do 15.00 hodin. 

Senior taxi je určeno pro občany starší 65 let, případně 
mladší, kteří jsou držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“, a to na 
čtyřech základních trasách včetně dopravy zpět.

Dětmarovice – Dětmarovice
jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
Dětmarovice – Orlová, zdravotnické zařízení
jedna jízda v jednom směru 15,- Kč
Dětmarovice – Karviná, zdravotnické zařízení
jedna jízda v jednom směru 30,- Kč
Dětmarovice – Bohumín, zdravotnické zařízení
jedna jízda v jednom směru 30,- Kč

Pokud jízdu (jízdy) absolvuje více občanů najednou, platí 
příslušnou částku každý občan samostatně. Jízda nutného 
doprovodu občana bude poskytnuta bezplatně.

V případě, že máte zájem využít službu Senior taxi, musíte 
si tuto telefonicky objednat nejméně jeden  den předem na 
telefonním čísle 774 424 547. Pokud bude služba objednána v 
daný den, budou upřednostněny dřívější objednávky. 

Služba Senior taxi bude provozována za výše uvedených 
podmínek po dobu šesti měsíců a poté, po provedeném 
vyhodnocení provozu této služby, bude rozhodnuto o dalším 
postupu.

 Zde lze snad uvést, že 
pokud jde o navýšení 
koeficientu u DzN, obec takto 
získala významné zdroje pro 
rozvoj, které slouží všem 
občanům a o jejichž použití 
rozhoduje zastupitelstvo 
o b c e .  K r o m ě  č e t n ý c h  
investičních a neinvestičních 
akcí slouží tyto zdroje i našim 
dětem mj. v podobě rozšíření 
možností ozdravných pobytů 
pro všechny žáky naší školy 
či našim seniorům v rámci 
zaváděného tzv. Senior taxi, 
o němž je v tomto čísle 
rovněž zmínka.

U pozemků ostatních 
ploch platí, aby bylo možno 
uvažovat o jejich případném 
osvobození od DzN, že se u 
nich např. jedná o tzv. 
neplodnou půdu, tedy kde je 
n a  v ý p i s e  z  k a t a s t r u  
nemovitostí uveden např. 

Senior taxi v Dětmarovicích od 1.5.2014

Osvobození od daně z nemovitostí v některých případech

V prvním čtvrtletí tohoto roku se na náš obecní úřad 
obrátili někteří občané se žádostí o posouzení možnosti 
osvobození od daně z nemovitostí (dále jen DzN) u 
některých jejich pozemků, mj. i v souvislosti s  dřívějším 
zvýšením tzv. koeficientu pro výši  DzN. Jednalo se o 
případy, kdy dle zákona jsou od  DzN  mj. osvobozeny 
„pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem 
využívat“ (ust. § 4 odst. 1 písm. k zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).

způsob využití „neplodná 
půda“. Třeba však zdůraznit, 
že takovýto výpis z katastru 
nemovitostí neznamená 
„automaticky“ nárok na 
osvobození od DzN, neboť 
zde nestačí  často jen 
subjektivní dojem vlastníka 
( p o p l a t n í k a  D z N ) ,  ž e  
pozemek nelze žádným 
způsobem využívat – např. 
proto, že se jedná o strmý 
kopec, k pozemku nevede 
přístupová cesta apod. 
Osvobození bude v úvahu 
přicházet nejčastěji tehdy, 
kde jsou různá zákonná či ze 
zákona vyplývající omezení 
p r o  v y u ž i t í  t a k o v é h o  
pozemku, např. ochranná 
pásma třeba u železniční 
trati, u benzinové stanice, 
pásmo stanovené v našem 
případě Povodím Odry tam, 
kde se nachází „záplavové 

území“, omezení z důvodu 
ochrany přírody apod.

Osvobození od DzN v 
tomto případě uplatňuje 
poplatník v daňovém přiznání 
u příslušného finančního 
úřadu, tedy u Finančního 
úřadu pro Moravskoslezský 
kraj – územní pracoviště v 
Karviné. Poplatník v tomto 
případě prokazuje všechny 

skutečnosti, které svědčí o 
tom, že pozemek nelze 
žádným způsobem využívat, 
přičemž zákon nestanoví, 
jaké konkrétní důkazní 
prostředky je nutno použít – 
nemusí to být potvrzení 
obecního úřadu, ale např. i 
fotodokumentace.

