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Støípky z historie dobrovolných hasièù
V letošním roce si pøipomínáme 120. výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù v naší obci.
(Z Kroniky obce Dìtmarovice)

Zaèátky hasièského sboru
Dìtmarovice
Zdejší hasièský sbor byl založen a zaregistrován 5. záøí
1896. Pøi založení èítal 35 èinných èlenù. První valná hromada
se konala 9. srpna 1897, pøi ní byli zvoleni první sboroví
funkcionáøi.
Ve svých zaèátcích se
sbor zúèastnil tìchto
smutných událostí: 4. srpna
1901 velkého požáru v naší
obci, pøi nìmž uhoøela 1
žena, 23. kvìtna 1901
velkého požáru v Koukolné,
kde vyhoøely 2 velké statky,
22. srpna 1902 požáru dvora
na panství polskolutyòském,
23. èervence 1911 velkého
požáru v Golkowicích v
Polsku, 9. záøí 1916 požáru 2
selských statkù v Koukolné.
Naši hasièi se již tehdy
zúèastòovali veøejných akcí v
širokém okolí. Èasto byli
pøítomni pøi zakládání
hasièských sborù v okolních
obcích, 25. èervna 1923 byli
pøítomni pøi uvítání presidenta Masaryka v Moravské
Ostravì.
Øíká se, že za první
republiky žil v naší obci
obèan, který nacházel vlastní
ukojení pøi požáru. Proto
každým rokem o muzice
nebo pouti zapálil statek
nebo obytný dùm. Takto
pøišlo nazmar 9 statkù, vìtší
poèet obytných domù a 2
lidské životy.
V dobì první republiky
byla vedena hasièská
kronika. O jejím konci však
panují dohady. Dle dochovaných zápisù ze schùzí

byla ve tøicátých letech
odevzdána jistému obèanovi,
dle jiných se kronikáø z obce
vystìhoval a zemøel. A tak èi
tak, není možné kroniku
získat zpìt.
V zápise z èlenské schùze
dne 11. èervence 1937 se
hovoøí o tom, že v Dìtmarovicích na Olmovci chtìli

založit nový sbor anebo
alespoò odboèku stávajícího.
Tehdy to bylo èleny odmítnuto, ale nakonec dne
25.6.1938 byl sbor Dìtmarovice – Olmovec zaregistrován. Tento sbor však
mìl pravdìpodobnì velice
krátkou existenci.

Tøicátá léta
V nedìli 14.6.1931 se
konaly oslavy 35 let trvání
sboru. V 5 hodin ráno byl
budíèek „pøes støelbu“. V 8
hodin se uskuteènil sraz ve
se ho jak èlenové èinní, tak
èlenové podporující. Ve 3
hodiny odpoledne mìli hasièi

sraz v hostinci u Stoklasy v
Koukolné, odtud smìøoval
prùvod do Dìlnického domu.
Tam byly oslavy ukonèeny
taneèní zábavou. Podporujícím èlenùm bylo zakoupeno 150 ks odznakù a ty pak
byly pøed slavností prodávány po korunì. Pro
obecenstvo byla udìlána
kvítka, která byla prodávána
rovnìž po jedné korunì za
kus. Zemøelým bratrùm byl
zhotoven vìnec, který zanesl
výbor na høbitov v sobotu, v
pøedveèer slavnosti.
(pokraèování na str. 2)

Støípky z historie dobrovolných hasièù
(dokonèení ze str. 1)

Období
2. svìtové války
Období druhé svìtové
války bylo pro hasièe, stejnì
jako pro všechny další
organizace i obèany, velmi
složité. V roce 1938 „museli
poslouchat“ Poláky a pak od
roku 1939 Nìmce.
Nejdøíve polské úøady
naøídily zrušení èeských a
nìmeckých hasièských sborù a konfiskaci jejich majetku.
Od 10. øíjna 1938 byly zápisy
ze schùzí našeho sboru
psány polsky. Jedno hasièské auto i s náøadím bylo
odvezeno do Polska.
Dne 6. øíjna 1939 se
konala za úèasti 12 èlenù tzv.
poradní schùze výboru, která
byla pouze pro zvané a kde
byl jmenován výbor, jež
sestavil komisaø zdejšího
obecního úøadu.
Poslední zápis v „Knize
protokolní“ je ze dne 6. ledna
1940. Zde už jsou pouze
podepsáni pøítomní. Další
listy v této knize jsou
vytrženy.

Šedesátá léta
V roce 1966 se konaly na
sokolském høišti oslavy 70.
výroèí založení hasièù. Ti zde
obdrželi obraz, který vìnovala závodní organizace
ÈSPO ÈSD Ostrava. U této
pøíležitosti vìnovala požárníkùm rada Místního národního výboru pamìtní list
za úspìšnou práci. V rámci
oslav se uskuteènila také
soutìž požárních družstev

1996 – 100. výroèí
založení
Od pátku 13. do nedìle
15. 9. 1996 probíhaly v
Dìtmarovicích oslavy 100.
výroèí založení sboru dobrovolných hasièù.
V pátek se konala v
Dìlnickém domì taneèní
zábava. V sobotu i v nedìli
dopoledne jezdili hasièi po
obci na ruèní koòské støíkaèce z roku 1926. Doprovázel je jejich dopravní
automobil, který vozil dechovou kapelu po obci - ranní

budíèek. Odpoledne byl pøed
Dìlnickým domem koncert
dechové kapely a do prostoru
høištì seskoèili výsadkáøi se
státní vlajkou. Poté se konalo
velké námìtové cvièení za
úèasti všech dobrovolných
sborù oblasti Orlová - Karviná
s ukázkou nejnovìjší požární
techniky hasièského záchranného sboru.
V nedìli vyšel od hasièské
zbrojnice prùvod s hudbou
smìrem k Dìlnickému domu,
k pomníku obìtí 2. svìtové
války byly položeny kytice. V

