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Informace o uzavírkách komunikací na území obce Dìtmarovice
Na území obce Dìtmarovice budou provedeny dvì
uzavírky komunikací, a to v souvislosti s realizací
stavby pod názvem „Optimalizace trati Èeský Tìšín –
Dìtmarovice“.
1) V termínu od 7.00 Koukolné, dále pak podél
hodin dne 02.09.2017 do domù èp. 56K, 54K, 66K,
17.00 hodin dne 30.4.2018 81K, 69K, 38K, 36K, 71K,
bude uzavøena silnice tøetí podjezdem pod železnièní
tøídy III/46810 v místì nad- tratí a vyúsující na silnici
jezdu nad železnièní tratí v I/67 u domu èp. 20K. S
úseku Dìtmarovice – Záva- ohledem na výšku a šíøku
da, pozemek parc. è. 404 a podjezdu pod tratí mohou
tuto komunikaci využívat
241 v katastrálním území pouze osobní vozidla.
Koukolná, obec DìtmaroPrùchod pro chodce a
vice v délce cca 40 m a na- cyklisty je v souèasné dobì
øízena objížïka po silnicích možný ještì po trase veI/67, III/4689 a III/46810 doucí pod nadjezdem ko(obec Karviná a Petrovice u lem øeky, po pozemcích
Karviné) až k místu uza- parc.è. 561/17 a 234 v k.ú.
vírky v délce cca 16 km. Koukolná.
Uzavírka bude provedena v
Tato komunikace by
souvislosti s provedením mìla sloužit pro pøíjezd
opravy nadjezdu v km stavební techniky ke sta338,226 (demolice a vý- veništi. Chodci i cyklisté
stavba nového mostu ev. budou vhodným zpùsobem
èíslo 46810-1) pøes želez- upozornìni na to, že
nièní tra v rámci realizace
akce pod názvem „Optimalizace trati Èeský Tìšín –
Dìtmarovice“.
Po silnici III/46810 v
místì uzavírky nebude
možný prùchod chodcù,
prùjezd cyklistù ani složek
IZS. Obèané budou bez
omezení využívat veøejnì
pøístupné pozemní komunikace. Bylo dohodnuto, že
obèané èásti obce Petrovice
u Karviné – Závada, kteøí
bydlí v bezprostøední blízkosti uzavírané èásti komunikace, budou využívat
místní komunikaci vedoucí
pøes železnièní pøejezd v

vcházejí na staveništì na
vlastní nebezpeèí.
Uzavírka si vyžádá
rovnìž i dopad do linky
veøejné linkové osobní
dopravy è. 870537 Karviná
– Petrovice u Karviné –
Dìtmarovice. Na linku bude
po dobu trvání uzavírky
zpracován výlukový jízdní
øád – spoj 11 této linky bude
ukonèen na zastávce Petrovice u Karviné, Závada,
koneèná. Zastávky Dìtmarovice - Koukolná, Dìtmarovice – mateøská škola‚
Dìtmarovice - železnièní
stanice nebudou doèasnì
obslouženy a spoj 36 bude
uspíšen na 4:20 hodin.
2) V termínu od 07.00
hodin dne 11.09.2017 do
17.00 hodin dne 7.12.2017
bude v místì železnièního
pøejezdu za høištìm (poblíž
domu è.p. 523) úplnì
uzavøena místní komunikace na parc.è. 4276/2 a
4887 v k.ú. Dìtmarovice

vedoucí pøes železnièní
pøejezd. Z dùvodu, že pøes
tento uzavøený pøejezd vede
cyklotrasa è. 6257, bude v
místì železnièního pøejezdu
zøízen pro cyklisty a chodce
koridor pro chodce, který
bude oznaèen dopravní
znaèkou E13 - Cyklisto veï
kolo.
Zabezpeèovací zaøízení
pøejezdu bude mimo
provoz!!!
Obec Dìtmarovice zároveò sdìluje, že tyto informace nemohly být zveøejnìny v posledním vydání
„Dìtmarovického okénka“,
jelikož informace o skuteènosti, že práce v souvislosti s realizací stavby
pod názvem „Optimalizace
trati Èeský Tìšín – Dìtmarovice“ budou zahájeny již v
mìsíci záøí 2017 uzavírkami
komunikací, obec obdržela
až v polovinì srpna
letošního roku.

Noví prvòáèci na zaèátku školního roku

INFORMACE K SITUACI
NA NAŠEM STAVEBNÍM ÚØADÌ
Obèané jsou silnì rozladìni lhùtami vyøizování svých
stavebních záležitostí. Musím konstatovat, že oprávnìnì.
Na úøadì je „zasilážována“ spousta nevyøízené
dokumentace obèanù, ale vìøte, váznou zde i projekty
obecní, napøíklad stavební povolení k akci øízení
køižovatky na Skotnici, celkem 4 trasy vodovodù v obci,
komunikace na Olmovci – parcela 1200, kanalizace na
Olmovci nebo i Domov pro seniory, apod. Tyto akce a
stavební dokumentace obèanù silnì uvázly. Je tøeba øíct, že
jsme pøes obecní zájem neupøednostnili obecní projekty,
spíše naopak! Pøednost mají vìci obèanù, ale stejnì je to
bída. Situaci konzultuji s nadøízeným stavebním odborem
na KÚ MSK v Ostravì, nebo tam je pravé vedení i našeho
stavebního úøadu.
Jak situace vznikla? Nespokojenost s tempem práce
byla už døíve, ale letos se nám stavební úøad sesypal
personálnì úplnì. Nebudu zde uvádìt podrobnosti, ale bylo
zde rizikové tìhotenství a jsou zde dále naráz soubìžnì dvì
dlouho trvající nemocnosti souèasných pracovníkù.
Vypadávají tak 3 lidé, tedy komplet oddìlení. Výbìrové
øízení, které jsme provedli nedávno, nám na štìstí
vyprodukovalo jednu šikovnou mladou dámu, která teï
zastává práci celého oddìlení. Jinak se novì nepøihlásil
nikdo použitelný! Ale i tato mladá maminka potøebovala po
dvou mìsících nepøetržité práce aspoò týden dovolenou – s
malým dítìtem… No, nevyhovte èlovìkovi, který se snaží
obci ve svízelné situaci maximálnì pomoci… To je ten 34.
týden, kdy jsme na vstupních dveøích mìli vypsanou
informaci o nemocnosti.

