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Vážení spoluobèané,
v životì obce se dále budeme øídit schváleným rozpoètem a
programem obce na rok 2017, o kterém jsem se zmínil ve
svých textech na konci roku 2016. Kdo má zájem, vyète v
rozpoètu obce i vìcné podrobnosti, které zde dnes nechci
rozvádìt. Chtìl bych ale zdùraznit, že podpora obce bude
dále nasmìrována zejména na naše seniory a hlavnì dìti,
které je nutno považovat za dùležitou perspektivu obce v
budoucnosti. Udržujeme úroveò podpor, ale i poplatkù a
napøíklad u novì narozených a obøadem vítaných dìtí od
ledna 2017 obec pøedává rodièùm dar v podobì poukázky
na odbìr užiteèného zboží z urèené prodejny. Budeme dále,
v okolí nadstandardnì, finanènì podporovat naše zájmové
organizace. Dále bude fungovat za nezmìnìných podmínek
naše dobøe fungující Senior a Baby – taxi, podpoøíme dále
seniory od 65 let pøi rekreaci, podpoøíme rekreaci dìtí na
èistém vzduchu, apod. Pøece jen bych se alespoò rámcovì
dotknul mého „oblíbeného tématu“ investic. Chtìl bych
napøíklad zdùraznit, že regulace Krempulce (Glembovce)
neprovádí Povodí Odry, jak jsem „se dovìdìl“... Je to
plánovaná investice obce, poslední v roce 2016, ještì k

dokonèení. Nìco jiného je prohlubování toku Mlýnka, to je
opravdu akce Povodí Odry. Hlavními pilíøi investování v
novém roce jsou tøi etapy kanalizace v obci, jejíž stavba byla
zahájena v roce 2016. Na jaøe postavíme novou Klubovnu
zahrádkáøù a na podzim pak zaèneme se stavbou Domova
pro seniory. Opravíme další mnohé cesty v obci, pracujeme
projektovì na ètyøech nutných nových vodovodech,
zpracovává se navazující projekt kanalizace ve 3. etapì –
støed obce, a dále projekt lokální kanalizace na Olmovci – u
5. etapy, Orlová. Výèet by mohl pokraèovat dále..., ostatnì
další kroky ke kanalizaci najdete v tomto výtisku na jiném
místì.
V lednových dnech jste se, vážení obèané, mj. setkali s
organizovaným dotazníkem, který se týkal zjištìní míry
spokojenosti - nespokojenosti a potøeb obèanù v obci.
Dotazník byl anonymní a organizoval jej obecní úøad. K
výsledkùm šetøení vedení obce pøihlédne pøi plánování
dalšího rozvoje, proto Vám dìkuji, v pøípadì seriozního
vyplnìní rubrik, za cennou spolupráci. S vyhodnocením
dotazníku Vás seznámíme.
Ing. Ladislav Rosman

Naøízení Krajské veterinární správy
(KVS) Státní veterinární správy (SVS)
pro Moravskoslezský kraj (MSK)
Ve dnech 7.2. až 13.2.2017 provádìli dle výše uvedeného
naøízení ze dne 6.2.2017 pracovníci obecního úøadu ve spolupráci
se èleny jednotky sboru dobrovolných hasièù obce soupis domácí
drùbeže nebo jiných ptákù chovaných v domácích
hospodáøstvích. Tento soupis probíhal v tzv. ochranném pásmu
stanoveném z dùvodu zamezení šíøení nebezpeèné nákazy aviární influenzy, èili tzv. ptaèí chøipky.
Z tohoto naøízení, jehož úplný text je zveøejnìn na úøední
desce obce i webových stránkách obce, vyplývají pro všechny
chovatele v tomto ochranném pásmu, tj. tam, kde byl provádìn
soupis drùbeže a jiných ptákù, i nadále trvající povinnosti:
a) zajistit opatøení biologické bezpeènosti pro drùbež a jiné
ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavøených
prostor, zamezit vniku volnì žijícího ptactva do objektù
zasíováním oken a vìtracích otvorù, vèetnì zajištìní dezinfekce
u vchodù do prostor, kde je chována drùbež nebo jiné ptactvo
chované v zajetí, a u východù z uvedených prostor a zamezit
kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volnì žijících ptákù
b) sledovat zdravotní stav drùbeže a jiného ptactva
chovaného v zajetí a pøípadné úhyny hlásit na krajskou
veterinární správu tel. è. +420 720 995 203
c) neprodlenì podrobit dopravní prostøedky a zaøízení
používané k pøepravì drùbeže nebo jiného ptactva chovaného v
zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých
jiných materiálù nebo látek, které by mohly být kontaminovány,
pøípravkem s úèinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
Uvedené platí i pro dopravní prostøedky, které používají
zamìstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodáøství nebo je
opouštìjí
d) k usnadnìní kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o
všech osobách, které navštívily hospodáøství, s výjimkou
obytných èástí, a aby tyto záznamy byly v pøípadì požádání
pøedloženy orgánùm vykonávajícím státní veterinární dozor
e) bez souhlasu KVS SVS pro MSK nesmí hospodáøství
opustit žádné kadávery drùbeže, maso drùbeže vèetnì drobù,
krmivo pro drùbež, nástroje, náøadím, materiály, odpady,
exdrementy, hnùj drùbeže nebo jiného ptactva chovaného v
zajetí, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo pøispìt k
pøenosu aviární influenzy
f)
zákaz pøemístìní drùbeže a jiného ptactva chovaného v
zajetí do hospodáøství bez souhlasu KVS SVS pro MSK
Doba trvání opatøení
Opatøení v ochranném pásmu mohou být zrušena, jestliže
uplynulo nejménì 21 dní po provedení pøedbìžného èištìní a
dezinfekce v ohnisku nákazy a pokud na základì výsledku
posouzení rizik budou dle potøeby provedeny klinické kontroly a
odbìry vzorkù.
Sankce
Za nesplnìní nebo porušení povinností vyplývajících z tìchto
mimoøádných veterinárních opatøení mùže správní orgán podle
ustanovení § 71 nebo §72 veterinárního zákona uložit pokutu až
do výše 50.000,-Kè, jde-li o fyzickou osobu.
n
V pøípadì nálezu uhynulých volnì žijících ptákù volejte
linku 112, 150, nebo mùžete uhynulého ptáka odevzdat na sbìrný
dvùr (dle otevírací doby)
n
V pøípadì uhynulé vlastní drùbeže a ptactva volejte
rovnìž linku 112, 150, nebo KVS - 596 323 943, SVS - 596 781
911
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PØÍSPÌVEK (DAR)
NA OZDRAVNÝ POBYT
pro seniory v Dìtmarovicích
Obèanùm obce, starším 65 let, mùže být poskytnut
jednou roènì pøíspìvek na tuzemský ozdravný pobyt ve
výši 3.000,- Kè. O pøíspìvek obèané požádají na
pøíslušném tiskopise se souèasným pøedložením dokladu
o zaplacení pobytu.
Pøíspìvek bude proplacen v hotovosti na pokladnì
obecního úøadu na základì darovací smlouvy, jejíž
uzavøení schválí Rada obce Dìtmarovice. Pøíspìvky
budou poskytovány do vyèerpání rozpoètované èástky na
daný rok, která je pro rok 2017 schválená ve výši
198.000,- Kè.
Tiskopis žádosti ke stažení
- na www.detmarovice.cz/sociální
Bližší informace poskytne Obecní úøad Dìtmarovice
tel.: 596 540 143
596 540 140 socialni@detmarovice.cz

Informace o poskytování peèovatelské
služby v obci Dìtmarovice
Peèovatelská služba v Dìtmarovicích (dále jen PS) je
poskytována obèanùm žijícím na území obce Dìtmarovice každý
pracovní den v dobì od 7,30 do 14,30 hodin.
Posláním PS je snaha o to, aby obèané mohli zùstat co nejdéle
doma, i když jim už síly nestaèí na zajištìní domácnosti a péèe o
sebe. Zachovají si tak soukromí, navyklý zpùsob života a kontakt s
rodinou a kamarády. PS poskytuje pomoc s úklidem domácnosti, s
nákupy, stravováním, s osobní hygienou, zprostøedkovává
kontakt se spoleèenským prostøedím (doprovod k lékaøi, na úøady
apod.) PS rovnìž zajišuje dohled nad obèanem v jeho domácím
prostøedí.
Zpùsob podání žádosti a jednání se zájemcem o službu
Žádost o poskytování PS mùžou podat senioøi (od 65 let) a na
doporuèení lékaøe i osoby mladší z dùvodu zhoršeného
zdravotního stavu. Žádost podává obèan osobnì, nebo
prostøednictvím rodinných pøíslušníkù. Zájemce o poskytování
PS si mùže zvolit, kde bude žádost o poskytnutí této služby
sepsána (domácí prostøedí nebo obecní úøad). Jednání je možné po
dohodì uskuteènit i na jiném místì, napø. v nemocnici, kde je
zájemce momentálnì hospitalizován. Na základì jednání se
zájemcem o PS a podání jeho žádosti je sepsána smlouva mezi
poskytovatelem a pøíjemcem PS.