Dìlnickém domì se konala
slavnostní schùze, kde byla
sboru pøedána medaile „Za
mimoøádné zásluhy“ od
Sdružení hasièù ÈMaS výkonného výboru Praha a
obec udìlila pamìtní list.
SDH odmìòoval své
zasloužilé èleny pamìtními
listy, pla-ketami a pamìtními
me-dailemi. Po oficiální èásti
se konal slavnostní obìd.
Další èást programu se
konala na høišti TJ Sokol, kde
probìhla soutìž „O putovní
pohár starosty obce“ za
úèasti družstev z okresù
Karviná, Frýdek-Místek, dvou
družstev ze sousedního
Polska a družstva starých
pánù. Celkem soutìžilo 19
d r u ž s t e v. P o u k o n è e n í
soutìže byla uspoøádána
lidová veselice.
Po všechny tyto dny se
konaly v hasièské zbrojnici
dny otevøených dveøí spojené
s výstavkou starých i
souèasných dokumentù a
používaných technických
prostøedkù.
Celé oslavy probìhly
dùstojnì a zúèastnila se jich
spousta obèanù.

záøí 2006. Ráno zaèalo
hudebním budíèkem dechové hudby pøed hasièskou
zbrojnicí již v 7,00 hodin ráno.
Poté hasièské auto vozilo po
obci èleny dechové kapely,
která na nìkolika místech v
obci zahrála obèanùm. Po
projížïce po obci se kapela
pøemístila k hasièskému
domu a hrála zde po dobu,
kdy se sem scházeli úèastníci
oslav. V 10,00 hodin vyrazil
prùvod od hasièského domu
do parku pøed Dìlnický dùm k
pomníku obìtem 2. svìtové
války, kde hasièi položili
kytici.
Ve 12,00 hodin se v sokolovnì uskuteènila slavnostní
èlenská schùze. Zasloužilým
èlenùm zde bylo pøedáno
ocenìní a všichni èlenové
obdrželi publikaci vydanou u
pøíležitosti tìchto oslav.
Od 14,00 hodin probíhala
na høišti SK ukázka nové i
staré požární techniky. Vedle
historické koòské støíkaèky

stály moderní stroje HZS
Karviná, stanice Orlová a
Bohumín. Obèané mìli
dokonce možnost vyzkoušet
si vyzdvižení v 37 metrù
vysokém požárním žebøíku. Z
jeho plošiny poøídil velice
hezké fotozábìry obce Mgr.
František Hartl.
V 15,30 hodin zaèal na
sokolském høišti již XI. roèník
soutìže O pohár starosty
obce. Akce se zúèastnilo osm
sborù, pohár získalo družstvo
z Doubravy. Od 19,00 hodin si
úèastníci oslav mohli zatanèit
pøi živé hudbì na taneèní
zábavì.
Celé oslavy byly doprovázeny výstavkou v klubové
místnosti v hasièském domì.
Zde jsme mohli vidìt mnoho
zajímavého z historie i
souèasnosti sboru.
Kronikáøka obce

2006 - 110 let
trvání sboru
Oslavy 110. výroèí založení Sboru dobrovolných
hasièù se konaly v sobotu 16.
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Kdo sleduje vývoj obce
Pro nìkoho, kdo sleduje vývoj obce, jsou následující
informace tøeba zajímavé. To neplatí samozøejmì pro
obèany, kteøí si Okénko ani nepøeètou. Rozhodl jsem se
pro ty se zájmem o dìní vypíchnout nìkolik aktualit.
1/ Dlouho oèekávané
prohlubování dna toku
Mlýnka bylo zahájeno v
srpnu. Zainteresovaní lidé
vìdí, že s prohloubením dna
se zmìní i nedobrá mapa
„záplavového území“ v obci
pøedaná nám z Povodí Odry.
To je dobrá èást zprávy,
nicménì horší je, že stavební
povolení bylo vydáno v úseku
od ústí do Olše po stavení
rodiny Koláèkù…, dále smìrem proti toku jsou problémy
s pøístupem na soukromé
pozemky našich obèanù,
kteøí stavbu de facto
zabrzdili. Proto bohužel
úèinek lepšího odvodnìní
našeho území pøedevším v
Koukolné nebude tak
intenzivní jak se èekalo. Ke
zlepšení však urèitì dojde.
2/ Rekonstrukce železnièní trati Tìšín – Dìtmarovice nebyla zahájena od
Dìtmarovic, ale z opaèného
konce. Pøíèinou jsou údajnì
prùtahy v oblasti ochrany
životního prostøedí, takže
rychlostí 160 km/hod. se po
trase tak rychle jezdit
nebude. Podle posledních
informací však stavba bude
zahájena pøíští rok.
3/ V oblasti plánování
stavby silnièního obchvatu
nyní èekáme m.j. na oficiální
výsledky sèítání hustoty
dopravy, na základì nìhož
bude zaøazení posuzováno v
Centrální komisi ØSD. Fakt je
ten, že zvláštì ve špièkách je
už v obci stav neúnosný a dle
mého názoru spìje stále k
horšímu. V Tøinci, aby si
situace koneènì všimli, byly i
akce obèanské neposlušnosti – zastavování dopravy
organizovanými manifestacemi. Už jsem i na to
pomýšlel… Uvidíme, co bude
dál.
4/ Zmìna è. 1 Územního
plánu probíhá dle pøedpokladu. Situace vypadá nyní
zhruba tak, že veøejné projednání bude organizováno
asi v záøí t.r. a Zmìna è. 1 by
mìla být pak zastupitelstvem
schválena v bøeznu 2017.

5/ V oblasti významných
investic zahájených v letošním roce je potøeba zmínit
Kanalizaci ZŠ+Šlog, u níž je
vybraná stavební firma a v
záøí se zahájí stavbou ÈOV.
Stavba bude dokonèena
vèetnì 2. etapy v roce 2017.