Co tedy dále? Nemocnost zøejmì potrvá, z rizikového je
šastnì narozené dítì, a kanceláø je prázdná… Prázdná ale
nezùstane. Realizovali jsme další výbìrové øízení na
obsazení pracoviš, tentokrát zøejmì s vìtším štìstím. Od
4.9. nám nastoupili minimálnì dva pracovníci, kteøí se jeví
schopnì, takže se tìším, že postupnì „z bahna“
vybøedneme. Využijeme i pomoc nadøízeného stavebního
odboru KÚ MSK. Co je prapùvodem tìchto stavù, nejen na
našem stavebním úøadì? Samozøejmì je hodnì v lidech, ale
zvažte, kdo tuto nároènou práci dneska bude chtít dìlat za
tabulkových 20 tis. hrubého? A s vysokou školou? V naší
radì obce jsme se dohodli, že udìláme postup, aby byla ta
práce zajímavìjší hlavnì po finanèní stránce. Jinak si noví
lidé mohou zase najít nìco lepšího!
Ing. Ladislav Rosman

OBCHVAT V NEDOHLEDNU
Po poslední korespondenci s vedením ØSD mohu
obèanùm poctivì sdìlit, že stavba našeho obchvatu ještì
dlouho nebude stavební prioritou. Nìkteré náznaky
pozitivního pøístupu ze strany ØSD a Ministerstva dopravy
v minulých tøech letech se mi dnes jeví jako klasické
„slibem nezarmoutíš“, nebo lépe „vodìní za nos“.
Nejpodstatnìjším základem této pesimistické úvahy je
koneènì ØSD vydaná aktuální mapka hustoty silnièního
provozu ve státì, kterou pøikládám k tomuto textu na
webových stránkách v rubrice starosty. Kdo chce, najde si v
pøiblížení náš úsek I/67 a zde mu naskoèí údaje o hustotì
provozu. Ale ouvej, kdeže jsou „zažitá“ èísla pøes 10 tisíc
vozidel za 24 hodin, což byly hodnoty zjištìné námi
objednanou „sèítací“ firmou cca pøed tøemi lety.
Tato èísla byla ale pøece mj. potvrzená nezávislým
sèítáním ve Skøeèoni, což si samostatnì organizoval pøed
lety Bohumín. Dnes, po tøech letech, asi aut ubylo, jinak to
neumím vysvìtlit! Vozidel je u nás asi 7,5 tisíce za 24 hodin.

Bohužel, po nìkolik let zase budou platit ve státì oficiální
hodnoty dle aktuální mapky. A ty jsou jakési nižší než døíve!
V poøadníku staveb obchvatu jsme tak jako obec nìkde na
chvostu, který nikoho nezajímá. Všechny dosavadní
intervence, i po známostech, jsou k nièemu. A volby se blíží,
už se tìším, jak zase napíšu novému èerstvému,
nerozkoukanému ministrovi dopravy, jak mu v dopise
znova vìc vysvìtlím, budeme žádat o pøijetí, atd. Abyste si
nemysleli, ØSD s námi ale nemá èisté svìdomí. I hluènost
dopravy nechali „chlapci“ v nìkterých domech v obci
zmìøit, i velkých porad se v obci zúèastòovali, rozumnì zde
hovoøili o vysokých nákladech na stavbu, o nutných
úsporách…, obsažné zápisy byly poøizovány,…a hlavnì
tracen takto drahocenný èas mnoha lidí! Výsledek
hodnotím jako nula.
Rád bych v této souvislosti nakonec poznamenal nìco
pozitivního, protože nejsem založen jako pesimista, ale
mnoho mne toho nenapadá… A tak aspoò Vám, vážení
obèané, dìkuji za svatou trpìlivost a hlavnì za obezøetnost a
disciplinovanost pøi pohybu v okolí naší nebezpeèné cesty.
Jsem rád, že kromì pomaèkaných plechù, ale i lehèích
úrazù, se cca za posledních snad 10 let nic vážného na té
hromské cestì nic nestalo.
Ing. Ladislav Rosman
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Obec Dìtmarovice ve spolupráci s provozovateli
internetu Drakknet a TechCom
umožòuje obèanùm v øadì míst v obci
zcela zdarma pøístup na internet
Kdokoli se teï mùže
pøipojit k internetu a
brouzdat po síti nejen v
budovì obecního úøadu, v
místní knihovnì, zdravotním støedisku, domì s
peèovatelskou službou nebo na dìtských høištích, ale i
v øadì restaurací. Daøí se
nám postupnì rozšiøovat
poèet pøístupových bodù na
hojnì navštìvovaných
lokalitách v naší obci.
Bezplatné pøipojení k
internetu poskytujeme i
pøed vlakovým nádražím a

Podìkování
Nadaci OKD

Chceme touto cestou
podìkovat Nadaci OKD
za pøíspìvek ve výši
100.000,- Kè, který
poskytla Obci Dìtmarovice na projekt „Úpravy
parku v Dìtmarovicích“.
Celkové náklady na revitalizace byly 200.860,Kè. Jedná se již o pátý
podpoøený projekt pro
Obec Dìtmarovice odpoèinková plocha pøed
prodejnou Elektro Volák,
odpoèinková plocha v
Koukolné u motorestu,
obnova pùvodního døevìného oltáøe v Nebrojovì
kapli, úprava prostranství
pøed obecním úøadem a
nyní úprava parku pøed
Dìlnickým domem. Jsme
rádi, že i pøes složitou
situaci v tìžební spoleènosti se stále najdou finance na podporu a realizaci zajímavých obecních zámìrù.
Obecní úøad Dìtmarovice

tím zvyšujeme komfort i
pro návštìvníky obce pøi
vyhledávání napø. dopravního spojení nebo
sledování aktuálního dìní v
naší obci èi poslechu hudby.
Pøipojení k volné síti je
velice jednoduché. Staèí
jen ve vlastnostech bezdrátového pøipojení proskenovat sítì dostupné v daných místech a pøipojit se k
síti Wi-Fi Free.
Na následujících místech
je možné se ZDARMA
pøipojit k internetu prostøednictvím Wi-Fi
u
obecní úøad
u
místní knihovna
u
zdravotní støedisko
u
DPS u nadjezdu
u
pøed vlakovým
nádražím ÈD
u
dìtské høištì
u COOP
u
dìtské høištì
u fotbalového høištì
u
dìtské høištì
u motorestu
u
høištì
hospùdka Svijany
u
motorest Koukolná
u
hospoda U Radka
u
hospoda U Barteèka
u
hospoda Libuše
u
hospùdka Na statku
u
restaurace
Na Obecninì