                     Obecní úřad

COMENIUS REGIO – zájezd do Polska
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Na základě Středně-
dobých dohod uzavřených 
mezi OKD, a.s., Důl Karviná 
a obcí Dětmarovice bylo 
navrženo celkem 34 sta-
bilizovaných bodů na 
rodinných domcích a 
místní komunikaci (body A 
– F). 

Výšková měření provádí 
Inženýrská kancelář - Prof. 
Černý. Průzkum terénu a 
označení stabilizace všech 
bodů se uskutečnila dne 
8.3.2007. Výškové měření 
bylo prováděno metodou 
geometrické nivelace ze 
středu v kategorii přesné 
nivelace ve smyslu vyhlášky 
ČBÚ v Praze.

Od roku 2006 byl měřen 1 
rodinný domek č. 228, od 
roku 2007 ostatní rodinné 
domky. Nivelační měření byla 
prováděna dvakrát ročně a 
výsledky předávány obci 
Dětmarovice formou Tech-
nických zpráv. Z těchto zpráv 
je zpracována tabulka: 
Nivelace rodinných domků v 
obci Dětmarovice. V tabulce 
jsou uváděná čísla poklesů v 
milimetrech. Kladná čísla 
jsou zvedání měřicích bodů a 
záporná čísla je poklesy 
měřících bodů vlivem důlních 
prací na povrch a povrchové 
objekty. V prvním sloupci jsou 
čísla rodinných domků, v 
druhém sloupci dobývací 
prostory (DP), a to DP 
Doubrava a DP Karviná Doly 
I. Na některé domky působí 
oba dobývací prostory. V 
dalších sloupcích jsou 
uvedeny měřené poklesy a v 
předposledním sloupci je 
uveden celkový pokles jed-
notlivých rodinných domků 
od počátku měření do října 
2013. A co z toho vyplývá? 
Každý majitel rodinného 
domku vidí, jaký je vliv 
dobývacích prací na povrch a 
na jeho rodinný domek a 
místní komunikaci. 

Zpracovali: 
Ing. Rosman, Ing. Foltýn

 Nivelační měření rodinných domků v obci Dětmarovice
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 Madame Chic aneb co 
všechno jsem se naučila v 
Paříži - Když Jennifer Scot-
tová, výměnná studentka z 
Kalifornie, přijede na šest 
měsíců do Paříže a zazvoní 
své nové rodině u dveří, 
otevře jí žena, která se stane 
její mentorkou a inspirací 
ještě na dlouhou dobu poté. 
Madame Chic si vezme 
mladou, šarmem nezasaže-
nou Američanku do parády a 
postupně jí odhalí tajemství 
francouzského umění žít. 
Tato zkušenost Jennifer změ-
ní život k nepoznání – 
francouzský životní styl se jí 
zalíbí natolik, že o něm doma 
v Americe začne psát blog. 
Texty se setkávají s velkým 
úspěchem, a tak na sebe 
kniha nenechá dlouho čekat. 
Každá kapitola přináší uži-
tečné rady a tipy, které Je-
nnifer od Madame Chic v 
Paříži pochytila – tipy, které 
se hodí i vám, bez ohledu na 
to, kde žijete a jak naditou 
máte peněženku. S vědo-
mím, že míň je někdy víc, se 
dozvíte o tom, jak si udržet 
postavu (a netrápit se hlady), 
jak se správně obléct (a 
nezahltit si skříň), jak svému 
vzhledu dodat potřebný 
šmrnc a ženskost (i bez tuny 
make-upu na obl ičej i ) ,  

zkrátka jak si života po 
francouzsku užívat plnými 
doušky, třeba i u nás v Česku. 
A rozhodně se přitom neza-
pomenete ani zasmát.