V letošním roce ještì
postavíme novou místní
komunikaci V Dolku, stavební
firmu budeme nyní aktuálnì
vybírat, stavební povolení
bylo vydáno. Z vìtších staveb
je tøeba ještì jmenovat
letošní kompletní rekonstrukci mostu pøes Sbìrný
potok u Sokolovny. Kompletní
výèet letošních a dalších
r e a l i z a c í j e n a w w w.

detmarovice.cz, rubrika
INVESTICE A OPRAVY.
6/ V nedávné minulosti
zatracovaná oblast plánování
je i v oblasti rozvoje obce již
nìkolik let považována za
významnou. Koneènì, vývoj
obce øídíme dle Plánu rozvoje
obce do r. 2018, který byl
minulým zastupitelstvem vzat
na vìdomí v záøí 2013. Na
radì obce v srpnu 2016 jsme
konstatovali, že je potøeba
postavit nový Výhledový plán
rozvoje obce až do r. 2022.
Postavit jej reálnì vìcnì i
nákladovì - finanènì tak, aby
se úroveò života v obci dále
zlepšovala. V uvedeném
období do roku 2022 jsou
plánovány pøedevším velké
investice do dalšího prùbìhu
stavby moderní kanalizace v
obci a je zde i stavba Domova
pro seniory. V této souvislosti
poznamenáváme, že stav
disponibilních financí obce je
velmi dobrý a je vytvoøen
pøedpoklad hladkého prùbìhu dalších investic.
Ing. Ladislav Rosman

Kalendáø do každé rodiny na rok 2017
S blížícím se koncem léta zaèínáme tradiènì
pøipravovat již 15. vydání Kalendáøe do každé rodiny.
Formát zùstává ve stejném provedení jako v letech
pøedchozích. Kromì termínù obecních akcí, odvozu
odpadù nebo seznamu základních dùležitých telefonních
èísel zahrnuje právì i kontakty na firmy, které mùžeme
bìhem roku potøebovat.
Vzhledem k tomu, že se
jedná o vítanou, nicménì
pomìrnì nákladnou akci,

obracíme se opìt na Vás,
podnikatele a živnostníky v
naší obci, s žádostí o finanèní

výpomoc pøi vydání tohoto
kalendáøe formou uvedení
reklamy Vaší firmy. Kontakt
pak bude obèanùm naší obce
celoroènì k dispozici. Kalendáø obdrží obèané koncem
roku do každé rodiny zdarma.
Pokud se rozhodnete pro
zveøejnìní reklamy Vaší
firmy, nejpozdìji do 23. záøí
2016 zašlete, prosím, písemnou objednávku nebo
kontaktujte Obecní úøad
Dìtmarovice - Èempelová
Táòa, tel: 596540147, e-mail
ekolog@detmarovice.cz,
abychom dohodli velikost
reklamy, podklady a úhradu.
Požadovanou reklamu zašlete, prosím, nejlépe v elektronické podobì (vizitku, foto).
Cena za reklamu:
reklama velká 5.000,- Kè
rozmìry 195 x 50 mm
reklama malá 2.500,- Kè
rozmìry 95 x 50 mm
Dìkujeme za vstøícnost a
tìšíme se na další spolupráci
s Vámi.
Obecní úøad

První vydání Kalendáøe do každé rodiny
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Divadelní sezóna
2016/2017
Obecní úøad Dìtmarovice poøádá od záøí do
dubna zájezdy do Moravskoslezského divadla v
Ostravì - divadla Jiøího
Myrona a Antonína Dvoøáka.
Jezdí se nepravidelnì,
maximálnì však 1x mìsíènì. Nejedná se o pøedplatné! Pozvánka pro veøejnost je vždy ihned po
potvrzení objednávky divadlem uveøejnìna na
internetových stránkách
obce, dále jsou rozvìšeny
plakátky na 15 informaèních
tabulí v obci, další jsou
umístìny napø. ve škole, na
poštì, v knihovnì a na
obecním úøadu.
Pøedstavení jsou žánrovì rùznorodá, vybírána

Soutìž na Medových dnech 2017
Milí pøátelé, léto opìt konèí, a to je jasný signál, že je
potøeba zaèít s pøípravami dalšího roèníku oblíbené
celoobecní výstavy Medové dny.
Bude se konat opìt
poslední víkend v listopadu
26.a 27.11.2016 od 9.00 do
17.00 hodin v Dìlnickém
domì.
Již tradiènì patøí k této
výstavì i tvoøivostní soutìž
pro širokou veøejnost.
Vzhledem k tomu, že se
Medové dny konají v dobì
prvního adventu, bude letos
výstava i soutìž na mikulášské téma. Vyhlašujeme
tedy soutìž „O nejkrásnìjšího Mikuláše, andìla a
èerta“, dohromady ve skupince nebo i samostatnì, po
jednotlivých figurách. Vaší
tvùrèí fantazii se opìt ne-

kladou žádné meze v materiálu ani v technice. Použijte
cokoliv - papír, sklo, textil,
kov, hlínu nebo ho klidnì
upeète z perníku. Omezení
není ani ve vìku úèastníkù.
Tvoøte opìt samostatnì nebo
klidnì jako rodina nebo tøeba
skupina pøátel. Vìøíme, že
téma je lákavé a vaše
fantazie a šikovné ruce si s
ním hravì poradí. Tìšíme se
na vaše originální nápady a
jejich výtvarnou realizaci.
Stejnì tak se mùžete
pochválit i svými úspìšnými
výpìstky ze zahrádek.