Výše úhrad za poskytované peèovatelské služby

Zpùsob platby za poskytování peèovatelské služby
Pracovník PS pøedloží uživateli písemné vyúètování úhrady
dle skuteènì odebraných úkonù PS v pøedcházejícím mìsíci.
Platba se uskuteèní v pøedem dohodnutém termínu, a to v
hotovosti.
Bližší informace:
www.detmarovice.cz /sociální/peèovatelská služba
e-mail: socialni@detmarovice.cz
telefon: 596 540 143
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Ohlédnutí za psím útulkem
v roce 2016
Další úspìšný rok 2016 je za námi. Tak jako v
minulých letech jsme ve spolupráci s psím útulkem
Dìtmarovice a dobrovolníky poøádali nìkolik akcí, a
už se jedná o „Den otevøených dveøí“ a „Veøejná
venèení psù“. Od roku 2012 vyvíjíme intenzivní èinnost,
jejímž cílem je kromì jiného hlavnì informovat obèany
o existenci psího útulku v obci (ten nebyl vùbec v
povìdomí obèanù) a o možnostech pomoci opuštìným
psùm v útulku zejména umístìním do pìstounské péèe.
Rozhodnutí adoptovat
psa má nìkolik aspektù, ten

bude konat na jaøe, jakmile
to poèasí dovolí. Konkrétní
termíny všech akcí se vèas
dozvíte. Chtìla bych znovu
pøipomenout dùležitý fakt,
že obec Dìtmarovice nabízí
obèanùm, kteøí si vezmou
psa ze zdejšího útulku,
odchyceného na území
Dìtmarovice, finanèní dar
ve výši 500,- Kè na psí
žrádlo, dále poskytujeme
zdarma 1.veterinární
vyšetøení psa a majitel
tohoto psa je nastálo osvobozen od místního poplatku
ze psù. Na internetových
stránkách obce prùbìžnì
také informujeme obèany o
nových psech v útulku,
nabízíme možnosti ochotným obèanùm, kteøí si z
útulku psa odeberou. V
souèasnosti k
1.2.2017

pozvat na akce poøádané v
roce 2017. První akce se

Ev. èíslo 1640
nejdùležitìjší je, že konkrétnímu psíkovi z útulku
darujete to nejcennìjší –
domov.
Že je to dobøe zvolená
cesta ukázalo následující
období a uzávìrka poètu
psù a nákladù za jejich
umístìní. V roce 2012 tyto
náklady èinily celkem
562.449,- Kè, a od roku
2013, kdy náklady byly
jenom 197.400,- Kè, se
nadále snižovaly až na
èástku 123.177,- Kè za rok
2016. A to jsou peníze, které
se podaøilo ušetøit a
následnì investovat do
dalšího rozvoje naší obce.
Pro všechny organizátory
tìchto akcí je jasným
impulsem k pokraèování v
takto nastaveném trendu.
Již nyní vás mohu

máme v psím útulku
ustájeného pouze 1 psa (viz
foto). Proto vìøíme, že se i
nadále bude daøit úspìšnou
spoluprací s psím útulkem
prohlubovat a umísovat
opuštìné pejsky k novým
majitelùm, kteøí jim poskytnou domov a nám všem
ušetøí spoleèné finance,
které mùžeme použít k
dalšímu rozvoji obce.
Touto cestou bych chtìla
podìkovat p. Sojkové z
psího útulku a všem
dobrovolníkùm, kteøí se na
poøádání všech akcí podílejí, za perfektní spolupráci.
Pevnì doufáme, že se
najdou noví pøíznivci tìchto
akcí a že se pøipojí noví
zájemci, kterým není
lhostejný osud ètyønohých
kamarádù.
Ing. Jana Støelcová

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

NÁKLADY
(v Kè)

562.449

197.400

180.016

209.686

123.177
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Vážení spoluobèané,
vzhledem k množícím se
dotazùm k novým kanalizaèním pøípojkám byl na
zastupitelstvu dne 30.1.2017
projednán i bod, týkající se této
problematiky. Po pøedchozím
projednání v radì obce zastupitelstvo schválilo následující
rámcové postupy, které jsou
pro každého perspektivnì pøipojeného majitele rodinného
domku v naší obci urèitì
dùležité. Uvedené postupy
budou dále v detailech
zpøesòovány.
A) Èást výstavby kanalizace:
Nový kanalizaèní systém,
jehož budování bude v letošním roce intenzivnì pokraèovat, bude znamenat samozøejmì èinnosti spojené s detailem pøipojení kanalizace ke
každému rodinnému domu, èi
jinému objektu. Opakuji, že
veškeré náklady spojené s
páteøním potrubím vèetnì
èerpacího zaøízení splaškù (u
tlakového systému), až „nìkam“ na hranici pozemkù,
jdou na vrub obce. Pojem
„nìkam“ je zámìrnì pøibližný,
nebo budou napøíklad rozdíly
v gravitaèních úsecích a úsecích tlakových, apod. Obèan si
provede výkop od šachtice na

hranici (dle dokumentace)
svého pozemku k vyústìní
potrubí u svého RD, i následné
upravení terénu, na své
náklady. I tak ale na realizaci
tìchto prací obec poskytne
obèanùm následující formy
podpory, která je nad úrovní
standardu v okolních obcích:
1/ Na pøipojení RD bude
obcí poskytována èástka 10
tis. Kè na jedno pøipojení,
obec rovnìž zajistí a uhradí
zpracování projektu pøípojky,
vèetnì èásti elektrozaøízení, v
cenì 2.500 Kè. Obèan si
zaplatí pouze správní poplatek
za vydání územního souhlasu
ve výši 500 Kè.
2/ Obec provede výbìr
firmy, která bude provádìt
výkopy a pøipojení vèetnì
prací elektro všem obèanùm,
kteøí o tuto práci požádají.
Cena obvyklá za tyto èinnosti
se pohybuje v rozmezí cca
600-1000 Kè za 1 metr výkopu
a pøipojení. Tuto èinnost si
obèané zaplatí.
3/ Kontrolu provedení
pøípojky vèetnì revize
elektrozaøízení provede obcí
vybraný pracovník (resp.
firma) na náklady obce. Výše
uvedená èástka 10 tis. Kè bude

vyplacena po konstatování
bezchybnosti provedení nové
pøípojky a po pøedložení
územního souhlasu k napojení.
Majitel každého pøipojeného
objektu pak rovnìž od obce
obdrží smlouvu o odvádìní
odpadních vod.
B) Èást provozování
systému kanalizace:
1/ Na funkènost zaøízení
kanalizaèního systému bude
záruka 5 let. Veškeré náklady
spojené po tuto dobu s
p ø íp ad n ý mi o p r av ami u
nezavinìných stavù jdou mimo
uživatele systému. Zaøízení je
však citlivé zejména na
splachování nedovolených
pøedmìtù, na to pozor, protože
je to nejèastìjší pøípad, kdy si
pak opravu musí uživatel
hradit „ze svého“.

2/ Nutnost pøípadné opravy
na novém kanalizaèním
systému bude majitel RD hlásit
na urèené místo, které bude
upøesnìno.
3/ Ostatní nutnou údržbu na
zaøízení bude standardnì
provádìt nasmlouvaná firma a
náklady na tuto èinnost bude
plnì hradit obec.
4/ Výše stoèného bude
urèovat obec, která bude
majitelem a provozovatelem
kanalizace. Mimo výsledek
propoètu reálných nákladù
provozování systému bude
pøihlíženo k sazbám SmVaK v
regionu a sazby obce nebudou
pøekraèovat úroveò sazeb
SmVaK.
Ing. Ladislav Rosman

Voyages, voyages…
…cesty, cesty… se zpívá v jednom francouzském šlágru ze
sedmdesátých let. Téma cest a jejich kvality se opakovanì
objevuje jako pøipomenutí nedostatkù naší obce v poslední
dotazníkové akci ke spokojenosti obèanù. A to i po asi pìtiletém
období usilovných oprav asfaltových a jiných komunikací v naší
obci. Je to trvale jedna z priorit, která „spolkla“ za uvedené
období zatím asi 35 milionù Kè. Z toho je vidìt mj. celkový obøí
rozsah celkových potøeb a též to, že se po øadu let pøed rokem
2011 povrchy cest obnovovaly v obci jen minimálnì a vìc se
zanedbala.
Chtìl bych potvrdit, že i nadále budeme cesty masivnì
opravovat, pøièemž plán oprav úsekù na rok 2017 je hotov, zase v
hodnotì díla cca 8 mil. Kè. Na øadu pak, od roku 2018, pøijdou i
komunikace, v nichž bude novì položeno kanalizaèní potrubí,
tedy úseky cest ve støedu obce a pak v Koukolné. Dìlat nové
povrchy ihned po zasypání výkopù se nedoporuèuje, zemina
sedá i po zhutnìní.
V opravách komunikací bude dle posouzení stavu uplatnìna
trojice technologií tak, aby bylo cest opraveno co nejvíce.
Nejlevnìjší je technologie válcovaného recyklátu, jejíž masivní
uplatòování již v obci pomalu konèí, nebo též v obci konèí
potøeba vytvoøení bytelného základu nové cesty v úsecích, kde
se dosud jezdilo po velkých kamenitých nerovnostech a „po
hlínì“. Tyto úseky se již podaøilo témìø všechny v obci poøešit a
dále budou zdokonalovány technologiemi nároènìjšími. Pokud
se bude jevit potøeba místních oprav výtlukù nebo plošných
oprav v nízké vrstvì napøíklad na pùvodní betonový podklad,
bude dále uplatòována technologie nástøiku a zaválcování. Tato
technologie se v obci velmi osvìdèila.
Tøetí, nejdokonalejší technologii uplatòujeme na souvislých
úsecích døívìjších nedokonalých a poškozených komunikací s
dobrým základem a povrch cest je pak po opravì perfektní. Je to
technologie pokládání asfaltového koberce finišerem.
Technologie nejdokonalejší, vyžadující vìtšinou i frézování
podkladu nebo jeho jinou úpravu. Též je to technologie
nejdražší, což je dobré si uvìdomit.
Znovu chci obèany ubezpeèit o snaze rady a zastupitelstva
vìnovat nadále tomuto tématu velkou pozornost a i v etapì
realizace nìkterých nároèných staveb v obci budeme tempo
oprav cest dále držet. Zastupitelstvo obce dne 30.1.2017
schválilo pøesný rozpis plánu oprav našich komunikací. Obèané
si mohou „svou“ cestu najít vyznaèenou na mapce katastru obce.
Ing. Ladislav Rosman