  Uvězněná v rodné zemi 
- Katja Schneidtová je mladá 
emancipovaná žena, která 
miluje život a ráda se baví. 
Dokud nepozná Mahmuda. 
Zamilují se do sebe a na-
stěhují do společného bytu. 
Ale pak její turecký přítel 
zničehonic ukáže svou pra-
vou tvář – tvář tyrana. Katja 
se náhle uprostřed moderní 
Evropy ocitá v neznámém, 
paralelním světě islámské 

společnosti a je konfron-
tována s jejími zákony. Poté, 
co ji partner několikrát zbije 
málem k smrti, sebere všech-
nu svou odvahu a uprchne. 
Stává se však psancem a 
dodnes žije pod neustálou 
hrozbou pomsty jeho tu-
reckého klanu.

  Motte, A. de la - Bubble 
- završuje trilogii originálních 
švédských krimirománů o 
prostředí IT technologií a 
sociálních sítí, jejich ovládání 
a zneužívání. GAME a BUZZ 
rozehrály nevyzpytatelnou 
Hru o (ne)alternativní (ne) 
kontrolované (ne)virtuální 
realitě. Hlavní hrdina HP se 
sice snaží ze Hry vymanit, ale 
poté co jeho sestra Rebecca 
narazí na jistou léta neotví-
ranou bankovní schránku, 
nebezpečí je zpět. A větší než 
kdy předtím... BUBBLE 
přináší dramatický a aktuální 
příběh o tom, jak se snažíme 
budovat bubliny bezpečí ve 

světě, který je nepřetržitě 
digitálně sledován. Velké i 
malé bubliny však mají jedno 
společné: dříve či později 
prasknou...

 Kenner, J. - Odhal mě 
(Série StarkTrilogy 1) - Pro 
fanoušky Padesáti odstínů 
šedi a Obnažené přichází 
erotická, emocemi nabitá 

romance mezi mocným 
mužem, který nikdy neslyšel 
„ne“, a silnou ženou, která 
říká „ano“, jen když se to hodí 
jí samotné.

  Keleová – Vasilková, T. 
– Lék na smutek - Na 
Mariku, gynekoložku a 
porodní lé-kařku, se valí 
jedna pohroma za druhou. 
Manžel jí umírá na rakovinu a 
krátce nato ztratí i svého 
jediného, třiadva-cetiletého 
syna, u něhož náhle propukla 
dědičná choroba jater.  
Maričin život pozbyl smysl, 
přišla o poslání manželky i 
matky. Utápí se v žalu, 
obklopuje j i  samota a 
naprostá beznaděj. Existuje 

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Zataženo, déšť, zima... V takovém počasí je nejlepší se 

usadit do křesla - a jak jinak než s knihou. Můžete se bát, 
smát, přemýšlet, vzdělávat, nebo se přiblble usmívat, jak je 
libo. Novinky jsou tentokrát, stejně jako počasí, ve 
znamení rozmanitosti.

vůbec ještě něco, co by ji 
mohlo vytrhnout ze zničující 
letargie? Ale život má pro 
každého z nás v záloze nová 
a nová překvapení…

  Požitkářka - Jak už jsme 
u Marcely Mlynářové zvyklí, i 
její nová knížka POŽIT-
KÁŘKA nabízí úsměvné 
z á ž i t k y  a  n e o b y č e j n é  
postřehy z obyčejného života. 
Tím, že popisuje svým 
originálním a vtipným způ-
sobem události většině z nás 
blízké, získává tato autorka 
zvláště mezi čtenářkami stále 
větší oblibu.

  Stainforth, A. - Karolíni-
na volba (III. díl osudů tajné 
dcery Rudolfa II.) - Krásná 
Karolína se vrací! Chvíle 
vítězství a manželského 
štěstí jsou záhy narušeny 
Jindřichovým příjezdem – 
Karolínu vyhledá muž, který ji 
provází celým jejím životem. 
Přináší zprávy, jež předz-
namenávají neutuchající 
bouři. Nepřátelé, ukrytí za 
dokonalými maskami, se 
blíží, postupují bezohledně 
vpřed a neštítí se jakýchkoli 
intrik a prostředků. Město, v 
němž se Karolína zotavuje po 
událostech na usedlosti své-
ho manžela, však skrývá 
mnohá tajemství. Nebezpečí 
číhá na každém kroku a je jen 
na Karolíně, aby zvítězila v 
dalším souboji nejen o vlastní 
život, ale i o životy svých 
nejbl ižších. Povstane i  
tentokrát z popela jako bájný 
Fénix a zlomí kletbu krutého 
osudu?