Pøípravný tým Medových dnù

Povinné
kontroly kotlù
na tuhá paliva

Vážení spoluobèané,
zde kopíruji slova našeho pana starosty, tímto èlánkem bych
chtìl zareagovat na dìní v obci, jako obèan Gulec, bývalý
horník - dùlní technik, který bydlí v obci od roku 2000 a není mu
lhostejná situace v obci.
Od této doby do dnešního dne jsem zažil nìkolik starostù,
pro nìkoho byli dobøí, pro nìkoho špatní. Výsledky posledních
voleb byly pro všechny subjekty, které se voleb zúèastnily,
velkým pøekvapením. Žádný nepoèítal, že by uskupení, vedené
panem Ing. Rosmanem mohlo zvítìzit ve volbách. Výsledek
mluvil za vše. Složení zastupitelstva, které probìhlo zcela
hladce, bylo logickým vyústìním volebních výsledkù. Nové
zastupitelstvo zaèalo ihned pracovat na neodkladných
záležitostech, jako bylo vypracování finanèního rozpoètu obce
na rok 2016. Trochu mì mrzí, že páni zastupitelé, po vzoru
našich pánù poslancù, si ihned taky zvýšili odmìny, aèkoli se
jedná o dobøe situované funkcionáøe nebo podnikatele. Mohli
tøeba svoji odmìnu vìnovat na opravu varhan v našem kostele,
což by zvýšilo jejich image v oèích obèanù. Voleb do obecního
zastupitelstva i schvalování rozpoètu na rok 2016 jsem se
osobnì zúèastnil, tak vím, o èem je øeè. Rozpoèet byl schválen
a zastupitelstvo se pustilo do práce. V souèasné dobì je vidìt
velice prospìšnou èinnost zastupitelstva, na což ve svých
hodnoceních nezapomíná náš pan starosta všem oznámit.
Nebudu zde jmenovat akce, které již probìhly, nebo jsou ve
stadiu rozpracování a jsem jedinì rád, jako obèan obce, že
obèané získávají vìtší dùvìru v celé pøedstavenstvo obce, což
v minulosti nebylo. Kdysi si obèané èasto stìžovali na úøednice
stavebního odboru. Po jejich výmìnì se práce odboru velmi
zlepšila. Ovšem na úøadì se vyskytují úøednice, co si myslí, že
obèan nerozumí nièemu a oni požili všechnu moudrost svìta,
ale nic není na vìky.
Co já, jako øadový obèan bych chtìl v naší obci zlepšit je
pøedevším zamezit prùjezdu tìžkých nákladních vozidel obcí,
vyøešit technicky køižovatku u DPS, snížit rychlost
nainstalováním retardérù na komunikaci okolo DPS, kde si
nìkteøí obèané zde žijící, èasto tuto komunikaci pletou se
závodní dráhou.
Na závìr bych ještì nìkolik vìt. Jsem rád, že situace v obci
se zklidnila a že za práci obecního úøadu jsou vidìt pozitivní
výsledky ku prospìchu všem obèanùm obce.
Rudolf Gulec

Jak jsme již psali v
únorovém vydání obecního
zpravodaje, od 1. 1. 2017
dochází ke zmìnám povinností na stranì provozovatelù kotlù na pevná paliva
o jmenovitém tepelném
pøíkonu 10 až 300 kW vèetnì, které slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústøedního vytápìní.
Provozovatelé tìchto spalovacích zdrojù na pevná
paliva mají povinnost zajistit
provedení první kontroly technického stavu a provozu
zdroje odbornì zpùsobilou
osobou (osoba proškolená
výrobcem spalovacího
zdroje s udìlením oprávnìní k jeho instalaci, provozu a údržbì) nejpozdìji
do 31.12.2016 a následnì
pak jednou za 2 kalendáøní
roky. Tato povinnost vyplývá
z § 17 odst. 1 písm. h) a § 41
odst. 15 zákona è. 201/2012
Sb., o ochranì ovzduší.
Dále upozoròujeme, že
provozovatel spalovacího
zdroje je povinen na vyžádání pøedložit obecnímu
úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností doklad o provedení této kontroly.
Podrobné informace o
povinných kontrolách spalovacích zdrojù na pevná
paliva lze získat na webov ý c h s t r á n k á c h
h t t p : / / w w w. m z p . c z / c z /
spalovaci_stacionarni_zdro
je_300kW_sdeleni
Oprávnìné osoby ke
kontrole kotlù na tuhá paliva
najdete na stránkách
ministerstva prùmyslu a
obchodu: http://www.mpoenex.cz/experti/
OÚ
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Soutìžní nebo výstavní
exponáty mùžete doruèit 24.

Do redakce došlo

na základì nabídky divadla
nebo podle poètu volných
míst na pøedstavení a
finanèní dostupnosti vstupenky. Jezdíme vždy autobusem pro 45 osob, èímž je
bohužel omezen poèet
zájemcù. Objednávky probíhají tak, jak je uvedeno na
plakátu - telefonicky nebo
osobnì na obecním úøadu.
Kdo se ozve døíve, ten je na
pøedstavení pøihlášen. Tato
objednávka je závazná.
V pøípadì, že pøihlášený
zájemce onemocní nebo se
nemùže pøedstavení zúèastnit, musí si sám zajistit
náhradníka nebo uhradit
plnou cenu vstupenky.
Vstupenky (se skupinovou
slevou 50 %), se platí pøed
odjezdem v autobuse, autobusová doprava je hrazena
z obecního rozpoètu.
Nástupní místa jsou všechny autobusové zastávky
v obci.
Na setkání s Vámi se tìší
Táòa Èempelová
OÚ Dìtmarovice

a 25.11.2016 v dobì od 9.00
do 17.00 hod do Dìlnického
domu. Zapojením do výstavy
pøedstavíte nejen své tvoøivé
schopnosti, ale i významnì
pøispìjete k obohacení
Medových dnù, aby i ten 13.
roèník byl pro všechny
zajímavý a pøitažlivý.

PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR V OBCI DÌTMAROVICE SKLIDIL ÚSPÌCH
První pøímìstský tábor v naší obci, který
poøádala Obec Dìtmarovice ve spolupráci s
Domem dìtí a mládeže v Orlové, sklidil velký
úspìch. V období od 11.7.2016 do 22.7.2016,
ve dvou týdenních turnusech, se scházely dìti
ve vìku od 7 do 13 let v družinì Základní školy
Dìtmarovice, kde mìly základnu tábora.
Kapacita obou turnusù byla plnì obsazena
(celkem 48 dìtí). Program v obou turnusech
byl pøibližnì stejný, jen se trochu

pøizpùsoboval poèasí. První den byly na
programu seznamovací, zábavné a sportovní
hry. Druhý den probìhla celodenní návštìva
ZOO v Ostravì. Dìti se projely vláèkem a
poznaly spoustu nových pøírùstkù. Mohly
nakrmit kùzlátka a pohladit telátko. V druhém
turnusu mohly dokonce vidìt komentované