Mnoho povyku pro nic
Mám v živé pamìti rok 2013, kdy se pøièinìním malé skupiny
lidí strhla v obci mela, že z chátrající budovy Vaštyl - øeznictví
plánuje obec realizovat ubytovnu, tedy zaøízení pro osoby
nacházející se v nepøíznivé sociální situaci zpùsobené vìkem
nebo zdravotním stavem. Jaké to bude ohrožení v obci, co to
vedení obce na lidi chystá, hrozí zneužití dìtí, apod. Jen pro
pøipomenutí, obec tehdy ten zámìr nemìla, byl to podnikatelský
zámìr soukromé osoby. Podívejte se ale, jak se za tøi roky karta
obrátila. V obci je už mnoho podporovaných bytù tohoto
charakteru, probìhly úpravy jiných objektù, bydlí tam lidé, kteøí
nikomu neškodí… a funguje to. Bez úèasti obecního úøadu a
vedení obce. A nikdo už nepovykuje a neplaší obyvatelstvo…
Proè? Našim lidem to není tøeba vysvìtlovat, ale pøece, co se
událo zásadního?
1) Sociální bydlení a podpora je pøece šlágrem vládnoucí
ÈSSD…, tìžko se to pak panu Sobotkovi bude negovat ze strany
pøípadných spolustraníkù.
2) Je zøejmé, že se skladba obyvatelstva v tìchto domech
dá podchytit a ovlivnit tak, aby mohlo dojít ke stavu slušného
spolužití (i v naší obci to tak je).
3) Další podporované byty vznikají a vzniknou už jinde
než „U Vaštyla“…, tam to tak zøejmì nebude vadit…
Poznámka: Tvrzení, že obec mùže zastavit realizaci
podnikatelských zámìrù fyzických osob v oboru státem
podporovaných sociálních bytù, je nesmyslné a naivní. Pøípadné
námitky obce jsou legislativou rychle smeteny ze stolu.
Ing. Ladislav Rosman
-5-
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Pøiplul až k nám
Dne 21. prosince 2016 se v prostorách základní školy
uskuteènily dvì besedy s nejvýznamnìjším èeským
moøeplavcem, rodákem z Bohumína, panem Richardem
Konkolskim. Úèastnili se jich žáci 5., 6. a 9. tøídy. Žáci se
formou poutavého líèení a dokumentárního filmového
materiálu seznámili s životem pana Konkolského a s jeho
moøeplaveckými cestami. Napøíklad se dozvìdìli, že jeho
pøedci mají koøeny v Koukolné, že døevo na stavbu jeho
první jachty „Niké 1“ pochází ze stromu z Dìtmarovic. Pan
Konkolski barvitì vylíèil své cesty pøes Atlantik a 3 cesty
kolem svìta. Jeho jachta Niké 1 se stala druhým nejmenším
plavidlem, které obeplulo svìt. Stal se také prvním
Evropanem, který sólovì obeplul svìt v obou smìrech. Je
nositelem celé øady prestižních ocenìní, napø. z rukou
amerického prezidenta Ronalda Reagana, premiéra polské
vlády nebo èeského prezidenta a autorem 18 knih o
moøeplavbì. Po své emigraci žil dlouhá léta v Newportu v
USA, od roku 2014 potom v Èeské republice, v Dolní
Lutyni.
Chtìl bych tímto ještì jednou podìkovat panu
Konkolskému za poutavé vyprávìní a do dalších let popøát
pevné zdraví.
Mgr. Robert Lindert, øeditel školy
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Dìtmaroviètí lyžníci lyžovali v Mezivodí
Tak jako každý rok i letos se vydali žáci 7. roèníku ZŠ a MŠ
Dìtmarovice „zdolávat kopec“ v rámci lyžaøského výcviku v
Mezivodí. I když celou zimu snìhu moc nebylo, nezlekli jsme
se, plni odhodlání a za vydatného snìžení jsme vyrazili 29.
ledna 2017 z areálu školy. Podotýkáme, že poèasí bylo
perfektnì naèasované. Po hodince cesty naše posádka, èítající
24 dìtí a pedagogický dozor, koneènì dosáhla vytouženého
cíle – penzionu Ledovec v Mezivodí. Èekala nás tam
pohádková zima. Ubytovaní jsme v nìm byli již po šesté za
sebou, jeho velkou výhodou je to, že stojí vedle lyžaøské
sjezdovky. Bìhem celého týdne udìlali dìtmaroviètí lyžníci
mnoho pokrokù. Musíme konstatovat, že z poèetné skupinky
lyžníkù jich 9 nemìlo tušení, jak se mají èertovská prkénka
ovládat. Díky jejich píli, stateènosti a odvaze pochopili
„vocogou“ a bìhem dvou dnù vìdìli jak „vyfièet a sfièet“
kopec. Ti zkušenìjší si své lyžaøské dovednosti upevnili.
Velkým plusem byl také fakt, že za celou dobu se nikomu nic
nestalo. Veèery vždy patøily hrám a rùzným spoleèenským
aktivitám. Po celou dobu pobytu se o dìti starala ètveøice
dospìlých: Mgr. Veøtat Leona (instruktor a vedoucí kurzu),

Branná Markéta (instruktor, vychovatel), Janda Kamil
(vychovatel) a Balon Petr (zdravotník).
Tímto bych chtìla podìkovat jednak kolegùm za perfektní
prùbìh celé akce, dále samotné obci Dìtmarovice, která
financovala dìtem celý pobyt a snížila tak náklady rodièùm, a v
neposlední øadì i samotným dìtem, které byly opravdu super!
Branná Markéta

Pøedškoláci posilují imunitu
Vyhnat rýmu a kašel, vyhlásit válku baktériím a virùm,
posílit obranyschopnost organismu v obou mateøských
školách. Z tohoto dùvodu obì mateøské školy organizují v
tomto období ozdravné pobyty v pøírodì, provádìjí pravidelné saunování a od roku 2009 navštìvují solnou
jeskyni v obci.
V jeskyni absolvují 10 infrasauny a pøevoz dìtí z
návštìv. Každá trvá 60 minut. MŠ støed do ní, jakož i
Bìhem inhalaèní procedury pìtidenní pobyty v pøírodì
ze soli z Mrtvého moøe a hradí obec.
speciálním unikátním klimaVelkým pøínosem pro
tem stráví dìti nejprve 20 zdraví dìtí, je rovnìž
minut na lehátku zpøíjem- používání èistièek vzduchu s
nìných poslechem pohádky a
pak následují velmi oblíbené
hry na solišti. Do jeskynì se
jezdí ve skupinách po 12-15
dìtech. Cena jedné návštìvy
za dítì je cca 60,- Kè a
zahrnuje pobyt i dopravu. Do
jeskyòky vozí dìti autobus
vybavený bezpeènostními
pásy.
O spokojenosti a oblíbenosti pobytù v jeskyòce
svìdèí každoroènì velký
zájem rodièù i dìtí. Souèasnì
s návštìvami solné jeskynì
dìti obou MŠ využívají od
podzimu do jara infrasaunu,
instalovanou od r. 2004 v MŠ
Koukolná, èímž se ozdravný
a imunitu podporující efekt
umocòuje.
Pobyt v solné jeskyni si
rodièe hradí sami. Provoz

ionizérem, které škola pøed
tøemi lety poøídila z
prostøedkù obce nejen do
svých tøíd a uèeben, ale také
do obou MŠ. Zvláštì letos,
kdy kvalita vzduchu je
opravdu mizerná a vysoká
prašnost pøímo ohrožuje
zdraví obyvatel, jsou èistièky
vzduchu velkým pomocníkem za lepší životní prostøedí. Velice v tomto smyslu
oceòuji finanèní podporu
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obce. Je ale na obèanském
postoji každého z nás, aby
dìti dýchaly èistý vzduch,
když se vrátí z pobytu z hor,
solné jeskynì nebo budovy
MŠ, a nenastala situace, jak
se mi nedávno jeden obèan
podivoval, když èerný dým z
komína svého domku
komentoval slovy: „Vždy
jsem do kotle strèil jenom
bíle lakovaná okna…
Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

www.detmarovice.cz

Z KNIHOVNY
Zima je skoro za námi a jaro klepe na dveøe… ale ještì ten
správný èas na ètení z našich knižních novinek. Záleží už jenom
na vás, po jakém žánru tentokrát sáhnete.
Láska v mnoha podobách
níka ministerstva vnitra Ondøeje
Novotného. Prostøednictvím
Psychoterapeutka PhDr.
jeho vzpomínek se Tomáš snaží
Zuzana Peterová vypráví pøízískat informace, které ze spisù
bìhy, které „napsal“ každodenní
záhadnì zmizely. Mùže ale vìøit
život - život nás všech. Kniha
muži,
ze kterého se stal politik s
nám pøibližuje bolesti, zápasy,
nevalnou
povìstí? Jakou roli
prohry, ale i nadìje spojené s
hrají v pøípadu dìjiny zapomenejkrásnìjším lidským citem,
nutého kraje? A jak hluboko do
tedy láskou. Kniha k nám
minulosti se musí Tomáš popromlouvá o milostném trápení,
noøit, aby odhalil, komu kdysi
o zápolení s alkoholem èi s
prošla nikoli jedna, ale dvì
manželem - tyranem, o špatných
vraždy?
vztazích matky s dcerou, nebo
dokonce o bolesti nad ztrátou
Kluk z kostek
milované bytosti. Všechna tato
Keith Stuart - Neuvìøitelnì
vyprávìní jsou autentická a
silný pøíbìh otce a jeho
pocházejí z autorèiny psychoautistického syna, kteøí k sobì
terapeutické praxe.
našli cestu díky poèítaèové høe.
Vraždy ve znamení hvìzdy
František Kalenda - První z
øady detektivních pøíbìhù ze
støedovìké Prahy, za vlády Karla
IV. Rok 1350. Mladému králi
Karlovi se koneènì podaøilo
ukonèit letité boje a sjednotit
rozpolcenou Øíši. Èeské království si vydechlo a také
pražská mìsta se probudila z
noèní mùry morové nákazy.
Obchází je však nový strašák –
vrah, který za sebou nechává tìla
zohavená znamením židovské
hvìzdy. A tak zatímco pražští
židé opìt trpí falešným naøèením, arcibiskup Arnošt z
Pardubic povolává zpìt do
služby svého nejschopnìjšího
vyšetøovatele, aby vraha dopadl,
dokud je ještì èas.
Promlèení
Jiøí Bøezina - Mladý policista
Tomáš Volf narazí pøi zkoumání
promlèených vražd na podivné
úmrtí, k nìmuž došlo v roce 1991
v zastrèené osadì Paseèky u
rakouských hranic. Když se k
jedné složce s podezøelou smrtí
pøipojí druhá, rozhodne se
Tomáš vyzpovídat èlovìka,
který se tehdejšího vyšetøování
pøímo úèastnil: bývalého úøed-