   Na vaši návštěvu se těší  
     Alžběta Jendryščíková 
                        knihovnice
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Je to výčet medailí, které 
získali mladí matematikové z 
dětmarovické ZŠ v soutěži 
Mates, která se konala na 
gymnáziu v Orlové 5. 3. 2014 
a které se zúčastnily orlovské 
základní školy, petřvaldská 
ZŠ a také naše škola. Sou-
těžilo se v matematických 
dovednostech a znalostech, 
které měli možnost prokázat 
žáci 6., 7. a  8. tříd. V kategorii 
šesťáků nás reprezentovali 
Vojtěch Chmiel, Pavel Ju-
roško, Natálie Ethardtová a 
Petra Kúdelová, v kategorii 
sedmáků Barbora Boturová, 
Veronika Macurová, Anežka 
Sztwiertniová a Kateřina 
Šustíková, a konečně za 
osmáky to byli Vítek Branny, 
Richard Jelen, Dominik 
Kryska, Kateřina Bušová a 
Nikola Giecková.  Jednalo se 
tedy o poměrně početnou 
výpravu, nicméně výsledek 
za to určitě stál.

Z celkového počtu 9-ti 
medailí, které v soutěži bylo 
možno získat, naši mladí 
Einsteinové vybojovali cel-
kem 5 kovů (slovy pět), což v 
konkurenci 71 účastníků je 
číslo jistě obdivuhodné. A to 
nemluvím o tom, že kdyby se 
udělovaly i tzv. bramborové 
medaile za čtvrté místo, 
bereme další dvě.

Pojďme si tedy konkrétně 
představit ty, kteří se zaslou-
žili o to, že se v budově 
gymnázia ono odpoledne vel-
mi často skloňovalo jméno 
naší obce, potažmo ZŠ 
(nutno dodat, že ne vždy s 
úsměvem na líci, nýbrž občas 
i se skřípěním zubů, což jsme 
ale našim soupeřům rádi 
odpustili).
Kategorie 6. třída: 
1. místo: Pavel Juroško
2. místo: Petra Kúdelová
Kategorie 8. třída:
1. místo: Richard Jelen
2. místo: Dominik Kryska
3. místo: Vítek Branny
Jak již bylo řečeno, získali 
jsme i dvě čtvrtá místa: v 
kategorii 7. tř. to byla Barbora 
Boturová a v kategorii 8. tř. 
Kateřina Bušová (celkovou 
výsledkovou listinu je možno 
shlédnout na stránkách ZŠ 
Dětmarovice).

Lze tedy zcela jednoznač-
ně konstatovat, že naši žáci 

dali o sobě řádně vědět i za 
hranicemi obce a zejména se 
hovoří o našich osmácích, 
kteří soutěž ve své kategorii 
proměnili v exhibici dětmaro-
vické školy. Všem zúčast-
něným patří tedy velký dík, 
medailistům posíláme velké 
gratulace a do budoucna pev-
ně věříme, že v příštím roč-
níku soutěže Mates své 
pozice reprezentanti naší 
školy nejen obhájí, ale ještě 
vylepší, byť mnoho prostoru 
pro toto již není. Naštěstí.

   Mgr. Břetislav Kucherko

Na tomto turnaji nemohlo 
chybět naše dívčí družstvo 
složené ze žákyň 8. a 9. třídy 
ZŠ a MŠ Dětmarovice, které v 
loňském ročníku získalo 
d ruhé  mís to .  Děvča ta  
samozřejmě chtěla obhájit 
dobré umístění a svou pozici 
v rámci celého okrsku, a to se 
jim také v konkurenci dalších 
7 družstev povedlo. Nejprve 
dokázaly porazit ZŠ Petřvald, 
ZŠ U Kapličky a domácí ZŠ K. 
Dvořáčka ve své skupině. 
Bohužel, v semifinále nara-
zily na silný tým ZŠ Školní, 
kterému těsně podlehly. 
Neztratily však naději, v 
posledním zápase o třetí 
místo znovu zvítězily nad 
domácím týmem a získaly tak 

zasloužený bronz.
Chtěla bych tímto všem 

děvčatům poděkovat za 
úžasný výkon, který ten den 
podaly, a ukázaly tak, že v 
našem okolí jsou jedny z 
nejlepších. Snad to bude 

příští rok tak stejně dobré, ne-
li lepší.