krmení napø. malých vyder, medvìda a
èervených koal. Ve støedu dopoledne si pro
dìti pøipravili program myslivci z Mysliveckého
spolku Zátiší Dìtmarovice pod vedením pana
Grobelného. Dìti si odlévaly stopy, støílely ze
vzduchovky a poznávaly tajemství pøírody.
Všichni si zamilovali loveckého psa Rona,
který se pøedvedl ukázkou aportu. Ètvrtý den
byl ve stylu „vody“. První turnus navštívil krytý
bazén v Orlové, druhý turnus
mìl pøíznivìjší poèasí a dìti
mohly spojit návštìvu aquaparku v Bohumínì s Maugliho
stezkou, kde vyzkoušely své
možnosti a dovednosti. Poslední den tábora se konala
„legraèní“ olympiáda (kop
gumákem do dálky, lovení
jablíèek pusou z lavoru, navigace „slepého“, atd), vyhodnocovaly se soutìže a rozdávaly
se ceny a diplomy. Dìti si
vzájemnì pomáhaly, byly
úžasné, nejvíce se jim líbil sport,
ZOO, aquapark a myslivci.
Vìtšina z nich by tábor navštívila
i pøíštì. Velký dík patøí paní
øeditelce DDM v Orlové Mgr.
Janì Šertlerové, dále aktivním vedoucím
tábora (Kateøina, Lenka, Kateøina) a velmi
zkušené paní uèitelce Mgr. Janì Brožkové,
která dìti poznala i z jiné stránky než ve
školních lavicích. Všichni úèastníci dìkují
kuchaøkám, které se po celou dobu staraly o
jejich žaludky.
Ing. Renáta Calabro

Dopoledne u myslivcù
Myslivecký spolek byl požádán, zda by nemohl pro dìti
pøipravit nìjaký program na jedno dopoledne každého
turnusu. Vyšly na nás dvì støedy 13. a 20. èervence. V
každém turnusu bylo 24 dìtí. Program na jedno
dopoledne se skládal ze tøí stanoviš. První bylo odborná
pøednáška z myslivosti vìnovaná hlavnì o parožení zvìøe
– srnce a jelena. Skladbì, rozdílu a používání chrupu
spárkaté – býložravé, šelem, všežravcù. A dalším
zajímavostem z myslivosti, jako tøeba vyvrácení rùzných
mýtù kolujících na veøejnosti. Dalším stanovištìm bylo
praktické nauèení odlévání zvíøecích stop ze sádry. Tøetí
stanovištì byla støelba ze vzduchovky.
Všechny dìti pak mìly malý test ze znalosti pøírody –
celkem 23 otázek. Jen køížkovaly správné odpovìdi z nìkolika. Jen jedna byla správná. Na ty
„myslivecké“ byly odpovìdi v pøednášce a kdo dával pozor, tak pro nìj to nebyl žádný problém.
Na konec bylo vyhodnocení nejlepších znalcù pøírody (nejvíce bodù z testu) a nejlepšího
støelce. Vítìzové testu na 1. až 3. místì obdrželi zlatou medaili (èokoládová), diplom,
mysliveckou dìtskou brožurku. Nejlepší støelci na 1. až 3. místì obdrželi zlatou medaili a
diplom. Kromì MS byla dalším sponzorem této akce firma The Candy plus Factory Petøvald a
vìnovala každému dítìti 200 g sáèek bonbónù – gumových medvídkù.
Seznam vítìzù - první turnus:
Seznam vítìzù - druhý turnus:
Test:
Test:
1. Burová Terezka
1. Sliwka Tomáš
2. Mlèoch Jan
2. Rusková Markéta
3. Gališ Michal
3. Wowrová Kristýna
Nejlepší støelci:
Nejlepší støelci:
1. Sliwka Tomáš
1. Maroštík Petr
2. Lestyan Vít
2. Šastný Šimon
3. Burová Terezka
3. Konkolová Nela
V prvním turnuse získala Burová Terezka dvì medaile a byla „Loveckým tesákem“ pasována
na „Vítìze mysliveckého dne“.
Josef Grobelný
-5-

PRVNÍ PØÍMÌSTSKÝ
TÁBOR DDM
ORLOVÁ
V DÌTMAROVICÍCH
Tento tábor se konal pod
záštitou DDM Orlová, ve
spolupráci s Obcí
Dìtmarovice a Základní
školou a Mateøskou školou
Dìtmarovice. DDM Orlová
pod vedením Mgr. Jany
Šertlerové poskytla velmi
zkušené vedoucí paní Janu
Šertlerovou a paní Lenku
Vargovou a škola poskytla
prostory a zajistila obìdy
pro úèastníky. Konaly se 2
turnusy a v každém bylo 24
dìtí od 1.-7. tøídy. Program
byl pestrý a hlavnì poskytl
dìtem èinnosti, pøi kterých
se hýbaly, bavily a dovìdìly
nìco nového. Obohatily své
prázdniny o nové zážitky.
Napø. Kaèenka z 1. tøídy jela
poprvé v životì vlakem,
Honzík ze 3. tøídy poprvé v
životì ochutnal bagetu.
Nejvìtším zážitkem bylo
vidìt, jak se dìti dokázaly
velmi rychle spolu sžít,
pøestože se vìtšinou znaly
pouze ze školy. Hlavnì v
druhém turnuse se starší
dívky s naprostou samozøejmostí a pohodou ujaly
mladších dìtí a pomáhaly
jim pøi rùzných hrách.
Dìtem se nejvíce líbily
sportovní aktivity. Na Mauglího stezce v Bohumínì
Honzík a Kaèenka pøekonali
svùj panický strach z výšek.
Pozorovat je pøi tom byl
naprosto úžasný zážitek.
Den v ZOO byl pro mnohé již
opakovaným zážitkem, ale
pro mì byl po nìkolika
letech naprosto úžasný a
žirafy se staly mou láskou.
Den s mysliveckým sdružením z Dìtmarovic byl
fantastický – pánové
myslivci se dìtem vìnovali s
obrovskou trpìlivostí a za to
jim patøí velký dík. V
neposlední øadì se o nás
velmi dobøe staraly paní
kuchaøky ze školní jídelny,
p. Kulichová a p. Sikorová.
Vìtšina dìtí by si takový
tábor zopakovala znovu, a
to je ta nejvìtší odmìna pro
všechny, kteøí se o nì
starali.
Jana Brožková
www.detmarovice.cz
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Z FARNOSTI
Svatý Václav v Dìtmarovicích
U pøíležitosti svátku zemského patrona, svatého Václava,
pøipravila farnost Dìtmarovice hned nìkolik zajímavých
nabídek. Tou první je výstava „Svatováclavská legenda“,
pøipravena ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péèi v
Ostravì. Je k vidìní v místním kostele až do konce záøí, a to
každou støedu od 15 do 18 hodin; každou sobotu od 8:30
do 11 hodin; a každou nedìli od 15 do 17 hodin. Expozice
pøedstavuje životní osudy èeského knížete z rodu Pøemyslovcù
a legendy prvního èeského svìtce prostøednictvím obøích
komixových panelù.
Další pozvání je na koncert, který v dìtmarovickém
svatostánku probìhne v rámci prestižního Svatováclavského
hudebního festivalu, a to v nedìli 11. záøí v 17 hodin.
Vystoupí na nìm mj. Jane Gower, svìtová fagotistka, pùvodem
až z daleké Austrálie.
V sobotu 17. a v nedìli 18. záøí bude v kostele zase
mimoøádná pøíležitost uctít si èást pravých ostatkù (relikvií)
sv. Václava, zapùjèených z jedné ostravské farnosti.
A nakonec se ještì jednou vrátíme do historie. V nedìli 18.
záøí v 16:30 hod. se ve farním sálu uskuteèní pøednáška
vojenského historika plk. Ing. Františka Valdštýna o životních
osudech sv. Václava a jeho duchovním odkazu pro náš národ.