Alex svou ženu Jody miluje, ale
zapomnìl, jak jí to dát najevo.
Zbožòuje i svého autistického
syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný pøekvapení
a svìt je pro nìj hádanka, kterou
bez pomoci nedokáže rozluštit.
Až díky hraní Minecraftu pro
sebe otec se synem najdou
spoleèný prostor, v nìmž se
zaènou lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se
rozpadlá rodina kousek po
kousku, kostku po kostce dát
znovu dohromady?
Oblak a valèík
Ferdinand Peroutka - román
vznikl na základì zkušenosti z
vìznìní v nacistickém koncentraèním táboøe. Ojedinìlý román
v èeské a možná i svìtové
literatuøe, který jako málokteré
umìlecké dílo zobrazuje válku a
nacismus, jak se tato dvì
spojená zla projevují v lidské
existenci. Co dìlají s osudy, charaktery a chováním desítek
postav, spojených tím, že se
ocitly pod ohromným lisem
neosobních dìjin. Historických
románù z druhé svìtové války je
celá øada, ale Peroutka vytvoøil
nìco zvláštního a neopakovatelného: rozpohyboval živé

dìjištì svìta, jež je složeno z
vypjatých i obyèejných osudù,
které se setkávají v podání
velkého ironika. Ten je vede do
vìznic, káznic, koncentraèních
táborù, na popravištì i na
palebnou linii tøeba stalingradských zákopù. Pozoruje je
pøi jejich iluzích, nadìjích,
zoufalstvích i bìhem jejich smrti.
Zobrazuje jejich hanebnost, fanatismus, krutost a zaslepenost.
Sklání se pøed jejich odvahou,
zásadovostí i prostou slušností.
Je s nimi, a zároveò jako by mu
cosi nedovolovalo k nim zcela
sestoupit, snad proto, že by to
bolestí a lítostí nevydržel.
Nejpùjèovanìjší tituly
v minulém roce:
Smrtící polibek
Slaugheter, Karin
6x
Sítì
Dvoøáková, Petra

5x

Porodní bába od øeky Hope
Harman, Patricia
5x

Nenašli jste vybraný titul
v regále knihovny? Pùjète si
e-knihu!
Dìtmarovická knihovna ve
spolupráci s portálem eReading.cz nabízí novou službu –
eVýpùjèky.
Vypùjèit si lze e-knihy ze
souèasné produkce èeských
nakladatelù online. Ètenáøi mají
momentálnì na výbìr více než
2 000 titulù e-knih. Pùjèování je
bezplatné a mohou ho využít
registrovaní ètenáøi knihovny.
Podmínky:
1. Ve ètenáøské kartì musí
být uvedena platná e-mailová
adresa
2. Ètenáø musí být zaregistrován na stránkách eRea
ding.cz pod shodnou e-mailovou
adresou uvedenou v knihovnì
3. Ètenáø musí souhlasit
s všeobecnými podmínkami
eReading.cz
4. Ètenáø musí mít 18 let
a více.
5. Ètenáø musí mít vyrovnané
své závazky vùèi knihovnì
(žádné upomínky a zaplacený
registraèní poplatek).
- délka eVýpùjèky je 21 dní, po
uplynutí této doby se e-kniha ze
zaøízení automaticky smaže
- e-knihu není možné vrátit pøed
vypršením výpùjèní lhùty,
- zároveò si lze vypùjèit maximálnì 3 e-knihy.
Více informací u knihovnice.

Dívka ve vlaku
Hawkins, Paula

5x

Jeptiška pro markrabìte
Horáková, Naïa

5x

Dvojí život
Chamberlain, Diane

5x

Nejmenuji se Miriam
Axelsson, Majgull

4x

WI-FI
pøipojení v knihovnì zdarma
– služba pro vás

166
112
108

Už i v naší knihovnì mùžete
využít bezdrátový internet.
Návštìvníci knihovny teï mají
možnost pøipojit svá vlastní
chytrá mobilní zaøízení na
internet a vyhledat si potøebné
informace.

33
33
29

Bøezen – mìsíc ètenáøù

TOP
poèet pùjèených titulù:
p. Kristina Kadìrová
p. Jana Chromiková
p. Dagmar Bednáøová
TOP poèet návštìv:
p. Dagmar Bednáøová
p. Marie Krùlová
p. Michael Solèán

„Ètenáøkou knihovny”
za rok 2016 se stává
paní Kristina Kadìrová.
Srdeènì
blahopøejeme!
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- registrace zdarma
- prodej vyøazených starších
knih
- velikonoèní tvorba pro dìti
- Noc s Andersenem
Na vaši návštìvu se tìší
Alžbeta Jendryšèíková
www.detmarovice.cz

Tøíkrálové koledování
Letos už po sedmnácté vyšli koledníci Charity v
rámci celé naší republiky k domùm a bytùm
spoluobèanù zazpívat koledu, obdarovat je
symbolickými dary, popøát šastný a požehnaný nový
rok a poprosit o pøíspìvek pro ty z nás, kteøí z rùzných
dùvodù nezvládají tíhu svých životù a potøebují pomoc.
Aèkoliv se jednalo zøejmì o letošní nejmrazivìjší
víkend, srdce dárcù byla
vøelá a jejich dlanì byly
štìdré, za což jim patøí
velký dík. Ti, kteøí otevøeli
dveøe svých domovù a
pøispìli svým darem, mají
velký podíl na nové nadìji
pro ty, kteøí ji ztrácejí.
Koledovat jsme mohli
od 1. do 15. ledna, hlavním
„koledovacím“ dnem ale
byla sobota 7.1.2017,
jelikož byla nejblíže svátku
Tøí králù. Ten den nám
teplomìr pøes den ukazoval
-18,5 až -14,5 stupòù
Celsia. V Dìtmarovicích
bylo zapeèetìno 9 pokladnièek (za koledovací oblast,

kterou má na starosti Charita Bohumín bylo celkem
zapeèetìno 80 pokladnièek) a letošní výtìžek byl
22.912,- Kè. Celkem se
vykoledovalo 315.340,Kè. Oproti loòskému roku
je to o 17.042,- Kè ménì,
ale s ohledem na to, jak
tøeskuté mrazy panovaly a
jak moc koledníèkù onemocnìlo, je sbírka opìt
úspìšná a moc za ni
dìkujeme.
Velké podìkování tedy
patøí nejen všem dárcùm za
finanèní dar a za vlídná
slova, porozumìní a èastý

úsmìv, ale také tìm, kteøí
vyšli do ulic, domù a bytù i
pøes nepøízeò poèasí. Na
nich záleží, jak sbírka
dopadne. Všem za Charitu
Bohumín a její klienty ze
srdce moc dìkujeme. A moc
se omlouváme tìm, které
jsme letos nestihli navštívit,
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i když se na nás tìšili.
Budeme se snažit to pøíští
rok napravit.
S pøáním všeho dobrého
do nového roku
koordinátorka
TKS sbírky
Zdeòka Kniezková
Bròáková, DiS.

www.detmarovice.cz

Sokolské plesání 2017
Rok se s rokem sešel a my jsme se opìt mohli sejít na
tradièním, letos již 48. plese, poøádaným TJ Sokol
Dìtmarovice, který se konal v sobotu 18. února v místní
sokolovnì.
Po delší dobì jsme se
rozhodli zmìnit hudební
doprovod veèera a sáhli
jsme po tøineckém seskupení Orchestra Párty. Zpìtné reakce návštìvníkù plesu

byly více než pozitivní, což
je pro nás nejvìtší
odmìnou. O kulturní
vystoupení se postarala
taneèní skupina KMIT z
Orlové, kdy se na parketu

vystøídaly, od malých
taneènic až po seniorky,
všechny vìkové kategorie.
Jako každoroènì, i letos
bych zde chtìla podìkovat
všem sponzorù této naší

akce, kterými byli:
Autoservis Cáfal,
Èalounictví Fukalová,
S TA M O T E X M a r c e l
Oršulík, Iva Michalèíková,
Autodoprava Ladislav