Volby do Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky
Volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské
republiky vyhlásil prezident
republiky svým rozhodnutím
ze dne 19. dubna 2017. Volby
se konají ve dvou dnech, a to v
pátek 20. øíjna 2017 od 14.00.
do 22.00 hod. a v sobotu 21.
øíjna 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V obci Dìtmarovice probìhnou volby ve 4 volebních
okrscích (VO), a to:
VO è. 1 - Dìlnický dùm Dìtmarovice - støed
VO è. 2 - Mateøská škola Dìtmarovice - Koukolná
VO è. 3 - Restaurace Rumcajs v Dìtmarovicích - na Zálesí
VO è. 4 - Restaurace Libuše v Dìtmarovicích - na Olmovci
Volièem je státní obèan Èeské republiky, který alespoò
druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let.
Prokázání totožnosti a státního obèanství
Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní obèanství
Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo
platným cestovním pasem Èeské republiky. Volièi, který tak
neuèiní, nebude hlasování umožnìno.
Je tedy nezbytné, aby voliè mìl u sebe potøebné doklady.
Po záznamu do výpisu ze stálého seznamu volièù pro
volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky obdrží voliè od okrskové volební komise
prázdnou úøední obálku opatøenou úøedním razítkem
pøíslušného obecního úøadu.
Po obdržení úøední obálky, popø. i hlasovacích lístkù,
vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích
lístkù. Pokud se voliè neodebral do prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích lístkù, nebude mu hlasování umožnìno.
V tomto prostoru vloží voliè do úøední obálky jeden
hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo
koalice, pro nìž se rozhodl hlasovat.
Po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích
lístkù vloží voliè úøední obálku s hlasovacím lístkem pøed
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Hlasovací lístky budou volièùm distribuovány
nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb, tj. 17. øíjna 2017.

Kalendáø do každé rodiny na rok 2018
Vážení podnikatelé, tradiènì zaèínáme pøipravovat další, již 16. vydání Kalendáøe do každé
rodiny. Letos bude jeho obrazová èást vìnována našim myslivcùm, kteøí v pøíštím roce oslaví 70.
výroèí svého založení. Formát i provedení zùstává beze zmìn, jako v letech pøedchozích. Kromì
termínù zajímavých akcí, odvozu odpadù nebo seznamu základních dùležitých telefonních èísel
zahrnuje 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 s žádostí o finanèní výpomoc pøi vydání tohoto kalendáøe, a to formou zveøejnìní reklamy Vaší
firmy, kterou takto výraznì zviditelníte. Kontakt pak bude obèanùm obce celoroènì k dispozici.
Vìøíme, že i letos využijete naší nabídky a umožníte pokraèování vzniklé tradice. Kalendáø obdrží
obèané koncem roku do každé rodiny zdarma. Pokud se rozhodnete pro zveøejnìní reklamy Vaší
firmy, nejpozdìji do 22. záøí 2017 zašlete, prosím, písemnou objednávku nebo kontaktujte Obecní
úøad Dìtmarovice - Èempelová Táòa, tel: 596 540 147, e-mail ekolog@detmarovice.cz, abychom
dohodli velikost reklamy, podklady a úhradu. Požadovanou reklamu je zapotøebí poslat v
elektronické podobì (napø. vizitku, text + 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.
OÚ Dìtmarovice
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Nìkteré úvahy k dalšímu rozvoji obce
Jak jsem již zmínil døíve, obec má velmi dobré
podmínky pro další rozvoj, a to pro všechny skupiny
obyvatelstva. A jsem toho názoru, že vytyèení plánu
postupu na dalších cca 5 let je velmi nutné, aby se zbyteènì
netratil èas. Ten èas v jednom volebním ètyøletém období je
skuteènì krátký.
Pokud pøijdete do stavu valo u nás v obci pøedevším
vìcí, kdy není nic v plánu, ani opravám všeho, co už po
žádná koncepce, pak je opravì úpìnlivì volalo,
ètyøletý interval volebního opravám chodníkù, fasád,
období velmi krátký - na mostù, veøejných prostrozvahu, projekt, stavební ranství, hlavních tahù komuøízení a koneènì realizaci… nikací, zøídili jsme nové
Vidíme to bohužel i na vládní odpoèinkové zóny, høíštì,
úrovni, kdy se vládní garni- zahájili stavbu moderní
tury a ministerstva perso- splaškové kanalizace, realinálnì tak èasto støídají, že o zovali nové zdravotní støenìjaké souvislé koncepci disko, odpadové hosporozvoje a státních investic dáøství, apod. Zlepšili jsme
není ani øeèi. Postup je chao- nìkteré momenty v podpoøe
tický, málo vìcí se dotáhne, i seniorù, školních dìtí, ale i
k d y ž s e n a j d o u t ø e b a jiných skupin obyvatelstva.
schopní…, a ÈR bohužel Nyní je èas se zamyslet nad
ještì i proto bude dlouho v tím, co obec bude dále
tzv. druhé – té slabší skupinì výhledovì potøebovat. V
zemí evropského kontinentu. obci jsou i názory, že není
Nedávno zveøejnìné tristní potøebný další rozvoj, jen
hodnocení stavu „nedohá- udržet co je… Osobnì tento
n ì n í “ n e j v ý k o n n ì j š í c h pohodlný názor nezastávám,
ekonomik naším státem po 27 a proto se snažíme plán
letech od pøevratu je toho dalšího rozvoje vytýèit
dùkazem. Na obecní úrovni alespoò v hrubých rysech.
lze tento nedobrý model Doufám, že se pøípadná
kopírovat, nebo se snažit o pohodlnost neusadí po
nìco lepšího. Rozhodnì jsem komunálních volbách 2018 v
pro to druhé, tj. pro prak- øízení naší obce. Jsem rád, že
tickou a neformální koncepci v této souvislosti souèasné
rozvoje a plán na minimálnì 5 zastupitelstvo pøevážnì polet tak, jak jsme postupy v dobnì uvažuje a podporuje
obci øídili posledních cca 6 napøíklad i nákup pozemkù s
let. Jsem ale proti nákladným výhledem dobrého využití i
Plánùm rozvoje obce zpra- pro nové obecní stavby, pro
covávaným cizími neznalými další zlepšení života v obci.
„odborníky“ podle mustru za Kromì pøipravované stavby
statisíce Kè, s obøí „omáè- Domova pro seniory dnes již
kou“, kdy to nejcennìjší na obec vlastní krásný pozemek
„díle“ - ten praktický napøíklad pro stavbu sporkonkrétní postup rozvoje, tovní haly. O tomto objektu v
tam buï schází, nebo je v obci nyní vážnì uvažujeme a
podobì, kterou tam vloží zas snad již pro pøíští rok zastujen znalá místní samospráva pitelstvo schválí zpracování
obce, nikdy ne cizí lidé. V alespoò úvodní studie k této
našem regionu Sdružení mìst stavbì. Nákladovì tato
a obcí Karviná jsou s tím stavba pøedstavuje cca 40
zásadnì jen špatné zku- mil. Kè. Dle našeho názoru v
šenosti. Peníze za dílo jsou obci tento objekt již znatelnì
pak utraceny vždy zbyteènì. chybí a bude chybìt stále
Proto jsem pro strohý, vìcný naléhavìji. Je to znát
postup a výhled v èase – napøíklad i na vytíženosti
projednaný dùkladnì v obci a Sokolovny a tìlocvièny ZŠ v
zde též samozøejmì i ak- dobì urèené i pro veøejnost.
ceptovaný lidmi zde žijícími. Koncepci splaškové kanaJe tøeba uvést, že se jedno a lizace v celkem pìti etapách
pùl volebního období vìno-