Podpoøme dobrou vìc

Rád bych vyøídil…
Køest malých dìtí
u
V pøípadì zájmu o køest dítìte do 7. roku vìku rodièe kontaktují
pana faráøe pro sepsání údajù a domluvy jednoho spoleèného
setkání a následného data køtu.
u
Køest a 1. sv. pøijímání školních dìtí
S novým školním rokem nabízí farnost Dìtmarovice vyuèování
náboženství pro školní dìti, které by mj. rády pøijaly køest nebo
první svaté pøijímání. Dìti obdržely pøihlášky zaèátkem záøí ve
škole; rodièe, kteøí mají o výuku zájem, je vyplnìné poslaly
nebo stále mohou poslat zpìt do školy, a následnì je pan faráø
kontaktuje ohlednì dalšího prùbìhu.
u
Køest dospìlých
Starším 14 let se køest udìluje zpravidla o Velikonocích, a to po
alespoò pùlroèní pøípravì, která probíhá individuálnì formou
soukromých setkání s panem faráøem.
u
Biømování
Takzvanou svátost køesanské dospìlosti neboli biømování,
mohou pøijmout všichni pokøtìní starší 15 let, a to po jednoroèní
pøípravì, která v pøípadì zájmu zaène koncem záøí. Zpravidla ji
udìluje biskup. Podrobnosti u pana faráøe.
u
Svatba v kostele
O svatbu v kostele mohou v zásadì žádat snoubenci, z nichž
minimálnì jeden je pokøtìný v katolické církvi, a pokud by
nìkdo z nich byl rozvedený, tak pøedchozí manželství nebylo
uzavøeno v kostele. Z dùvodu vìtší administrativy a pøípravy je
nutno o svatbu žádat nejpozdìji 3 mìsíce pøed plánovaným
datem sòatku.
u
Mše za zemøelé
Za své zemøelé rodièe, pøátelé a známé lze nechat odsloužit
mši svatou, zvláštì u pøíležitosti výroèí úmrtí èi narození. Mùže
to být mše v nedìli nebo kdykoli pøes týden. Konkrétní datum
nutno domluvit s panem faráøem dle volných termínù. Mše na
rok 2017 se zaènou zapisovat po Všech svatých; zatím jsou ale
volná data i v roce 2016.
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Tøetí záøijová nedìle se nese ve znamení podìkování za
úrodu. Jistì, v dnešní dobì, kdy si mùžeme vše potøebné k
vlastní obživì opatøit v obchodech, nás to notnì svádí k
tomu, abychom úrodu brali jako naprostou samozøejmost.
Èasto je slyšet, že neurodí-li se u nás, pøiveze se odjinud. V
našich zemìpisných šíøkách jsme se vlivem doby nauèili
takto uvažovat a málokdo
už se dnes nad tímto
postojem pozastaví. Je
tøeba si ale uvìdomit, že i
nyní mùžeme ve svìtì
najít øadu zemí, kde tuto
jistotu nemají. Život
mnoha rodin stále závisí
na tom, jaké bude bìhem
roku poèasí a kolik se
následnì urodí na poli èi v
zahradì. To, že za dobrou
úrodu je tøeba prosit a pak
dìkovat, si dobøe uvìdomovali nejen naši pøedkové, ale
cítíme to jako správné i my. V naší farnosti proto pøi mši svaté
v nedìli 18. záøí v 7:30 hod. podìkujeme za všechno, co
jsme letos z Boží ruky a z plodù naši práce obdrželi. Do
kostela bude možné pøi této milé pøíležitosti pøinést k
požehnání plody zahrad a polí, a ti, kdo budou chtít, mohou
zeleninu a ovoce nechat v kostele, pøípadnì donést v
pøíštích dnech, a následnì budou darovány sestrám Matky
Terezy v Ostravì, které peèují o ty nejubožejší.
P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz, tel. 731 402 008
www.detmarovice.cz