Zimný, Hostinec U Barteèka, Truhláøství Ivo Kiša,
Pneuservis Zdenìk Pospiech Dolní Lutynì, Oprava
karoserií Roman Šeliga,
Solná jeskynì Dìtmarovice,
Kadeønictví Michaela Mazurková a Martina Toman,
manželé Trnìní, oddíl
aerobiku TJ Sokol, Michaela Kadìrová, Kosmetické služby Kamila
Šnapková, Hospùdka Na
statku, Slezská Humanita,
o.p.s., Veèerka Fialka Orlová 1, Lékárna Dìtmarovice, Ploty Morava David
Mazurek, Podlahy Morava
Jiøí Mazurek, Jiøina Vichrová, Ivana Nádvorníková, oddíl badmintonu
TJ Sokol, DRAKKNET
František Hartl, Velkoobchod C&C Petr Žídek
Karviná, Pekárna Rychvald,
Veèerka Nico, Hanka
Zemanová, Elektro Roman
Volák, Obecní úøad Dìtmarovice, Richter+Frenzel
Ostrava, Koeximpo Èeský
Tìšín.
Zároveò chci moc podìkovat všem, kteøí se organizaènì na plese podíleli:
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Kristýnce a Lucce Trnìným
za starost o šatnu, Simonce a
Liborovi za prodej chlebíèkù, zákuskù i víneèka,
Romèovi a Ivoškovi za
èepování piva, Lence
Zajoncové za skvìlou
kuchyni, Janièce Kubátkové za pomocnou ruku,
Jiøince Vichrové za upeèení
zákuskù, Elišce, Klárce a
Danovi za bezchybnou
obsluhu baru, Karlièce za
nákup a v neposlední øadì
Ivetì a Robertovi Trnìným
za trpìlivost a bezvadný
chod celého zázemí sokolovny. Bez nikoho z Vás by
to nešlo. Moc díky.
Co dodat... 48. ples je za
námi. Vìøíme, že všichni, co
jste se zúèastnili, jste se
dobøe bavili a nezbývá, než
se zaèít tìšit na ples pøíští.
Ivana Nádvorníková

Podìkování
sponzorùm,
kteøí pøispìli svými dary
do tomboly tradièního 26.
„Koukolòáckého plesu“,
jenž se konal v sobotu
11.2.2017 v Motorestu, a
tím pøispìli ke zpestøení a
zpøíjemnìní plesové atmosféry.
Jsou to tyto firmy: Obec
Dìtmarovice, INTEVO,
Solná jeskynì, Aromka,
Ploty Morava, Zámeèek
Petrovice, Prckùv ráj Karviná, Silexim, DAKOL,
Pizzerie Melánie, Techcom, Drakknet, Kamenictví Ploczek, Kadeønictví KM styl Orlová,
Canis, STEDA, Restaurace U Témù, Rustikal
Bar, Eletro Volák, Cukráøství Šárka Chrobáková.
Ještì jednou Všem
velice dìkujeme a vìøíme,
že i v pøíštím roce náš 27.
ples Koukolòanù podpoøíte.
KLUB Obèanù
Koukolná
www.detmarovice.cz

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
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Sbor dobrovolných hasièù není zásahovou jednotkou
Jednotky sborù dobrovolných hasièù obcí mají
nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým
pøístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to
dennì dokazují.
Vždy byly a jsou pilíøem, který zabezpeèuje
vèasnou pomoc obèanùm pøi
hašení požárù, prová-dìní
záchranných pracích pøi
živelních pohromách a
jiných mimoøádných událostech.
Je zde nutno pøipomenout, že dost èasto
dochází k zámìnì pojmù
„Sbor dobrovolných hasièù“ s „jednotkou sboru
dobrovolných hasièù obce“.
V prvním pøípadì se
jedná o organizaèní èlánek

obèanského sdružení Sdružení hasièù Èech, Moravy a
Slezska, které také významnou mìrou spolupracuje s
obcemi v oblasti požární
ochrany a pøi zabezpeèeni
èinnosti jednotek SDH obcí.
Je to tedy bìžné obèanské
sdružení na úrovni napø.
myslivcù, vèelaøù a podobnì.
Kdežto jednotky SDH
obcí podle zákona è.
133/1985 Sb., o požární
ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zøizuje obec.

Tyto jednotky SDH obcí jsou
významným èlánkem
plošného pokrytí, k zásahùm na místa požárù a
jiných mimoøádných událostí jsou èasto povolávány
operaèními a informaèními
støedisky Hasièských záchranných sborù krajù.
Využitelnost pøi zásazích
se liší podle kategorie a
vybavení jednotek technikou
a vìcnými prostøedky požární ochrany.
Zpùsob spolupráce asi
nejlépe dokumentuje zaøazení do zmínìného plošného
pokrytí. Rovnìž spolupráce s
Hasièskými záchrannými
sbory krajù je na dobré
úrovni.

Pøehled svátkù, v nichž si nenakoupíte
OBÈANSKOU PORADNU Slezské diakonie
Karviná kontaktovala paní Iva. Ke své situaci
uvedla, že byla zvyklá v období svátku
pravidelnì vyrazit na nákupy. Považovala tuto
èinnost za svùj koníèek. Vzhledem k tomu, že
mìla volno, nemusela s nákupem spìchat a
patøiènì si jej užila. Byla nemile pøekvapena a
zklamána, když od podzimu loòského roku
zùstaly nìkteré její oblíbené obchody zcela
uzavøeny. V poradnì se dotazuje, kterých
prodejen se zákaz prodeje týká a ve kterých
sváteèních dnech si již nenakoupí.
Sociální pracovnice paní Ivì k dané situaci
poskytla informace ze Zákona è. 223/2016 Sb., o
prodejní dobì v maloobchodì a velkoobchodì,
který nabyl úèinnosti dne 1. 10. 2016, a jehož
hlavním zámìrem je upravit prodejní dobu tak,
aby byl stanoven obecný zákaz prodeje ve
vyjmenované svátky a omezena prodejní doba
na Štìdrý den.
Zmínìným zákonem je zakázán prodej o tìchto
státních svátcích a ostatních svátcích:
• 1. leden - Den obnovy samostatného
èeského státu a Nový rok
• Velikonoèní pondìlí
• 8. kvìten - Den vítìzství
• 28. záøí - Den èeské státnosti
• 28. øíjen - Den vzniku samostatného
èeskoslovenského státu
• 25. prosinec - 1. svátek vánoèní
• 26. prosinec - 2. svátek vánoèní
• 24. prosince - Štìdrý den od 12.00
do 24.00 hodin
Zmínìné omezení prodejní doby se nevztahuje
na provozování prodejen, jejichž prodejní
plocha nepøesahuje 200 m2, dále pak na èerpací

stanice s palivy a mazivy, lékárny, na prodejny v
místech zvýšené koncentrace cestujících na
letištích, na železnièních stanicích a
autobusových nádražích, na prodejny ve
zdravotnických zaøízeních, a na maloobchody a
velkoobchody v dobì, kdy je vyhlášen stav
nebezpeèí, nouzový stav, stav ohrožení státu,
nebo váleèný stav. Èeská obchodní inspekce pak
blíže vysvìtluje nìkteré pojmy uvedené v
zákonì o prodejní dobì v maloobchodì a
velkoobchodì. Podle jejího stanoviska je pojem
„prodej“ tøeba chápat tak, že zahrnuje nejen
samotné objednání zboží zákazníkem, ale také
jeho výdej. Omezení prodejní doby tak bude mít
vliv i na prodejny (výdejny) internetových
obchodù, jejichž plocha pøesahuje 200 m2.
Pøi svých kontrolách se ÈOI zamìøí na celkovou
plochu, kam zákazníci mají pøístup, vèetnì
zkušebních místností, plochu zabranou
prodejními pulty a výklady a plochu za
prodejními pulty, kterou používají prodavaèi.
Bezplatného a anonymního odborného
sociálního poradenství mohou obèané využít v
sídle OBÈANSKÉ PORADNY Slezské
diakonie Karviná, na adrese V Aleji 435 v
Karviné-Ráji, a to v pondìlí od 8:00 do 12:00 a
od 13:00 do 16:00, v úterý od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00, ve støedu od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00, ve ètvrtek od 8:00 do 12:00, v
pátek od 8:00 do 10:00. Posledního zájemce o
službu, resp. uživatele pøijímáme 45 minut pøed
polední pauzou a pøed koncem úøedních hodin.
Obèanskou poradnu lze navštívit osobnì nebo
lze vznést telefonický dotaz na èísle 734645272.
Bc. Dana Zborovská, sociální pracovník
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Napø. èást pravidelné
odborné pøípravy èlenù
jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III probíhá ve spolupráci s Hasièskými záchrannými sbory
krajù na stanicích Hasièských záchranných sborù
krajù.
S výše zmínìným obèanským sdružením nemají
jednotky nic spoleèného, ani
právnì, ani fyzicky. Èasto
jsou však èlenové jednotek
vychováni a vedeni k
hasièinì obèanským sdružením SDH napø. v mládežnických a dorosteneckých soutìžních kolektivech.
O vztazích mezi dobrovolnými a profesionálními
hasièi kolují více èi ménì
zasvìcené informace o
rivalitì, pøehlížení a podceòování dobrovolných
hasièù. Ve skuteènosti jsou
tyto vztahy podobné, jako
vztahy mezi jinými lidmi,
kteøí jsou nuceni spolupracovat. Až na výjimky
probíhá tato spolupráce bez
problémù a je hasièùm
vyšším cílem.

Pozvání
na valnou
hromadu
TJ Sokol Dìtmarovice
zve všechny èleny
na valnou hromadu,
která se uskuteèní
dne 16.3.2017
v 17.00 hod.
v místní sokolovnì
www.detmarovice.cz

Z farnosti
Jarní sbìr (nejen) použitého šatstva
Po pøedvánoèním úspìšném dobroèinném bazaru, ve kterém byla možnost darovat rùzné èisté a nepoškozené vìci a
následnì si nìkteré z nich koupit a z výtìžku tak podpoøit opravu kostelních varhan, oznamujeme, že podobná možnost bude
zase, tentokrát v druhé polovinì kvìtna. Pøesné datum bude oznámeno v kvìtnovém èísle „Okénka“.