vèetnì Koukolné jsem již
popsal døíve a nebudu se k ní
nyní vracet. Máme v tom
smìru co dìlat ještì minimálnì 10 let, a to se nesmí
polevit. V zámìru máme i
realizaci rekreaèní zóny v
obci a dalšího krásného
odpoèinkového veøejného
prostranství prakticky v
centru obce. V pøípadì
potøeby jsme dále schopni
pomìrnì rychle navýšit
kapacitu v objektu MŠ
Koukolná, jsme schopni
kapacitnì „nadstavit“ i objekt
ZŠ, což ale v realitì pøíliš
nepøedpokládáme. V okolních mìstech se totiž vyprazdòují spolu s byty i
vybavené školní budovy a
kapacitní možnosti regionu
jsou v tomto smìru znaèné.
Nový územní plán ve Zmìnì
è. 1 nám dnes dále v obci
umožòuje stavbu i areálu pro
sportovnì - rekreaèní vyžití
ve vhodných lesních plochách, takže za podpory
myslivcù a jiných držitelù
zbraní v obci uvažujeme
napøíklad i o stavbì rekreaèní
støelnice pro veøejnost.
Terénní podmínky jsou na
zájmové ploše mimoøádnì
dobré a objekt by byl zcela
mimo zástavbu.
V Moravskoslezském
regionu de facto tato zaøízení
nejsou k dispozici, nebo jen
omezenì, s poøadníkem pro
zájemce o rekreaèní sportovní støelbu. Domnívám se,

že i v nastávajících
podmínkách obnovené
podpory branných èinností ve
státì nejsou uvedené úvahy
plané. Podotýkám pøitom, že
vùbec nejsem zastáncem
„Chovancovy“ propagace
používání zbraní držených
obyvatelstvem tak, jak
záležitost kupodivu prošla
nedávno i parlamentem.
Oblast související se
zvýšením atraktivity obce i
pro turisty je též „polem
neoraným“. Stále vedeme v
patrnosti napøíklad i diskutovanou rozhlednu, která v
obci v minulosti byla. Již cca
5 let jsou zde úvahy i o
založení muzea s pøedmìty z
historie obce, a nejen z ní. Též
z okolí naší obce, pøípadnì se
zamìøením i na Tìšínské
Slezsko a spøátelenou polskou obec Haž³ach.
Námìty tedy pro toto i
nové zastupitelstvo obce jsou
a dùležité bude „zatáhnout“
do rozvoje co nejvíce i mladé
generace a chtít vìci realizovat. Rozumné naplánování
zajímavých vìcí a postupù je
pro další rozvoj obce nejdùležitìjší a vùbec není nutné se
pøitom „držet pøi zemi“, jak se
to pøípadnì ozývá. Potom
vlastní realizace, to už je
vìtšinou rutinní práce, kterou
naši lidé umìjí dobøe a na
konci je radost z podaøeného
díla.
Ing. Ladislav Rosman

Vyhodnocení soutìže o návrh na rekreaèní oblast v obci
Jak jsme psali v minulém vydání Okénka, probìhla v obci
soutìž o nejlepší návrh øešení rekreaèní oblasti v obci. Ve
stanoveném termínu byly doruèeny dva návrhy, které rada
obce 4.9. zhodnotila oba jako velmi zajímavé. Pøitom byly
zpracovány jedním autorem, a to kolektivem ZO Èeského
svazu ochráncù pøírody pod vedením paní Mgr. Eleny
Kijonkové. Obì témata jsou peèlivì zpracována do
srozumitelné formy, která dává možnost dalšího
rozpracování až do fáze realizace. Rada obce øešitelùm
dìkuje za aktivitu a schválila vyplacení prémie 5.000,- Kè,
jak bylo v podmínkách soutìže stanoveno.
Uvedenými tématy jsou:
a/ Revitalizace soustavy rybníèkù s rekreaèní zónou
(Štìpánùv rybník a nìkolik dalších).
b/ Úprava stezky zdraví jako zážitkové trasy s návazností
na rozhlednu.
Kromì tìchto návrhù nebyly jiné žádné v termínu
doruèeny.
Ing. Ladislav Rosman
-4-
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Podìkování
hasièùm
Starosta obce obdržel
dìkovný dopis plk. Ing.
Vladimíra Vlèka, Ph.D.,
øeditele Hasièského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
následujícího znìní:
Vážený pane starosto,
Dne 28. èervence
tohoto roku došlo v areálu
Elektrárny Dìtmarovice k
rozsáhlému požáru jednoho z provozù. Na likvidaci tohoto požáru se
podílelo celkem 17 jednotek požární ochrany, z
toho 9 jednotek Hasièského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje,
1 jednotka hasièského
záchranného sboru podniku a 7 jednotek sborù dobrovolných hasièù, mezi
kterými byla také Vámi
zøizovaná JSDH Dìtmarovice.
Rád bych touto cestou
podìkoval Vám, jako
pøedstaviteli zøizovatele
jednotky, jakož i všem
èlenùm JSDH, kteøí se
tohoto zásahu zúèastnili.
Všichni dobrovolní hasièi
na místì zásahu prokázali,
že nejen svým vybavením,
ale také svými znalostmi,
disciplínou a nasazením
jsou zcela nepostradatelnou souèástí integrovaného záchranného systému. Bez pomoci Vašich
a dalších dobrovolných
hasièù je likvidace události takového rozsahu
zcela nepøedstavitelná.
Závìrem si Vás dovoluji požádat, abyste mé
podìkování pøi vhodné
pøíležitosti pøedal všem,
kterých se to týká.
S pozdravem
neèitelný podpis