Tým ZŠ Dětmarovice: 

Eliška Témová, Lucie Ko-
sová, Magdaléna Kubatková, 
Monika Večeřová, Nikola 
Giecková, Hana Sitková, 
Kristýna Venclová, Lucie 
Kúdelová, Adéla Grabcová, 
Michaela Studená, Lucie 
Krůlová, Aneta Salavová.

               Markéta Branná

BRONZOVÉ VE VYBÍJENÉ
Středa 9. dubna patřila vybíjené, oblíbenému sportu na 

základních školách – konalo se totiž okrskové kolo 
soutěže v tomto sportu v prostorech ZŠ Karla Dvořáčka v 
Orlové. 

MLADÍ DĚTMAROVIČTÍ MATEMATICI 
NAPODOBILI ČESKÉ OLYMPIONIKY

2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile. Ne, nejedná se 
o bilanci našich olympioniků na nedávno skončené 
olympiádě v Soči. 
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Noc kostelů je pozváním 
všech lidí dobré vůle ke 
společnému setkání a k ob-
jevování krásy křesťanských 
výtvarných a architekto-
nických pokladů, je projevem 
kreativity a důvěry v život u 
lidí, kteří chrámy stavěli a 
zdobili, ale i u těch, kteří je 
dnes obývají a chtějí se 
podělit o svou víru, o svůj ži-
vot, a svoje osobní obda-
rování a dovednosti, je 
znamením živé spolupráce 
křesťanských církví, která 
zaceluje rány vzniklé v 
minulých staletích.

V rámci této akce můžete 
navštívit kostely a modlitebny 
na území celé České re-
publiky, které jsou členy nebo 
přidruženými členy Eku-
menické rady církví ČR a 
jejichž farníci měli chuť se do 
tohoto krásného projektu 
pustit. Šestý ročník Noci 
kostelů si klade cíle, jako v 
letech minulých - pozvat co 
nejširší veřejnost do kostelů a 
ve večerní a noční atmosféře 

zde nabídnout možnost 
setkat se s křesťanstvím 
prostřednic tv ím hudby,  
umění, zážitku.

I naše farnost se letos 
zapoj i la do této akce. 
Chceme Vás proto všechny 
srdečně pozvat do kostela sv. 
Maří Magdalény v Dětma-

rovicích.
Můžete přijít kdokoliv a 

kdykoliv od 16.00 do 24.00 
hodin.

Program Noci kostelů 
naší farnosti

16.00 hod. Soutěž pro děti 
„Poznávej svět kolem sebe“

18.00 hod. Christine 
Brücknerová „Kde jsi ztratila 
řeč, Marie“, monodrama, 
ZUŠ E. Rundy Ostrava

22.00  Varhanní koncert - 
manželé Videnkovi, učitelé a 
žáci ZUŠ Rychvald

Komentované prohlídky 
všech kostelních prostor 
budou v 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00 a v 21.00 hodin.

Výstava ornátů a obřad-
ních předmětů, fotografie z 
historie kostela. 

U stánku budou jako malé 
občerstvení k dispozici do-
mácí buchty a koláče našich 
farnic a příznivkyň, můžete si 
dát kávu nebo čaj. Celou 
„Nocí“ nás bude doprovázet 

naše mládež hudebním do-
provodem.

Budeme se na Vás moc 
těšit, nebojte se přijít na 
návštěvu, dveře jsou otevře-
né.  

  Mgr. Tomasz Stachniak
             správce farnosti 

Noc kostelů poprvé i v Dětmarovicích

Jak neobvyklé je navštívit chrámy a kostely v noci si 
můžete na mnoha místech naší země vyzkoušet na tradiční 
akci NOC KOSTELŮ, která se letos koná dne 23. května.