Zaèala druhá etapa opravy varhan

O Jidášovi
Je až neuvìøitelné, kolik je v èeské kultuøe nejrùznìjších
pøísloví a lidových rèení na téma peníze. Lidé vám budou
znovu a znovu tvrdit, že všechno se toèí kolem penìz. Že
dnes svìtu vládnou peníze. A máte-li jich dost, máte
všechno.
Inu, stali jsme se otroky mamonu, zdá se, že nás
pronásleduje na každém kroku. Všechno vidíme a
hodnotíme pøes peníze. Když pak mnozí lidé pøiznávají, že
ani obrovské množství penìz jim nezajistilo šastný a
dlouhý život, øíkáme si: „To není mùj pøípad. Já bych s
tolika penìzi hospodaøil lépe.“ Ale ani miliony v bance nás
neochrání pøed neèekanou pøírodní katastrofou, pøed
zhoubnou nemocí, pøed zradou „bývalých“ pøátel. Mnozí si
pøesto cení svých penìz a svého majetku více než života
druhých lidí. Žijí jen sami pro sebe, pro své sobectví.
V pøedvelikonoèním èase se nám v této souvislosti jistì
vybaví postava Jidáše, jednoho z Ježíšových uèedníkù. Byl
svìdkem jeho zázrakù, které potvrzovaly, že to je opravdu
Boží Syn. Nakonec jej však zradil. Za peníze. Za velmi
slušnou èástku penìz. Naprosto jej omámila vidina toho, co
by si za nì mohl poøídit. Za tøicet støíbrných ho prodal
nepøátelùm. Tak Jidáš „ocenil“ svého Mistra. Když pak
vidìl, jak Ježíše spoutali, odvedli a vydali vladaøi Pilátovi k
odsouzení, hnulo se v nìm svìdomí. Leè pozdì. Marnì se
ještì pokoušel zvrátit bìh velikonoèních událostí vrácením
penìz. Pozdì však volá: „Zhøešil jsem, zradil jsem
nevinnou krev!“ Dobrovolnì ukonèil svùj život. Výèitky
svìdomí byly silnìjší než síla a moc penìz. Nejeden èlovìk
i dnes by byl všeho schopen kvùli penìzùm. „No dobøe, a co
já s tím? Nikomu jsem neublížil a nikoho jsem se o nic
neprosil. Staèím si na svùj život sám.“ A pùjdeš dál svou
cestou. Ježíš mezitím potupnì umírá na køíži, aby zaplatil za
naše høíchy. Na místì, kde bychom mìli být my, umírá On
sám. Je až neuvìøitelné, že Bùh tak vysoce ocenil hodnotu
našeho života, když obìtoval svého vlastního Syna. Cenou
za naši záchranu, za moje štìstí, za mír a za všechno dobré,
nebylo a není støíbro èi zlato, ale pøevzácná krev Ježíše
Krista. Pro toho, kdo cítí, že jeho život se stává èím dál víc
prázdný a životní zkoušky jsou nad lidské síly, platí pozvání
oslavit Velikonoce jako pøechod od køíže k vítìzství, z
temnoty do nového svìtla.

Díky vøelé podpoøe farníkù, obèanù a rùzných dárcù se
do poloviny února 2017 vybralo na opravu vzácných
dìtmarovických varhan 587.000 Kè. Krnovská firma
Kánský – Brachtl se již pustila do druhé etapy
restaurování. Co nás letos èeká?
Vzhledem k velkému
poškození celých varhan a
tím i positivu èervotoèem
bude nutné provést nároèné
restaurování døevìných píš-

al a vzdušnice. Všechny
døevìné prvky budou asanovány. Døevìné píšaly
budou petrifikovány, truhláøsky vyspraveny, vylity
kožním klihem a zatmeleny
smìsí pøírodních pryskyøic a
voskù. U vzdušnice budou
kompletnì srovnány a novì
okoženy ventily, zásuvkové
dráhy, praskliny budou vyšpánovány døevem. Kovové
píšaly positivu jsou poškozené mnohým pøelaïováním,
musí být vyletovány všechny
p r a s k l i n y, n a d l e t o v á n y
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kovové nástavce z cínoolovìné slitiny.
Z prospektových pùvodních píšal je nutno restaurátorsky sejmout nevhodný
nátìr. Na základì
zkoušek s organologickou komisí
probìhne pøedintonace, nicménì
koneèná intonace a
zprovoznìní positivu probìhne z
technologických
dùvodù až v r. 2018,
kdy již budou podrobnì zdokumentovány ostatní
píšaly. Pro veškeré
restaurování budou
použity dobové technologie,
které zajišují i dlouhodobou
funkènost jednotlivých dílù.
Dodejme, že v dalších letech
(do r. 2020) budou následovat
etapy restaurování pedálu, I.
manuálu a vzduchového
hospodáøství.
Celková oprava do roku
2020 bude stát 2,3 mil. Kè.
Jménem farnosti upøímnì
dìkuji všem obèanùm –
jednotlivcùm i podnikatelským subjektùm – za
dosavadní podporu. Veøejná
sbírka na opravu varhan stále
pokraèuje. Svùj dar mùžete
poukázat na zvláštní úèet,
vedený u Èeské spoøitelny:
107-1721390349/0800.
V pøípadì zájmu lze
vystavit potvrzení o daru.
P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz
tel. 731 402 008
www.detmarovice.cz

KRASOBLUSLAØSKÝ KLUB ORLOVÁ
Velká cena Prahy v krasobruslení

Petra úspìšná v Hradci Králové

Také letos se krasobruslaøi z Orlovského klubu zúèastnili
Velké ceny Prahy. Byla to soutìž Èeského poháru.
Velice dobøe si vedly naše juniorky. Petra Kúdelová krátký
program zajela na 10. místì, ale ve volné jízdì se zlepšila o
3. místa, a celkovì se umístila na krásném 7. místì. Také
Martina Zemková zajela krátký program výbornì, byla na
11. místì. Ve volné jízdì se vše nepovedlo, jak mìlo, a
celkovì se umístila na 14. místì.
Také žaèky bojovaly: Veèeøová Sabina 12. místo,
Sobotíková Markéta 17. místo, Messina Michelle 21.
místo, Paseková Magdaléna 24. místo.
Do konce kalendáøního roku se závodníci zúèastní ještì
jednoho závodu Èeského poháru, a to v Kopøivnici.

Pro Petru Kúdelovou byl závod Èeského poháru posledním
závodem pøed Mistrovstvím republiky konaném v
Náchodì. Petøe se závod v Hradci Králové opìt velmi
povedl. V kategorii juniorky je prvním rokem a Petøe se co
závod daøí více. Krátký program mìl jednu chybièku v
kombinované piruetì, ale
volná jízda byla výborná. Byla
ocenìná jako tøetí nejlepší.
Celkovì se Petra umístila na 5.
místì a v žebøíèku si polepšila
a je 6. v republice. Nominaci si
vyjela a nyní jí èeká už
Mistrovství ÈR v Náchodì
zaèátkem února.
Druhou naší juniorkou v
Hradci Králové byla Martina
Petra Kúdelová
Zemková, která také bojuje o
postup na MÈR. Martinì se
obì jízdy povedly. Celkovì se umístila na 12. místì. Volnou
jízdu mìla ohodnocenou jako 9. nejlepší. Martina si tímto
závodem potvrdila úèast na MÈR. V žebøíèku je na 19.
místì. Ale Martina se ještì zúèastní posledního pohárového
závodu v Uherském Brodì.
Mám radost, že se obì juniorky na MÈR do Náchoda
dostaly. Ještì jsme mìli zastoupeni v kategorii žaèek, ve
které nás reprezentovala Markéta Sobotíková. Markéta v
žákovské kategorii bojuje o úèast na MÈR, které je v bøeznu
v Èeských Budìjovicích. Markétì se v Hradci moc nedaøilo,
ale má pøed sebou ještì dva závody – Bøeclav a Tøinec. V
Hradci se umístila na 13. místì. V žebøíèku je zatím na 18.
místì.

Lucka pøivezla medaili
Orlovští krasobruslaøi se zúèastnili závodu v Brnì. Velkou
radost jsme mìli z našich žaèek B Alexandry Vágnerové a
Lucie Motykové (Lucie bydlí v Dìtmarovicích).
Alexandra i Lucka zajely bezchybné volné jízdy a získaly:
Alexandra 2. místo a støíbrnou medaili a Lucka 3. místo a
bronzovou medaili. Obì dostaly také krásné poháry a
drobné dárky.
Také sestra od Lucky Natálie Motyková v kategorii mladší
žaèky B zajela to, co umí a umístila se na 12. místì.
Další orlovskou krasobruslaøkou byla v Brnì na svém
prvním závodì v jiném mìstì než v Orlové, Nikola
Swaczynová, která závodní v kategorii nováèci starší.
Nikolka teprve sbírá zkušenosti, ale vedla si dobøe.
Umístila se na 9. místì.
Za Orlovský krasobruslaøský klub jsme obsadili také
kategorii Adult. V této kategorii závodila se svou volnou
jízdou Marina Krukovská. Umístila se na 6. místì.

Petøe Kúdelové se daøí
Petra Kúdelová má krasobruslení velice ráda, dennì
poctivì dojíždí do Orlové na zimní stadion, kde je jedna z
nejpoctivìjších závodnic. Petra letos poprvé startuje v
kategorii juniorky a musím uznat, že se jí daøí.
Pøesto, že z dùvodu zranìní nemohla nìkteré závody odjet,
nastoupila v bezvadné formì. První start byl na Orlovské
piruetce, kde soutìžila pouze ve volné jízdì. Další závod
Ostravu už odjela v Pohárové soutìži a už tam o sobì dala
vìdìt. V Praze Petra zajela výbornì a stejnì i v posledním
závodì pøed vánocemi v Kopøivnici podala dobrý výkon a
umístila se na 9. místì.
Petra má pøed sebou ještì dva závody a svým krásným
zatím 7. místem v žebøíèku Èeského poháru by se mìla
nominovat na Mistrovství Èeské republiky, kde se mùže
zúèastnit pouze 24 nejlepších v Èeském poháru.
Mistrovství Èeské republiky v juniorských kategoriích se
koná v Náchodì 3. – 4. 2. 2017.
Petøe držíme palce a pøejeme hodnì sportovního štìstí.