Ještì k nìkterým financím dle rozpoètu 2017
V obci obèas slyším nìkteré nepøesnosti v rùzných
výkladech zejména k financování nìkterých investic.
Proto chci, alespoò k tomu co slyším, uèinit pár
poznámek.
Napøíklad u stavby nové významnou finanèní podKlubovny pro zahrádkáøe je poru obce na tuto investici.
potøeba si uvìdomit, že A známku ètyøi mínus, která
stavba nemohla být za- je pøipomenuta v posledním
hájena a financována døíve, Okénku, jsem „památnì“
než se na obec majetkovì pøedstavitelùm farní obce
pøevedl pozemek za- neudìlil na jednom loòském
hrádkáøù, na nìmž objekt zastupitelstvu za neèinnost,
stojí. A vlastní stavba není
èi slabou aktivitu.
již majetkem Spolku
zahrádkáøù. Je to majetek
Pamatuji si však vìtu
obce a zpùsob využití
opakovanou
i na zastuobjektu bude smluvnì
u r è e n v p o d m í n k á c h pitelstvu obce, že zastupodobných, jako to již léta pitelé nechodí do kostela a
m a j í n a p ø í k l a d n a š i nemá je zajímat, jak obecní
myslivci u Hájenky.
peníze darované faøe budou
Rovnìž zde se pøi
zvelebování „nestrkají
peníze“ do cizího, ale do
obecního majetku, kterým
Hájenka samozøejmì je.

v y u ž i t y. Vy ø è e n o b e z
jakékoliv pokory, s nemístnou arogancí projevenou k
daru od obce. Ètyøi mínus za
naprosté nepochopení situace a absenci i minimální
diplomacie v jednání s obcí.
Na tom trvám! Vydaøená
Noc kostelù s tím opravdu
nemá co dìlat!
Poslední velká finanèní
podpora obce na farní
projekt byla tudíž dle mého
názoru opravdu poslední,
pøi ètení èervencového
Okénka jsem si tuto vìc
pøipomnìl zásadním zpùsobem.
Ing. Ladislav Rosman

Elektrárna Dìtmarovice
po požáru obnovila provoz

Cílem je podpora
spolkové èinnosti, která je v
naší obci pøíkladná a
chceme ji i nadále významnì podporovat. V
tìchto pøípadech je financování na podporu spolkù
sice do obecního majetku,
ale jinak to nejde. Zcela
mimoøádné financování
investic do neobecního
majetku ve vìtších položkách je vìc zcela jiná.
Proto též napøíklad
èásteèné investièní finance
obce na zvelebení fary bylo
téma v zastupitelstvu velmi
ožehavé a nìkteøí èinovnici
farní obce zøejmì dodnes
nepochopili „jádro pudla“.
Kdyby totiž nebyl zájem
obce na zvelebení farní
budovy, jak to probìhlo na
jiných velkých budovách
ve støedu obce, urèitì by
nikoho ani nenapadlo dávat

Zamìstnanci Elektrárny Dìtmarovice odstranili
nejváženìjší následky požáru absorbéru a v nedìli 6.8. byla
elektrárna pøevedena do zálohy pro potøeby technického
dispeèinku ÈEZ. První elektøinu a teplo po požáru vyrobila
elektrárna hned další den, v pondìlí 7. srpna.
Požár v pátek 28. èervence ponièil jeden za dvou
absorbérù, což je zaøízení pro snižování emisí síry, a
èásteènì i spoleènou budovu, ve které jsou absorbéry
umístìny. Druhý absorbér byl poškozen minimálnì, zùstal
funkèní, a proto mohla elektrárna provoz obnovit bez
dopadu na životní prostøedí.
Pro stanovení dalšího postupu opravy bude rozhodující
výsledek statického posouzení. Výši škody ani pøíèinu
vzniku požáru zatím není možné urèit, vše záleží na práci
vyšetøovatelù.
Vladislav Sobol, mluvèí Skupiny ÈEZ
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Pøímìstský tábor Dìtmarovice 2017
Pod záštitou DDM Orlová, ve spolupráci s Obcí
Dìtmarovice a Základní školou a Mateøskou školou
Dìtmarovice se konal již druhý roèník pøímìstského
tábora. DDM Orlová celou akci zastøešila a škola
poskytla prostory a zajistila obìdy pro úèastníky.

myslivci se dìtem vìnovali
s obrovskou trpìlivostí a za
to jim patøí náš velký dík.
Dìtem se nejvíce líbil den v
Aqua parku Bohumín.

Zajoncová. I letos byla
odezva jak od dìtí tak i
rodièù kladná a vìtšina z
nich pøijde na podobný
tábor znovu. A to je ta

fantasticky spolupracovaly.
První turnus byl pod
názvem „Svìt hmyzu“ a
druhý turnus pod názvem
„Moøský svìt“. Na každém
turnusu byly dìti rozdìleny
do skupin po 5-6 dìtech a
postupnì plnily úkoly. Tyto
úkoly byly bodovány a na
konci každého turnusu
probìhlo vyhodnocení a
rozdání jak medailí s
diplomy tak i vìcných
drobností. Dìti si nejvíce
zážitkù odnesly z
dopoledne s „Mysliveckým
sdružením Dìtmarovice“.
Den s mysliveckým
sdružením z Dìtmarovic
byl naprosto fantastický,

Poslední den se konala tzv.
Hmyzí olympiáda.
V neposlední øadì se o
nás vzornì staraly paní
kuchaøky ze školní jídelny,
vedoucí p. Žurková, p.
Kulichová, p. Sikorová a p.

nejvìtší odmìna pro
všechny, kteøí se o nì starali:
Mgr. Martina Šebková, Bc.
Naïa Glincová, Bc. Eva
Glincová a Mgr. Jana
Brožková.
Jana Brožková

Konaly se 2 turnusy. V
1. turnusu bylo 22 dìtí a ve
2. turnusu bylo 32 dìtí.
Program byl podobný jako
v loòském roce jen s malou
obmìnou. Místo ZOO jsme
letos vyrazili do Dinoparku.
Program byl pestrý a hlavnì
poskytl dìtem èinnosti, pøi
nichž se hýbaly, bavily a
dovídaly nìco nového.
Obohatily své prázdniny o
nové zážitky. Tak jak to o
prázdninách má být. Byl to
již druhý roèník, a tak jsme
se potkaly s nìkterými tzv.
starými známými. O to
jednodušší byla naše
vzájemná komunikace. Dìti
se velmi rychle sžily a