Bezpeènost dìtí na zaèátku školního roku

Vyživovací povinnost mezi manžely
Do manželství nejspíše nikdo nevstupuje s
pøedpokladem, že jednou bude muset po druhém
manželovi vymáhat peníze na svou obživu, ale v mnoha
manželstvích je tato situace èasem bohužel reálná. Své o
tom ví i paní Kvìta, která se rozhodla pro øešení takovéto
situace kontaktovat OBÈANSKOU PORADNU Karviná
Slezské diakonie.
Uvedla, že je vdaná, ale s
manželem již posledních
nìkolik let spoleènì nehospodaøí. Manžel jí nepøispívá na domácnost a platí
pouze náklady na bydlení.
Paní Kvìta manželovi pere,
uklízí a vaøí. Jediným zdrojem jejího pøíjmu je pøitom
pouze starobní dùchod, ze
kterého musí ještì platit
lékaøské výlohy. Manžel paní
Kvìty má skoro o polovinu
vyšší dùchod, ale odmítá na
domácnost pøispívat a radìji
peníze utratí se svými
kamarády. Paní Kvìta již
neví, jak má manžela
pøesvìdèit, aby jí ze svého
starobního dùchodu pøispíval
na její obživu.
Sociální pracovnice paní
Kvìtì vysvìtlila, že dle
Obèanského zákoníku mají
manželé vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu,
který obìma zajišuje zásadnì stejnou hmotnou a
kulturní úroveò. V návaznosti
na tuto informaci obdržela
vzor žaloby na urèení
výživného manželky a pomoc
s formulací jejího obsahu.
Naformulovanou žalobu si

mùže ještì upravit a poté jí
odevzdat Okresnímu soudu.
Podání žaloby je osvobozeno
od soudního poplatku.
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
pondìlí od 8:00-12:00 a od
13:00-16:00, v úterý od 8:0012:00 a od 13:00-16:00, ve
støedu od 8:00-12:00 a od
13:00-16:00, ve ètvrtek od
8:00-12.00 a v pátek od 8:0010:00. Obèanskou poradnu
lze navštívit osobnì nebo
kontaktovat telefonicky na
èísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Zahrajová, DiS.,
sociální pracovnice
OBÈANSKÉ PORADNY
Karviná

Gymnázium Bohumín slaví 95 let
Žáci a zamìstnanci Gymnázia Františka Živného v Bohumínì
srdeènì zvou všechny bývalé studenty, absolventy, vyuèující i
širokou veøejnost k úèasti na oslavách 95. výroèí založení
školy, které probìhnou v pátek a v sobotu 14. – 15. øíjna 2016.
Souèástí oslav bude slavnostní koncert Pìveckého sdružení
moravských uèitelù, který se uskuteèní v pátek v 19.00 hodin v
bohumínském kinì, vstup je pro všechny návštìvníky
bezplatný. Následnì budou oslavy pokraèovat v sobotu od
9.00 do 20.00, kdy bude v prostorách školy realizován
mimoøádný Den otevøených dveøí, na nìmž si návštìvníci
mohou prohlédnout výstavu dokumentù a pøedmìtù z dìjin
školy a budou jim zpøístupnìny veškeré prostory gymnázia. K
dispozici bude i možnost pøátelského posezení s obèerstvením
ve tøídách, jakož i prodej drobných upomínkových pøedmìtù.
Tìšíme se na Vaši hojnou úèast!
PaedDr. Miroslav Bialoò, øeditel gymnázia

Prázdniny konèí a pro naše školáky zaèíná další školní rok,
který s sebou pøináší snùšku povinností a opìtovné usednutí do
školních lavic. Tak jako každý rok, tøídy základních škol navštíví i
noví žáci „prvòáèci“ a právì pro ty, je toto období velmi významné.
Už konèí èas neustálých her, zábavy a bezstarostného trávení dne
v mateøských školách a nastává jim období, které nastolí urèitý øád
a povinnosti. Jelikož pro každého prvòáèka je to období
jedineèné, nepoznané a plné nových informací se kterými se bude
muset vyrovnat, musíme se i my rodièe obrnit spoustou trpìlivosti a
hlavnì pozornosti. Našim dìtem být oporou a partnerem v
nadcházejících dnech, zachovat klidnou hlavu a nastolit v kruhu
rodinném pøátelskou atmosféru bez hádek a stresù. To platí pro
všechny rodièe èi pøíbuzné školákù, protože jak víme, dìtí jsou
stále duchem v letních radovánkách a nedochází jim možná rizika
jejich nepozornosti. Buïme tedy obezøetní a øiïme se drobnými
radami, které nám nadcházející školní èas pomùžou v klidu
zvládnout a mohou pøedejít nepøíjemným situacím.
u
Doprovázejte dìti pøed budovu školy, pokud dìti
doprovázet nemùžete, poproste o pomoc jejich starší sourozence,
èi prarodièe.
u
Pouète dìti o bezpeèném chování pøi cestì do školy i ze
školy. Ukažte dìtem nejkratší a nejbezpeènìjší cestu do školy a
školní družiny.
u
Obleèení dìtí opatøete ochrannými reflexními prvky,
jejich viditelnost se pøi nepøízni poèasí a za snížené viditelnosti
zvýší až 200 krát. Prvky vyrobené z reflexního materiálu:
Jelikož ani Policii Èeské republiky není bezpeèí a zdraví vašich
dìtí lhostejné, poøádáme každoroènì v rámci našich preventivních
aktivit, a to nejen na zaèátku školního roku, dopravnì preventivní
akci „Zebra se za tebe nerozhlédne!“. Projekt je realizován
Policejním prezidiem Èeské republiky od roku 2007 po celém
území Èeské republiky. Cílem tohoto projektu je zvyšovat
povìdomí správného chování chodcù v silnièním provozu. V rámci
tohoto projektu bude na zaèátku školního roku zvýšený poèet
policistù na pøechodech pro chodce v blízkosti školních zaøízení,
kdy policisté budou nejen dohlížet na bezpeènost a plynulost
silnièního provozu, ale hlavnì na pøechodech pro chodce pùsobit
preventivnì. Jelikož i chodec je úèastník silnièního provozu,
zopakujte dìtem základní pravidla, kterými by se mìly vždy øídit.
u
Po chodníku se chodí vpravo.
u
Pokud musíte jít po cestì, kde se nenachází chodník,
jdìte vždy po levé stranì pozemní komunikace, co nejblíže ke
krajnici.
u
Než pøejdete ulici, nejdøíve se øádnì rozhlédnìte vlevo,
vpravo a opìt vlevo, poté co nejrychleji pøejdìte.
u
Pokud je to možné, pøecházejte silnici po pøechodu pro
chodce, nikdy nepøecházejte silnici na zastávce pøed stojícím
autobusem. Vyèkejte, až autobus opustí zastávku, a až poté s
náležitým rozhledem mùžete pøejít komunikaci.
u
Jestliže je pøechod pro chodce vybaven semaforem,
respektujte jeho svìtelné signály. Tak jako po chodníku se po
pøechodu pro chodce chodí vpravo.
u
Do vozovky vstupujte, až když vozidla bezpeènì zastaví
a s øidièi pøed vkroèením do vozovky navážete oèní kontakt.
Nemùžete si být nikdy jisti tím, že øidiè právì neladí rádio, èi se
nevìnuje svému mobilnímu telefonu. Musíte chránit hlavnì sami
sebe.
u
Vždy si poèínejte tak, aby øidiè mìl šanci zastavit vozidlo
pøed pøechodem pro chodce.
u
Silnice a její blízké okolí není místo na hraní her.
Od zaèátku letošního roku do poloviny prázdnin došlo dle
statistických údajù v Moravskoslezském kraji k padesáti pìti
pøípadùm sražení dítìte do patnácti let motorovým vozidlem. Dítì
svou nepozorností nehodu zpùsobilo ve dvaceti tøech pøípadech.
Za stejné období v loòském roce bylo zpùsobeno ètyøicet osm
dopravních nehod, z toho ve dvaceti dvou pøípadech srážku s
motorovým vozidlem zavinilo opìt dítì. Do poloviny prázdnin
letošního roku pøišly na silnicích v Moravskoslezském kraji o život
dvì dìti, v roce 2015 bylo o jedno smrtelné zranìní ménì.
V Ostravì došlo v období prázdnin ke støetu dítìte s osobním
motorovým vozidlem, kdy dívenka se vysmekla z držení své starší
sestøe a vbìhla do vozovky, kde narazila do levého boku
projíždìjícího motorového vozidla, dívenka na místì utrpìla lehká
zranìní. Pøedevším øidièi motorových vozidel by v tomto mìsíci
mìli dbát zvýšené opatrnosti, obezøetnosti a trpìlivosti na místech,
kde se nacházejí školní zaøízení. Chovejme se jako úèastník
silnièního provozu vždy zodpovìdnì, nezapomínejme na to, že
dìti naše jednání a zvyky èasto kopírují, proto pro nì buïme
dobrým vzorem.
nprap. Karolína Bìlunková, vrchní inspektor
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Na spoleènou cestu životem vykroèili