Orlovští krasobruslaøi na Mistrovství Evropy
V Ostravì se konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení a
nìkteøí Orlovští krasobruslaøi byli vybráni k zahajovacímu
ceremoniálu a závìreèné exhibici. Na zahajovacím
ceremoniálu se pøedstavili z orlovských krasobruslaøù
Ondøej Marmoroviè, Sabina Veèeøová, Markéta Sobotíková, Magdaléna Paseková, Petra Kúdelová, Terezie Šostá
a Tomáš Janeèko.
Tomáš Janeèko spoleènì s Tomášem Vernerem, Lukášem
Rakowskim a Michalem Matlochem mìli spoleèné èíslo,
kterým otvíraili i druhou èást nedìlní závìreèné exhibice, ve
které Tomáš Janeèko pøedvedl mimo jiné salto. Michelle
Messina byla jednou z dívek, které sbíraly kytièky, plyšáky
a rùzné jiné dáreèky závodníkùm.
Pro ty, co se takto mùžou zúèastnit takovéto velkolepé akce
a být v kontaktu s nejlepšími evropskými závodníky, je
velkou motivací.
Jsme velice rádi, že tolik dìtí z Orlovského klubu se mohlo
zúèastnit a být pøímo v jádru dìní.
Jsme rádi, že se vše podaøilo a ètyø mìsíèní nácviky se
zúroèily velkým potleskem v zaplnìné hale.
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Ondøej Marmoroviè, Sabina Veèeøová, Markéta Sobotíková,
Magdaléna Paseková, Petra Kúdelová, Michelle Messina.

Elektrárna Dìtmarovice vloni
pøivítala pøes tisícovku návštìvníkù
Odbornou exkurzi v Elektrárnì Dìtmarovice si vloni
užila více než tisícovka návštìvníkù, pøedevším
støedoškolákù z technických škol a žákù vyšších tøíd
základních škol, kteøí se rozhodují o dalším studiu.
Další stovky lidí, zejména rodinní pøíslušníci
zamìstnancù nebo obyvatelé okolních obcí, navštívili
jedinou èernouhelnou elektrárnu Skupiny ÈEZ v rámci
Dne otevøených dveøí.
Poèet úèastníkù exkurzí
se snížil z 1233 v roce 2015
na loòských 1052. Zatímco
zájem vysokoškolákù a
støedoškolákù rostl, podíl
žákù základních škol
poprvé klesl. Souvisí to
pøedevším s moderními
interaktivními programy
zamìøenými na pøírodnì
vìdy a techniku, které
školáci navštìvují v ostravských Dolních Vítkovicích.
„Programy v Dolních
Vítkovicích jsou pro nás
prùmyslníky velmi potøebné, protože dìtem
pøibližují technické profese
velmi poutavou formou.
Naopak u nás uvidí
elektrárenský provoz s
nejmodernìjšími technologiemi, které jsou øízeny
poèítaèi, vše si mohou
doslova osahat. Proto vždy
doporuèuji kombinaci
exkurzí, tedy v Dolních
Vítkovicích a u nás v
elektrárnì nebo jiném
prùmyslovém provozu,“
øekl generální øeditel

Elektrárny Dìtmarovice
Vlastimír Kontrik.
Další návštìvníci se
mohou do elektrárny
podívat pohodlnì z domova
prostøednictvím virtuální
prohlídky, která zájemce
provede všemi dùležitými
provozy prostøednictvím
webové aplikace. Do
elektrárny lze vstoupit na
adrese http://virtualni
p r o h l i d k y. c e z . c z / c e z detmarovice/. Elektrárna
Dìtmarovice je svým
instalovaným výkonem
800 MW nejvìtší klasickou
elektrárnou na území
Moravskoslezského kraje i
v rámci celé Moravy.
Spaluje èerné uhlí, ze
kterého vyrábí elektøinu a
teplo. Roènì dokáže
vyrobit okolo 2 500 000
MWh elektrické energie
(což je spotøeba více než
700 000 domácností) a pøes
800 000 GJ tepla. Teplem
zásobuje Bohumín a
Orlovou.
Vladislav Sobol
mluvèí Skupiny ÈEZ

Zleva Michal Matloch, Tomáš Janeèko a Lukáš Rakowski

Energetici z Dìtmarovic nakoupili
dárky od chránìných dílen rekordnì
Rekordní sumu získaly ètyøi chránìné dílny za prodej
vánoèních výrobkù v Elektrárnì Dìtmarovice. Zamìstnanci
elektrárny i dodavatelských firem si u nich nakoupili
vánoèní dárky, dekorace a další zboží za 18.416 korun, což
je témìø o deset procent více než pøed rokem. V pomyslném
žebøíèku tržeb pøedèili kromì Temelína a Dukovan všechny
elektrárny Skupiny ÈEZ, ve kterých vánoèní trhy
chránìných dílen probìhly.
V ostravském Domì energetiky, kde si mohli nakoupit
kromì zamìstnancù Skupiny ÈEZ tøeba i lidé, kteøí
procházeli pøes místní vrátnici na obìd nebo k lékaøi, utržily
podniky zamìstnávající hendikepované stejnì jako vloni
38.000 korun. Nejvìtším hitem byly hrníèky a vánoèní
ozdoby s ruènì psaným vìnováním od Kaštanového krámku
a nakládaní utopenci z produkce Portusu Slapy.
Bohumínská chránìná dílna Puntík zaujala produkty z látky,
napøíklad podložkami na stùl, které zaènou krásnì vonìt,
když se na nì položí teplý hrnec nebo hrníèek. Trojici
klasických dílen doplnily nápoje a cukroví pojízdné
kavárny Mental cafe.
„ÈEZ nás na své pøedvánoèní trhy pozval už poètvrté. Je
to opravdu krásná akce, lidi už jsou zvyklí, že si u nás nìco
na vánoce nakoupí, a chodí k nám s otevøeným srdcem i
penìženkou,“ radovala se provozovatelka bohumínské
dílny Puntík Marcela Šafránková.
V 18 lokalitách Skupiny ÈEZ se letos pøedstavilo na 30
chránìných dílen ze všech regionù Èeské republiky.
„Zamìstnávají lidi se zdravotním postižením, kteøí nemají
šanci uplatnit se na bìžném trhu práce. Podpora od zdravých
lidí je tady velmi potøebná a pøínosná pro obì strany,“ dodala
Hana Salajková, která má ve Skupinì ÈEZ organizaci
vánoèních trhù na starosti.
Vladislav Sobol
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Pøekroucená tradice symbolu Vánoc v naší obci
Vánoèní stromek je jedním z nejvýraznìjších
symbolù Vánoc, a již zdobí domácnost, obchod, úøad,
restauraci èi je dominantou veøejného prostranství.
Mnoho vypovídá o vkusu a schopnosti toho, kdo jeho
výzdobu provedl. V domácnostech se držíme klasického
zdobení nebo podléháme moderním trendùm a podle
zvolené barvy se snažíme stromek pøipravit tak, aby byl
nejen vkusnou, ale také dùstojnou ozdobou období, na
které se všichni tìšíme.
Bývá obvykle první
hodnocenou symbolikou
našich vánoèních návštìv a
poté se plynule pøejde na
hodnocení cukroví.
V posledních letech však
mùžeme vidìt i snahu mìst
a obcí zkrášlit ústøední
prostranství stromkem,
který rozzáøí oèi všech
kolemjdoucích a je
dùstojným reprezentantem
obyvatelù zde žijících. Cítit
hrdost na výzdobu
vánoèního stromu již
pøestalo být výsadou
obyvatel Prahy a i jiná
mìsta ho mají v dnešní dobì
srovnatelný s tím v hlavním
mìstì. Letošní rok byl i v
našem okolí snad nevýraznìjším v této tiché
soutìži a bylo možné rychle
rozpoznat, kdo si s
výzdobou „pohrál“ a mìl jí
pøedem dostateènì naplánovanou.
Já osobnì jsem byla mile
pøekvapena výzdobou v
Karviné, tradiènì barevnì
sladìný byl ostravský
strom, ale i Petrovice u
Karviné mìly strom v

pøekrásném zlatém provedení. Z mého pohledu i naše
èást Koukolná mìla hezký
stromek, až na to zøetelné
nedozdobení v jeho dolní
èásti. Staèilo by koupit ještì
alespoò jedno balení svìtel
a celý dojem z výzdoby by
byl úplnì jiný, jelikož, i
když se to nezdá, modré
provedení dokáže nedostatky osvìtlení umocnit.
Smutnìjší pohled ale již byl
na výzdobu našeho stromu
(èi stromù) pøed obecním
úøadem, který je již nìkolik
let nazdoben jako jedna
obtloustlá osvìtlená paní a
ještì, aby toho nebylo málo,
tak se dvìma hvìzdami. Již
delší dobu èekám, že se
nìkdo pozastaví u toho, jak
dokážeme pøekrucovat
tradice udržované již od
nepamìti, a vyjádøí se k
tomuto, ale nic takového
neprobìhlo. Ozdoby se
sundaly a asi jsou již hezky
pøipraveny na další
Vánoce. Provedenou
výzdobu bylo zbyteèné
pøipomínkovat, protože by
k pøezdobení urèitì nedošlo

a nechtìla jsem si ani kazit
ten pøekrásný pøedvánoèní
èas. Myslím si, že období po
Vánocích je vhodné na to,
abychom si uvìdomili
chyby, kterých jsme se na
vánoèní výzdobì dopustili a
pøedešli tomu, aby se
opakovaly. Další rok by již
náš vánoèní strom mohl být
vyzdoben tak, abychom se k
nìmu mohli hrdì hlásit.
Chápu, že dvì hvìzdy
našeho vánoèního stromku
jsou jakýmsi kompromisem
nazdobení dvou stromù
vyrùstajících vedle sebe, ale
když se vykácely jiné, již
dostateènì vzrostlé stromy,
nebylo by možné upravit i
tyto tak, abychom mìli
jeden hezký strom i ke
zdobení na Vánoce? A
pokud z nìjakého dùvodu

nelze daný druhý strom
vykácet, staèilo by nazdobit
pouze jeden. Jeho
osvìtlením a vkusnou
výzdobou budeme mít
dùstojnou reprezentaci obce
a také oku lahodící pohled.
Hvìzda na stromku je
jakousi teèkou za tou
krásou, která jde zezdola a
je symbolem hvìzdy, která
ukázala cestu ke kolébce
narozeného krále
židovského a historie tohoto
svìtla neuvádí, že by byla
nìkde hvìzda ještì jedna.
Jedno jediné betlémské
svìtlo bylo souèástí zázraku
narození Božího syna.
Nepøekrucujme tedy historii, nikdo nám k tomu nedal
svolení.
Jana Formandlová