Zájezd do Kravaø
V pátek 18. srpna t. r. se uskuteènil autobusový zájezd
organizovaný Obcí Dìtmarovice pro naše obèany vìkové
kategorie 60+. Navštívili jsme nedaleký krásný zámek
Kravaøe. Pùvodní renesanèní tvrz byla poškozená za
tøicetileté války. V polovinì 17. stol. byla pøestavìna na
barokní zámek. Do roku 1738 vlastnili zámek
Eichendorffové, poté zaèal majitele støídat. V roce 1937
zámek vyhoøel. Opravován byl v letech 1953 - 1971.
Souèasná expozice pøedstavuje život a dílo jednoho z
nejzajímavìjších majitelù zámku, polského alchymisty na
dvoøe císaøe Rudolfa II., Michala Sendivoje ze Skorska.
Prohlídka interiérù zaèíná zámeckou kaplí, pokraèuje
alchymistickou dílnou a dále se prochází interaktivní èástí
vztahující se k povìsti o zlatých kachnách. Dále pak
navazuje komnata pøibližující život rodu Eichendorffù v
dobì barokní. Následuje ukázka Hospodáøské a

hospodyòské školy, která na zámku fungovala v dobì mezi
svìtovými válkami a na konci prohlídky se seznámíte s
životem obyvatel Kravaø v 19. stol. Souèástí expozice je
také historická lékárna. Prohlídkovou trasu doplòují
tematické výstavy, letos je to výstava „Ladovy obrázky“ v
provedení Ladova obdivovatele Antoníny Vymìtalíka. Po
zajímavé prohlídce a procházce zámeckým parkem jsme
výlet zakonèili obìdem v nedaleké restauraci. Doufáme, že
všichni úèastníci byli spokojeni a tìšíme se na další
cestovatelské setkání.
OÚ

Expozice U-HER
Místní obèan p. Uher zve k
prohlídce své sbírky
historických pøedmìtù. Ke
zhlédnutí je nejvìtší dìtmarovický betlém, staré gramofony, rádia, televizory, fotoaparáty, flašinet a mnohé další zajímavosti.
-6-
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Oprava centrálního køíže na høbitovì

Soutìž na Medových dnech 2017

Návštìvníci høbitova mohli zaznamenat, že od kvìtna
do èervence t.r. probíhala oprava centrálního køíže na
místním høbitovì. Jedná se o pískovcový køíž z roku 1871,
zakladatelem památky, tzv. fundádorem, byl pan Josef
Kotas.
Køíž byl za mnohá
desetiletí silnì zvìtralý a
rùznými neodbornými
zásahy vážnì poškozen.
Kontury plastik byly témìø
neznatelné, nìkteré èásti
sochy Krista byly „dolepeny“ jakousi cementovou
smìsí a pøekryty zcela

Starý køíž
Nový køíž

Milí pøátelé, dny se pomalu zaèínají krátit a pøíroda
zaèíná oblékat pestré barvy podzimu. Pro nás je to doba,
kdy je potøeba zaèít s pøípravami celoobecní výstavy
Medové dny. Bude jim patøit tradiènì poslední víkend v
listopadu 25. a 26.11.2017.
Zcela neodmyslitelnou souèástí výstavy je soutìž pro
širokou veøejnost.
Vzhledem k tomu, že letos slaví naši vèelaøi 90 let od
svého založení, bude soutìž tematicky zamìøená na sladký
med. A co je nejlepší medový produkt? Pøece bájeèný
medový perník. A co se nám vybaví nejdøíve jako medový
perník? Pøece perníkové srdce!
Vyhlašujeme proto soutìž „O
nejkrásnìjší perníkové srdce“.
Materiál je tentokrát jednotný voòavý medový perník, kreativita pekaøù není omezena.
Omezení není ani ve vìku
úèastníkù.
Tvoøte opìt samostatnì nebo
klidnì jako rodina nebo tøeba
skupina pøátel. Téma se zdá
snadné, ale vìøíme, že jako každý rok opìt pøedvedete své
originální nápady.
Stejnì tak se mùžete pochválit i svými úspìšnými
výpìstky ze zahrádek.
Soutìžní nebo výstavní exponáty mùžete doruèit 23. a
24.11. 2017 v dobì od 9.00 do 17.00 hod do Dìlnického
domu. Vìøíme, že i díky Vám bude 14. roèník Medových
dnù pro všechny opìt zajímavý a pøitažlivý.
Za pøípravný tým Medových dnù
Táòa Èempelová

motná oprava. Køíž byl na
místì rozebrán a pøevezen do
kamenické dílny pana
restaurátora Reného Seifrieda v Olomouci - Svatém
Kopeèku. Tam byl mechanicky i chemicky oèištìn,
zbaven neoriginálních èástí a
odbornì ošetøen. Chybìjící
reliéfní prvky byly doplnìny.
Kontury kleèící Panny Marie
byly obnoveny, stejnì jako
nápisy na køíži a socha
Krista.
Výsledek byl až pøekvapivì kvalitní. Vzhledem ke
skuteènosti, že køíž byl
opravdu velmi silnì poškozen, se restaurátorùm podaøilo vrátit jeho opravdu témìø
identickou podobu. Celkové náklady na opravu byly
88.330,- Kè, pøièemž
70 % pokryla dotace z výše
zmínìného dotaèního
programu MZ.
V nedìli 17.9.2017 po
mši (cca v 10.00 hodin) probìhne na høbitovì slavnostní
žehnání obnoveného køíže.
OÚ

nevhodnou barvou, soklová
èást byla popraskaná, spáry
vyplavené, èepy zkorodované. Rada obce se proto
rozhodla pøistoupit k opravì
tohoto monumentu. V únoru,
po vyhlášení dotaèního titulu
Ministerstva zemìdìlství
pod názvem Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvkù, požádala
obec se souhlasem vlastníka
køíže, t.j. Øímskokatolické
farnosti Dìtmarovice, o
dotaci. V mìsíci srpnu jsme
obdrželi rozhodnutí o jejím
pøidìlení. V mezidobí
probìhlo výbìrové øízení na
realizátora zakázky a sa-7-
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Dušièková
pobožnost
Letošní dušièková pobožnost za všechny zemøelé
bude na místním høbitovì v
nedìli 29. øíjna ve 14:30
hodin u obnoveného køíže
uprostøed høbitova. Spoleènou modlitbou uctíme
památku všech našich
blízkých, kteøí nás pøedešli
na druhý bøeh života.