Životní jubileum oslavili
Èervenec 2016

Srpen 2016

80 let
Anna Techetová
81 let
Edita Prudlová
Alenka Šostoková
Jindøiška Kijonková
Lydie Trzaskaliková
82 let
František Sikora
Miroslav Sikora
83 let
Miroslav Ulman
Anna Šipková
84 let
Daniela Swobodová
Zdenìk Dittrich
87 let
Ludvík Vontroba
88 let
Jaroslav Prudel
Anna Dadoková
89 let
František Staníèek
Stanislava Kukuèová
90 let
Marie Mazurková

80 let
Vanda Brachaczková
81 let
Daniela Mazurková
Drahomíra Hanusková
82 let
Radomil Olšar
Štefan Gurabi
Marie Slaninová
Rùžena Bìlasová
83 let
Ladislav Vašut
Rùžena Mazurková
84 let
Miluše Staníèková
86 let
Emil Lincer
88 let
Anna Halamová
90 let
Emílie Sojèáková
Marie Kozlová
91 let
Marie Barteèková

Vzpomínáme na naše zemøelé
Milana Nelhübela, Jarmilu Adamišovou, Miroslava Rducha

Podìkování
Dìkujeme všem sousedùm, pøátelùm a známým
za úèast a kvìtinové dary
na posledním rozlouèení

s paní Jarmilou Adamišovou
a také pohøební službì p. Z. Èernínové
za vyøešení náhlých problémù.
Manžel a syn

16.07.2016
Stanislav Noga – Vendrynì
Šárka Rakusová – Orlová
23.07.2016
Jan Vojtek – Orlová
Barbora Molatová – Orlová
13.08.2016
Ing. Michael Kubát – Petrovice u Karviné
Kateøina Tyrliková – Rychvald

Zlatou svatbu oslavili
9.7.2016 Vanda a Bohumír Balonovi

Projížïka seniorù
DPS autobusem okolo obce
Projížïka autobusem okolo obce Dìtmarovice se
uskuteènila dne 9.8.2016. Na toto datum jsme se po dvou
letech opìt tìšili.
Zaèali jsme návštìvou kaple postavenou v roce 1860
rodem Nìbrojù. Uvnitø kaple je novì opravený oltáø. Dále
jsme projeli areálem dìtmarovické elektrárny, kde jsme
zhlédli nìkolik dalších nových podnikù (nábytek Falco,
Baumit, Coal Mill a další). Pokraèovali jsme okolo školy a
dále projížïkou okolo øeky Olše, kde je plno úrodných polí,
lesù, zelenì. Tuto èást obce nìkteøí senioøi vùbec neznají.
Druhá zastávka byla u motorestu v Koukolné, kde se
nachází nové parkovištì a dìtský koutek s rùznými
možnostmi zábavy pro dìti. Pak pokraèovala cesta smìrem
na Doubravu s pøejezdem na Glembovec, kde je pøíroda
opìt krásná a dále na Zálesí. Zde jsme si odpoèinuli na
zahradì u objektu restaurace u Rumcajse.
Poslední zastávka naší projížïky byla v centru obce.
Navštívili jsme mateøskou školu støed, kde nás pøivítaly dìti
této školky. Byl to nádherný pocit s dìtmi si popovídat. Na
závìr probìhlo spoleèné focení. Na snímcích jsou dìti a
senioøi s odstupem cca 70 let. Urèitì tato událost zùstane v
pamìti úèastníkù projížïky i tìchto dìtí.
Kolektiv seniorù dìkuje obecnímu úøadu v zastoupení
pana starosty, p. Nogové a p. Šnapkové, kteøí nás
doprovázeli. Vìøíme, že v pøíštím roce opìt pøipraví akci
tøeba jinou, ale v každém pøípadì se budeme opìt tìšit.
Ještì jednou dìkujeme.
Za kolektiv obyvatel DPS èp. 670 a 960
Otakar Popek

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Michael Branny,
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 13. 10.. 2016.
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