- 9 - www.detmarovice.cz

Kromě myslivců byli 
rovněž přítomni zástupci 
obecního úřadu, Honebního 
společenstva Rovina, Čes-
kého svazu včelařů a pozvaní 
hosté z družební obce, z 
polského Hažlachu, byl pří-
tomen její starosta p. Karol 
Folwarczny, jenž je zároveň i 
předseda jejich „Kola lo-
weckiego Brzezie“. Orga-
nizačně dobře připravený 
program zahrnoval vše, co 
má výroční schůze mít.

Hlavní zprávu o činnosti 
měl předseda, kde zhodnotil 
celou činnost sdružení (péči 
o zvěř, kynologii, kulturní, 
společenskou a sportovní 
činnost apod.). Následovaly 
zpráva o finančním hospo-
daření, lovu zvěře a kontrolní 
činnosti. V programu bylo i 
něco slavnostnějšího. V 
loňském roce byl přijat za 

člena sdružení mladý my-
slivec pan René Hűbner a 
ulovil svého prvního srnce. 

Sponzory této kulturní 
akce byli: Solná jeskyně 
Dětmarovice, Kadeřnictví Mi-
chaela Mazurková, EDĚ, 
Čalounictví Pavlína Fu-
kalová, oddíl ZRTV Sokol 
Dětmarovice, oddíl aerobiku 
Sokol Dětmarovice, Kvě-
tinářství ZOE, Dětmarovická 
lékárna, Martek-Medical 
Třinec, Lékárna Salvátor 
Orlová, Distrimed s.r.o., 
Studio podlah a dveří – 
Mazurek, Autodoprava Zim-
ný, Truhlářství Kiša, Opravna 
karosérií – Šeliga, MTA 

Konaly se v sobotu 5.4.2014 za velmi příznivého počasí. To 
zřejmě přispělo k tomu, že na průběžném startu se objevil 
rekordní počet účastníků. Bylo jich celkem 180!                                     
To je nejvíce za posledních 10 let.

U prezence v sokolovně jsme zaznamenali řadu „skalních 
dálkoplazů“, ale i nejednoho borce, který se vydal na trasu s 
pomocí kočárku, poháněného rodiči. Páníčkové vzali na 
procházku i své čtyřnohé kamarády. Pochodu na 12 km se 
zúčastnilo 169  
pochodníků a na 
de l š í ,  25  km  
dlouhou trasu, se 
vydalo 11 odváž-
livců. Velmi nás 
potěšilo, že po-
chodovat přišlo 
mnoho mladých 
lidí i s malými dět-
mi. Celkem 65 
dětí dostalo na 
konci trasy odměnu. Tradičně se pochodu zúčastnily i skupiny 
turistů z okolních obcí.

V cíli dostali všichni diplom. Většina unavených pochodníků 
si dopřála výbornou gulášovou polévku a čaj.

Všem organizátorům děkujeme za vynaložené úsilí a 
širokou veřejnost zveme na další ročník.   

                        Za TJ Sokol Dětmarovice Jana Bochenková

Proto bylo využito této slav-
nostní chvíle a byl předsedou 
OSM pasován na „Lovce 
srnců“. Poklekl před před-
sedu a ten za přednesu 
tradičních předepsaných 
formulí 3x přiložil obřadní 
myslivecký tesák na jeho levé 
rameno, což bylo ztvrzeno 
„Listem pasovním pečetí 
opatřeným“, jenž byl předán 
zelenou stuhou převázán. 
Závěr schůze patřil před-

sedovi sdružení, který po-
děkoval myslivcům za práci, 
pozvaným za účast a jejich 
podporu, manželkám za tr-
pělivost s myslivci a oficiálně 
ukončil schůzi slavnostním 
přípitkem, podle mysli-
veckých tradic levou rukou, k 
poctě Hubertově, k poctě 
české myslivosti.

Součástí VČS byla i malá 
výstavka trofejí zvěře ulo-
vené v sezóně 2013 – 2014 a 
ty budou poslány na Okresní 
chovatelskou přehlídku.

Několik určitě zajímavých 
čísel ze zpráv:

Bylo získáno 382,60 kg 
zvěřiny ze 2 selat divočáků, 
30 ks srnčí zvěře, 26 divo-
kých kachen, 10 bažantů. 
Přepočet znamená, že bylo 
vyprodukováno 0,504 kg 
zvěřiny na hektar honební 
plochy. Bylo zároveň uloveno 
5 kun, 3 psíci mývalovití a 13 
lišek! Myslivci na různých 
pracích (mimo lov a pobyt v 
honitbě) odpracovali 1203 
hodin.