Milé zahájení Adventu v Dìtmarovicích
Obyvatelé Karvinska si již zvykli, že každý rok na závìr
listopadu se mohou potìšit v Dìtmarovicích návštìvou
tradièních MEDOVÝCH DNÙ. Nejinak to bylo i vloni.
Dìtmarovickým se, ve svém 13. roèníku, podaøilo pøijít s
novými námìty a pøístupy.
Ale nejprve k pøedstavení milého pøedvánoèního setkání
v roce 2016. Organizátory jsou opakovanì dìtmaroviètí
zahrádkáøi a vèelaøi, Základní devítiletá škola a obì
mateøské školy. Vyvinulo se zde úzké sepìtí obce
Dìtmarovice s tímto tradièním listopadovým shledáním.
Spolupráce nejen ve finanèní pomoci, ale i konkrétní
spoluúèast pøi organizaci.
Novou byla úèast na Medových dnech organizace
dobrovolných hasièù, kteøí si pøipomnìli 120 let od svého
založení v Dìtmarovicích. Pøipomeòme si, že v této obci je
nyní 87 èlenù aktivnì zapojeno v hasièské dobrovolné
organizaci a z toho 16 dìtí. A myslím si, že Dìtmarovice
„dobrákùm“ touto cestou pìknì podìkovaly za 120 let jejich
práce. Ta byla døíve charakterizována sloganem „Bohu ku
cti, bližnímu ku pomoci“. Bìžný návštìvník by si mohl
øíci, že pøi 13. po sobì opakované akci již nelze nic nového
vymyslet. Ale pøesný opak je pravdou! Úèast hasièù s jejich
technikou a možnost popovídání s tìmito „správnými muži“
ve slušivé uniformì dodala akci zcela nový prvek. Dále se
výstava zamìøila na vzpomínku „jak bydlely naše babièky a
prababièky“. Tedy ukázky starého nábytku, pùvodních
nástrojù, tøeba na mletí mouky, atd. A to pøece již ani dnešní
tøicátníci nepamatují! To byl druhý zcela nový prvek!
A neopomeòme také milé pøekvapení, když nás v
(pokraèování na str.17)
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Dìtmarovická anomálie
Zaènu trochu obšírnìji. Dnes je již obecnì známo to, že
po celé zemi jsou rozmístìny urèité pøírodní energetické
oblasti (zóny) rùzné velikosti, síly a druhu pùsobení.
Vìdìli o nich prapøedkové v „pøedkøesanské
dobì“, zejména Druidi a
Keltové, a stavìli na nich
menhiry (napø. u vesnice
Klobouky je nejvìtší èeský
menhir - 3,5 metrový
„pastýø“. Citliví lidé je
dokážou najít pomocí virgule
nebo kyvadla. S pøíchodem
køesanství byly nìkteré tyto
poznatky použity spaciálnì
pro stavbu kostelù a svatých
míst. Ty negativní jsou v
místech zmìn geopodloží,
kde jsou napø. vodní prameny.

Švajnému. Tak pøesnì tam to
je - obrázek dole. Pomocí
jisté technologie se ji povedlo
zesílit tak, že je asi 800x
silnìjší než v kostele u oltáøe!
Sestává z dvou oblastí, které
jsou vyznaèeny žulovými
kostkami. Ta bližší k silnici je
oèistná, pobytem v ní si
oèistíte auru od všech
negativních energií, které
vám pøekážejí v životì. O dva
metry dál je vyznaèeno druhé
místo, které vás nabije silnou
energií s „ochranným úèinkem“ a má pozitivní oz-

Øíká se jim napø. draèí zóny,
draèí žíly nebo prostì
geopatogenní zóny. Tyto jsou
škodlivé, pokud je máte v
prostoru pod postelí (máte
neklidné spaní, ranní únavu,
bolesti hlavy a jiné pøíznaky).
V pøírodì jsou však energie
vyváženy, proto máme i
léèivé zóny, kde vyvìrají
neviditelné energie, které
dokážou léèit. Pokud se tato
zóna køižuje s pramenem,
nabíjí vodu léèivou energií
(napø. velmi oblíbený pramen
u hotelu Studánka v Horní
Lomné). Takovou vodu si pak
mùžete odvézt domù k
pozdìjšímu užití.
Rád bych se s vámi podìlil
o zkušenost, která se objevila
v naší obci. Našel jsem místo
s velmi silným vyzaøováním.
Toto místo leží pøesnì pøed
vchodem do místního kostela
– pøes silnici na obecním
pozemku asi 4 metry od
silnice. Pamìtníci sem chodili
k holièi do budky k panu

dravný úèinek. Doba pobytu
v obou zónách je min. 30
vteøin. Úèinek tìchto energií
je pøibližnì 12 hodin.
Energetické zóny jsou vymezeny žulovými kostkami
zapuštìnými do úrovnì
terénu.
Po pøíchodu se postavte

do oèistné zóny – vyznaèeno
na obrázku níže, pak pøejdìte
do oblasti doplòující taky na
pùl minutky. Nezapomeòte
podìkovat matièce zemi za
tuto službu, kterou nám
poskytuje zdarma všem, kdo
ji potøebuje. Mnozí citlivìjší
poznáte velmi pøíjemný
energetický zážitek. Pro
ozdravný zpùsob je potøeba
aplikovat energie dennì
alespoò 1 mìsíc. Tento
energetický pramen jsem

našel pøesnì pøed rokem a
taky testoval na sobì a
známých lidièkách, kteøí mi
potvrdili blahodárný vliv
zejména v oblasti jemnìhmotných tìl, což má
blahodárný harmonizaèní
úèinek, jež se obvykle projeví
ve fyzickém tìle. Pùjdete-li na
nedìlní procházku, do práce
nebo jen tak ze zvìdavosti,
zastavte se na tomto místì a
pokuste se nacítit ty energie.
Jiøí Mencner

Milé zahájení Adventu v Dìtmarovicích
(dokonèení ze str. 16)
Dìlnickém domì vítal živý èert, andìl a staøièký
dobrosrdeèný Mikuláš! To bylo velice krásné a zejména pro
døíve narozené návštìvníky pìkná pøipomínka naších
mladých let.
Co je však nejdùležitìjší, je obrovské zapojení
dìtmarovických obèanù. Pøedseda zahrádkáøù pøítel Tomáš
Stáòa uvádìl, že do posledních Medových dnù bylo pøímo
nebo nepøímo zapojeno snad až 300 obyvatel obce! Dále již
vzpomenutá doslovnì vzorová spolupráce obèanù a vedení
obce. A pozor, to také není všude obvyklé. Velice
pozoruhodné je jak u exponátù na vlastní výstavì tak i u
prodejcù preciznost a nápaditost provedení jejich výrobkù a
prezentovaných námìtù. Dìtmarovice se 4300 obyvateli
Medovými dny prostì žijí! Doplòme, že expozici navštívilo
pøes 2500 návštìvníkù! A to je v dnešní dobì také zcela
nezvyklé.
Komu podìkovat? Nejde jmenovat desítky lidí, ale
alespoò nìkteré. Tedy p. Marií Hanuskovou, p. Evu
Szyrokou a p.Táòu Èempelovou. Dìtmaroviètí, díky za
krásný zážitek a nech se vám tak daøí dál!
Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Orlová
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Na spoleènou cestu životem vykroèili

Životní jubileum oslavili
Leden 2017
80 let
Vladislava Gorecká
81 let
Drahomíra Katolická
Jarmila Kyjonková
Vìroslav Adamiš
83 let
Danuše Bednárová
84 let
Jiøina Dvoøáková
85 let
Rùžena Gavelèíková
95 let
Anežka Mencnerová
Helena Zembolová
Únor 2017
80 let
Wolfgang Keller

81 let
Vìra Kalivodová
Anna Szubrytová
Zdenìk Izaiáš
83 let
Vlasta Smitalová
84 let
Elena Ulmanová
86 let
Lidia Štefková
Leonka Mazurková
Anežka Galiová
87 let
Stanislav Šipka
88 let
Vanda Macurová
Emílie Švajèáková
Olga Hanusková
Libuše Mleèková
96 let
Liduška Kadulová

17.12.2016
Jan Absolon – Dìtmarovice
Marie Siwiecová – Dìtmarovice

24.9.2016 jsme pøivítali nové obèánky
Štìpána Sydora, Nikol Dadokovou, Lauru Gašperákovou,
Šarlotu Šichovou, Adélu Miechovou, Jiøího Šmída, Michala
Ristovského

Vzpomínáme na zemøelé
Marii Križanovou, Lenku Mazurkovou, Ing. Václava
Marcalíka, Miroslava Ulmana, Boženu Kvíèalovou,
Jindøicha Truchlého, Františka Sikoru, Jiøího Fierlu, Helenu
Støelcovou, Rùženu Koplovou, Zdeòka Burdka, Marcelu
Antonèíkovou, Rùženu Michalcovou, Annu Izaiášovou,
Ing. Jaroslava Janèara, Ludvíka Vontrobu, Annu
Mrajcovou, Teresu Støelcovou.

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 7.4.2017.
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