„Pøežila jsem
gulag“
Tìmito slovy zaèíná své
vyprávìní paní Vìra
Sosnarová, která po Druhé
svìtové válce byla ve
svých 14 letech spolu s
ruskou matkou a mladší
sestrou Naïou násilnì
odvleèena na Sibiø a Ural,
kde strávily neuvìøitelných 19 rokù. Dnes je jí
86 let a je ochotna se o
hrùzách, které prožila,
podìlit i s ostatními.

Ke hrobu
svaté Hedviky
Zmìna èasu nedìlní mše svaté
Poèínaje nedìlí 3. záøí zaèínají nedìlní mše svaté
v kostele v Dìtmarovicích v 9:00 hodin.

Gregoriánský chorál
na podporu opravy varhan
Tentokrát si na svoje pøijdou milovníci gregoriánského
chorálu. V místním kostele sv. Maøí Magdalény totiž v nedìli
1. øíjna od 16 hodin vystoupí Svatomichalská gregoriánská
schola pod vedením Josefa Gerbricha z Brna. Jejich vystoupení se kryje se zaèátkem mìsíce øíjna, který je v køesanské
zbožnosti vìnován úctì k Pannì Marii. Proto také souèástí
repertoáru budou zejména mariánské antofiny a písnì v
provedení gregoriánského chorálu.
Tento koncert bude benefièní, a jeho výtìžek bude urèen
na opravu vzácných dìtmarovických varhan. Dìkujeme všem,
kdo jakýmkoli zpùsobem podporují a ještì podpoøí tuto
šlechetnou myšlenku.

Mùžeme si dovolit umírat doma?

V nedìli 15. øíjna od 15
hodin se v Místní knihovnì v Dìtmarovicích
uskuteèní poutavá pøednáška s paní Sosnarovou.
O jejích životních osudech
vyšla pøed èasem kniha
„Krvavé jahody“, kterou
bude možno si tento den za
275,- Kè zakoupit a
obdržet vìnování pøímo
od paní Sosnarové.
P. Dr. Marcel Puvák
faráø
rkf.detmarovice@doo.cz
tel. 731 402 008

Farnost Dìtmarovice se
v sobotu 28. øíjna zúèastní
pouti, kterou poøádá
ostravsko-opavská diecéze. Jejím cílem je Tøebnice nedaleko Wroclavi.
Tam se totiž nachází hrob
svaté Hedviky, patronky
Slezska a naší diecéze.
Hedvika se narodila
kolem roku 1174 na hradì
Andechsu v Bavorsku jako
dcera vévody Bertholda
IV. Když jí bylo pìt let,
svìøili rodièe její výchovu
sestrám benediktinkám v
Kitzingen. Provdala se r.
1186 za slezského vévodu
Jindøicha I. a mìla s ním
ètyøi syny a tøi dcery.

Vy n i k a l a l á s k o u a
dobroèinností k chudým a
nemocným. Vštìpovala
mj. základy víry svaté
Anežce Èeské. Po smrti
svého manžela (r. 1238)
vstoupila Hedvika do
kláštera cisterciaèek v
Tøebnici, který sama
založila (r. 1202), a její
nejmladší dcera Gertruda
tam byla abatyší. Všechny
ostatní její dìti zemøely
ještì za jejího života.
Hedvika zemøela 15.10.
1243 v Tøebnici. Roku
1267 byla prohlášena za
svatou a její tìlo bylo
uloženo v tøebnickém
klášterním kostele. Po
vzniku ostravsko-opavské
diecéze (1996) se stala její
patronkou.

Péèe o nevyléèitelnì nemocného v poslední fázi života je
možná i v domácích podmínkách. Díky podpùrným organizacím
na to nezùstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožòuje
nevyléèitelnì nemocným dospìlým i dìtem
umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše
služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme
pacientùm a jejich rodinám od potíží, a už
fyzických nebo psychických, které
onemocnìní v závìru života pøináší. Pracujeme v
multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou
paliativní péèi. Tým tvoøí lékaøi, sestry, sociální pracovnice,
fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravì
vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domù. Všichni
naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní èíslo, na
které se dovolají 24 hodin dennì. Mobilní hospic Ondrášek pùsobí
i na území vašeho mìsta. Nebojte se nás kontaktovat.
V souèasné dobì MH Ondrášek spouští také kampaò s názvem
DOMA, pomocí které chceme øíci, že je možné strávit poslední
chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaò
probìhne od 9. do 15. øíjna a více informací se doètete na
facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic
Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurjevova 11,
Ostrava – Zábøeh, tel: 725 409 411. Více informací lze najít na
www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

Zájemci o tento poutní
zájezd mohou co nejdøíve
kontaktovat pana faráøe
(rkf.detmarovice@ doo.cz
anebo tel. 731 402 008).
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Krasobruslaøský Mistr Evropy v Orlové
První dva týdny v mìsíci srpnu poøádal
Krasobruslaøský klub Orlová mezinárodní
Krasobruslaøské soustøedìní. Letos poprvé díky
Tomáši Janeèkovi pøislíbil úèast Ukrajinský trenér
Dmitri Dmitrenko se svými závodníky. Dmitri
Dmitrenko je velice úspìšný reprezentant.
Ty nejvìtší úspìchy:
Juniorský Mistr svìta, Mistr
Evropy, bronzový z Mistrovství Evropy, dvakrát se
úèastnil Olympijských her.
Pro náš klub je to velká
pocta, že se podaøilo našim
závodníkùm pod ním
trénovat. Byl velice pøístupný pøedat informace o
technice, zodpovìdìl každý
dotaz, i co se týká specializace. Také spoleèné
tréninky s jeho závodníky
byly velkou zkušeností pro
naše závodníky.
Oba turnusy byly pestré
nejen tím, že na ledové
ploše se støídali Dmitri
Dmitrenko s Tomášem
Janeèkem, našim bývalým
úspìšným reprezentantem.
Tyto dva také následoval

Martin Krhovják, který se
na ledì také zapojil. Martin
Krhovják vedl v tìlocviènì

prostøídala ve ètyøech skupinách spousta dìti a trenérù. Pøijeli z Prahy, Mladé
B o l e s l a v i , Tr u t n o v a ,
Èeského Tìšína, Zvoleni
(Slovensko), Bratislavy a z
Kyjeva.
Dennì dìti mìly 3x
trénink na ledì a 2x v
tìlocviènì. Oba turnusy

Monika Szlaurová
s dìtmi v tìlocviènì

specializace v tìlocviènì i
na ledì, Tomáš Janeèko – na
ledì i v tìlocviènì, Pavla
Hermanová – trenérka
KKO, Terezie Šostá –
trenérka KKO, Monika
Kramná – trenérka KKO,
Vìra Kramná – trenérka
KKO.
Obrovské díky všem,
bez kterých by se tako akce
neuskuteènila.
Také dìti z Dìtmarovic
se soustøedìní zúèastnily:
Ondøej Marmoroviè, Petra
Kúdelová, Lucie Motyková,
Dorotka Hanusková.