                 Josef Grobelný  

DĚTMAROVICKÉ GROBLE – 31. ročník

Sokolský ples – poděkování sponzorům

Velice rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
sponzorům letošního již 45. sokolského plesu. Tento se 
uskutečnil v sobotu 22.2.2014 v objektu místní TJ Sokol 
Dětmarovice a k poslechu i tanci hrála skupina Štístko.

Ostrava, Stamotex – Marcel 
Oršulík, Mazurek s.r.o., Stel-
mar s.r.o., Obec Dětma-
rovice.

Zároveň patří obrovské 
díky všem, kteří pomáhali s 
organizací plesu, se zajiš-
těním služeb u občerstvení, 
správcům sokolovny - man-
želům Trněným, Lence Za-
joncové, která vládla kuchyni 
a všem členům i nečlenům TJ 
Sokol Dětmarovice, bez jejich 
pomoci by tuto akci nebylo 
možné zvládnout. 

                              Výbor 
      TJ Sokol Dětmarovice

Myslivci hodnotili
Myslivecký rok má také 365 dní, nekončí však na 

Silvestra, ale až 31. března. Proto v sobotu 5. dubna v 16 
hodin zahájili v hájence myslivci svou výroční schůzi. 
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Blíží se jaro, a právě v této době opět 
nejčastěji budou hrozit požáry trav a 
dalších porostů. Vypalování trav způsobí 
každoročně mnoho zbytečných požárů. 
Je nutné uvést, že pálení staré trávy i 
ostatních porostů v souvislých plochách 
je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
zakázáno. Navíc při této činnosti hrozí 
nebezpečí přenesení požáru na jiný 
objekt nebo plochu podobnou té 
spalované a to po povrchu suché 
vegetace. Oheň může být rovněž 
zanesen větrem nebo proudy horkých 
spalin s jiskrami do lesů nebo na plochy, 
kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo 
nedostatečně mineralizované zbytky 
organických látek z dřívější vegetace, 
přitom oheň může „doputovat“ na 
vzdálenost desítek metrů a objevit se 
jinde až po několika dnech. Fyzická 

Slezské diakonie ze Staré-
ho Bohumína. 

Ke zhlédnutí bylo mnoho 
krásných výrobků z různých 
materiálů, z nich velké 
množství bylo prodejných. 
Spousta návštěvníků si tak 
mohla domů odnést karabáč, 
kraslici či nějakou jinou za-
jímavou velikonoční deko-
raci.

Součástí výstavky byla 
také soutěž o velikonočního 
zajíčka. Nejvíce zajíčků a 
zajíců vytvořily děti z mateřs-

osoba, která vypaluje porosty, se 
dopouští přestupku, za který může být 
pokutována až do výše 25 000 Kč pří-
slušným orgánem hasičského záchran-
ného sboru. Právnické osoby a pod-
nikající fyzické osoby rovněž nesmí 
provádět spalování dřevního odpadu a 
spadeného listí plošně, při případném 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství jsou povinny stanovit 
opatření proti vzniku a šíření požáru a 
předem je oznámit hasičskému záchran-
nému sboru. Hasičský záchranný sbor 
může stanovit další podmínky pro 
spalování nebo může takovouto aktivitu 
zakázat. Pokud tuto povinnost právnická 
nebo podnikající fyzická osoba nedodrží, 
dopouští se správního deliktu a může jí 
být uložena pokuta až do výše 500 000 
Kč, tato pokuta platí také při nenahlášení 
požáru při plošném vypalování. Také je 

nutné pamatovat, že při pálení odpadu se 
musí vždy postupovat v souladu se 
zákony jako je například zákon o ovzduší, 
lesích, odpadech nebo s vyhláškami 
obcí.

Přes neustálé výzvy ve sdělovacích 
prostředcích jsou někteří lidé stále 
neponaučitelní a trávu vypalují. Je nutné 
si uvědomit, že při vypalování (plošné 
vypalování trávy, vypalování strnišť) a 
spalování staré trávy (zapálení shrabané 
trávy na hromadě) mohou lidé zavdat 
příčinu nejen ke vzniku požáru, ale navíc 
mohou ohrozit životy a zdraví osob, 
zvířata a majetek. Na závěr je nutné 
dodat, že vypalování staré suché trávy je 
sice nejrychlejší způsob likvidace, ale 
není bezpečný a ekologický, a hlavně je 
zakázaný.

                                            
                                             HZSMsK

Vypalování trávy

kých škol.
Zahrádkáři si zaslouží 

velké uznání a poděkování za 
odvedenou práci, které vě-
nují spoustu svého volného 
času.

           Dagmar Šnapková

Velikonoční výstavka
Místní zahrádkáři uspořádali v areálu své svazové 

klubovny ve dnech 11. – 13. dubna tradiční velikonoční 
výstavku. Kromě členů ČZS zde vystavovali své rukodělné 
výrobky také jiní občané a děti ze školní družiny, obou 
zdejších mateřských škol a žáci základní a střední školy 

Zahrádkáři tímto děkují 
všem, kteří zapůjčili své 
exponáty na velikonoční 
výstavku. Rovněž děkují 
těm, kteří se podíleli na 
úklidu svazového areálu a 
klubovny před jejím koná-
ním

        Zdislava Menšíková

Poděkování 
zahrádkářů
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemřelé

Blahopřejeme

Na společnou cestu životem vykročili

Přivítali jsme nové občánky naší obce

80 let
Josef Zajonc

83 let
Jaroslav Lapiš
Miroslav Oršulík

87 let
Lidie Rumlerová
Marie Rzuhovská

89 let
Josef  Nerychel

90 let
Josef Nebroj

91 let
Antonie Baňková

Duben 2014 
80 let
Věra Vlčková
Dagmar Jendryščíková

81 let
Antonie Szwedová
Vlastimila Krejčíková

82 let
Anna Šimanská

83 let
Rudolf Hanusek

84 let
Marie Třaskalíková

86 let
Valerie Kijonková
Blažena Konvičná
Věra Křemenová

87 let
Marie Jendryščíková

88 let
Jan Elšík

90 let
Miroslav Kněžík

91 let
Anna Chorovská

8.3.2014
Martin Paluv – Dětmarovice

Barbora Taškárová – Orlová-Lutyně

19.3.2014
Stanislav Haluška – Lučina

Lenka Pixová – Lučina

Jiřího Mižďocha, Lukáše Olejára, Filipa Skotnicu, Nelu 
Jandovou, Nelu Walachovou a Marka Nogu

Josefa Tománka, Viléma Jendryščíka, Emila Rosmana, 
Ladislava Štefka, Jiřího Helise, Ludmilu Gajosovou, Jindřicha 
Hůvara, Františku Nakovovou.

Březen 2014
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Na základě zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů, bude veterinárním lékařem provedeno 
povinné očkování psů proti vzteklině, které se uskuteční ve 
čtvrtek 22.5.2014 na těchto místech v obci:

 Obecní úřad    
 Nadjezd   
 Restaurace OLMOVEC
 Restaurace RUMCAJS na Zálesí  
 Motorest Koukolná
 Bývalá restaurace na GLEMBOVCI   

Při očkování nutno předložit očkovací průkaz psa. Poplatek 
140,- Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
Z bezpečnostních důvodů musí 
být k očkování pes přiveden na 
vodítku, s náhubkem a v 
doprovodu dospělé osoby. 
Pokud byl pes v letošním roce 
již očkován, předloží jeho 
majitel doklad o očkování k 
nahlédnutí při hromadném 
očkování nebo nejpozději do 
30.6.2014 p. Střelcové na 
Obecní úřad v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu bude 
považováno za porušení čl. II ods. 2f) Vyhlášky o chovu psů na 
území obce Dětmarovice a majiteli může být uložena 
pořádková pokuta.

Očkování psů

 8,00  -  9,00 hod.
9,15  -  9,30 hod.

   10,00  - 10,20 hod.
  10,40  - 11,00 hod.
13,00  - 13,30 hod.
13,45  - 14,15 hod.
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