Novì otevøená poradna
SPOLU

také specializaci a velice
dobøe.
Bìhem soustøedìní se

byly zpestøené jízdou na
koních – hypoterapie, kterou zajistila p. Sobotíková.
Ubytování a stravování
bylo zajištìno na Hotelu
SIEM. Nejvìtší odmìnou
bylo, že trenér Dmitrenko se
pøed odjezdem zmínil, že se
mu v Orlové moc líbilo a
jeho svìøencùm také. Rádi
by ještì pøijeli. Pochválil
nás za dobrou organizaci a
výborné podmínky jak na
hotelu, tak v hale. Pochvala
padla i na kvalitní ledovou
plochu.
Za Krasobruslaøský klub
Orlová dìkujeme Mìstu
Orlová, že nám umožnilo
tuto akci udìlat. Vedení
zimního stadionu a všem
zamìstnancùm patøí také
velké díky. Také dìkujeme
vedení Hotelu SIEM i všem
zamìstnancùm. Dìkujeme
celému týmu, který se po
celé dva týdny staral o to,
aby byli závodníci do
sezóny dobøe pøipraveni:
Monika Szlaurová – tanec,
Taána Drobková – gymnastika, Martin Krhovják –
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Akademický ústav
Karviná realizuje projekt
„Dìti rodièù, rodièe dìtí“,
který je zamìøen na dlouhodobou systematickou práci
s dìtmi a jejich rodièi,
zejména na zvýšení rodièovských kompetencí.
Souèástí projektu je
PORADNA sociálnì právní
ochrany dìtí SPOLU, která
napomáhá osobám s øešením obtížných rodinných
situací a sociálních vazeb
prostøednictvím odborného
poradenství, realizuje asistované kontakty, vzdìlávací setkání pro rodièe,
trénink rodièovských
kompetencí, napomáhá s
rodinnými rozpoèty a
a s i s t o v a n ý m i n á k u p y,
nabízí pomoc pøi øešení
rodinných a obèanských
sporù prostøednictvím
meditace apod. Od 1.9.2017
sídlí ve 2. patøe budovy
Polikliniky Karviná –
Mizerov, na ulici Žižkova
èp. 2379/54A. Telefonicky
kontakt 735 121 813 paní
Neboráková.
„Rodièe jsou tu pro dìti,
pro rodièe je tu poradna
SPOLU“
Bc. Eva Neboráková
sociální pracovník
www.detmarovice.cz

Prodáme jednohrob è. 433
v Dìtmarovicích
Žulová deska i podstavec.
Nové místo, dosud nepohøbíváno. Cena dohodou.
Informace na tel. 737 332 320

Upozornìní
Dnem 31.8.2017 ukonèila provoz gynekologická ambulance v
Dìtmarovicích. Pacientky budou pøevedeny na gynekologickou
ambulanci MUDr. Gebauera na polikliniku v nemocnici Orlová,
kde od 1.10.2017 v pondìlí, støedu a pátek v dopoledních
hodinách bude MUDr. Mrázek ordinovat.
Tel.: 739 770 717, 596 583 545, 596 511 344.
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Èervenec 2017
80 let
Danuše Švedová
81 let
Anna Techetová
82 let
Edita Prudlová
Alenka Šostoková
Jindøiška Kijonková
Lydie Trzaskaliková
83 let
Miroslav Sikora
84 let
Anna Šipková
85 let
Daniela Swobodová
Zdenìk Dittrich
86 let
Ilona Klusová
89 let
Anna Dadoková
90 let
František Staníèek
Stanislava Kukuèová
91 let
Marie Mazurková

Na spoleènou cestu životem vykroèili

Srpen 2017
80 let
Otakar Popek
Marie Bonèková
Marie Jelenová
Jiøina Koèí
Jindøiška Stronèková
Halina Adamèíková
81 let
Vanda Brachaczková
82 let
Daniela Mazurková
Drahomíra Hanusková
83 let
Radomil Olšar
Marie Slaninová
Rùžena Bìlasová
84 let
Ladislav Vašut
Rùžena Mazurková
87 let
Emil Lincer
89 let
Anna Halamová
91 let
Marie Kozlová

7.7.2017
Miroslav Èempel – Dìtmarovice
Kateøina Rusková – Dìtmarovice
15.7.2017
Miroslav Maroštík – Dìtmarovice
Andrea Sikorová – Orlová
22.7.2017
Marián Hronec – Slovensko
Irena Doumenová – Havíøov
12.8.2017
Ing. Pavel Rath – Bohumín
Zuzana Ferfecká – Bohumín
18.8.2017
Tomáš Glet - Ostrava
Nikola Peigerová - Ostrava
25.8.2017
Petr Habarta - Orlová
Radka Skýbová - Dìtmarovice
25.8.2017
Jan Struž - Karviná
Kateøina Kadìrová - Dìtmarovice
9.9.2017
Lukáš Rusek - Dìtmarovice
Iveta Hanusková - Dìtmarovice
9.9.2017
Pavel Horváth - Dìtmarovice
Lenka Tomeèková - Dìtmarovice

Zlatou svatbu v èervnu oslavili
22.7.2017 Žofie a Boøivoj Ulmanovi
12.8.2017 Marie a Alois Jandovi

Vzpomínáme na zemøelé
Jaroslava Prudla, Zdenku Kreuzziegerovou, Vìru
Ambrožovou, Annu Ruskovou, Jozefa Michálka, Petra
Šebka

Podìkování
Paní Marie Bonczková a pan Ota Popek, kteøí oslavili v
srpnu 80. narozeniny, dìkují všem gratulantùm za jejich
srdeèná blahopøání a také za krásná hudební pøání v
místním rozhlase.
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. 2017.
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