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Dne 16. øíjna se konaly v parku pøed Dìlnickým domem tradièní 
kolobìžkové závody Trestles cup. Kromì prvòáèkù naší základní školy 
se akce zúèastnili také žáci prvních tøíd ze sousedních obcí Dolní Lutynì 
a Doubrava. Za krásného podzimního poèasí si všechny dìti hezky 
zasoutìžily a po závodním klání dostaly sladkou svaèinku.

V kategorii dívek byly nejlepšími:
1. Balogová Klára z Dolní Lutynì – èas 34,01 s.
2. Hanusková Dorota z Dìtmarovic – èas 35,57 s.
3. Nowaková Anna z Dolní Lutynì – èas 36,65 s.
U chlapcù bylo poøadí následující::
1. Duras Daniel z Doubravy – èas 31,94 s.
2. Bocek Boris z Dìtmarovic – èas 34,17 s.
3. Mazurek Matouš z Dìtmarovic – èas 34,36
Vítìzná škola pøevzala putovní pohár firmy Trestles 
a jako hlavní odmìnu obdržela zbrusu novou kolobìžku: 
1. Doubrava – èas 31,94 s.  
2. Dolní Lutynì – èas 34,01 s.  
3. Dìtmarovice – èas 34,17 s.

Kolobìžkové závody
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Dovolte mi struènì komentovat souèasný stav výstavby 
nové kanalizaèní sítì v obci. Ve støedu obce je vybudována 
páteøní sí� potrubí kanalizace ZŠ + Šlog, 1. a 2. etapa, ta je 
vyzkoušena tlakovou zkouškou a zároveò probìhla 
nìkolikadenní zkouška provozování nové ÈOV. V 
souèasné dobì probíhá umís�ování pøeèerpávacích stanic u 
RD pro oblasti s tlakovým systémem a èekáme na 
hromadný územní souhlas pro pøipojování jednotlivých 
objektù na systém, pøièemž jako první budou pøipojeny 
objekty ZŠ, hasièská zbrojnice a budova SK. Tyto objekty a 
snad ještì i další gravitaèní úseky budou pøipojeny dle 
harmonogramu do konce r. 2017, ostatní pak v prùbìhu r. 
2018.

Zahájena byla stavba kanalizace Koukolná, pøièemž do 
konce r. 2017 má být postavena ÈOV. Dále se zde bude 
pokraèovat na jaøe 2018, a to výkopy na trasách páteøního 
potrubí, pøevážnì v komunikacích. Podobnì jako u již 
ukonèené stavební èásti ve støedu obce, i zde bude obec a 
realizaèní firma hledat optimum øešení pro obèany zejména 
pro možnosti parkování a dojezdu. Pro realizaci hlavních 
tras je dle harmonogramu celý rok 2018, pøièemž etapa 
pøipojování objektù na nový systém je plánována do konce 
r. 2019. Pro etapu pøipojování v Koukolné jsou pro obèany 
obecnì v platnosti všechny postupy, které jsme již sdìlili 
døíve, tj. dokumentace pøipojení v režii obce, revize 
zaøízení elektro v režii obce a samozøejmì pøeèerpávací 
stanice na náklady obce. Obèan si provede výkop a napojení 
svým potrubím na systém od RD  ke stanici, pøièemž obdrží 
od obce finanèní podporu 10.000,- Kè na jedno pøipojení 
jednoho objektu. Pro výkopové práce má obec vybrány dvì 
firmy, které lidem tuto práci na objednání zrealizují.

Tøetí etapa zahrnující oblast „od Mrazíka“ po Dìlnický 
dùm, vèetnì oblastí na výše položených svahových 
plochách obce je projektována a s obèany jsou postupnì 
realizovány smluvní vztahy pro základní trasy potrubí a 
napojení. U této etapy pøedpokládáme stavební povolení 
dle harmonogramu v prùbìhu roku 2018.

Ètvrtou etapu od Dìlnického domu až po DPS èp. 670 (u 
nadjezdu) zatím jen „nosíme v hlavì“ a celkovì máme s 
moderní kanalizací práci v obci tak na 10 let. O postupu 
budete dále informováni.               

                                                     Ing. Ladislav Rosman

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském 
regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s 
komunikacemi, s pracovníky z úøadu práce, atd., ale i s 
nìkterými spoluobèany. Je dokázáno, že v lidské 
spoleènosti je urèité procento jedincù „neobvyklého“ 
smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci 
projevuje, pøevážnì samozøejmì negativnì a konfliktnì. Asi 
je každému jasné oè bìží, nicménì uvedu pár pøíkladù, 
samozøejmì v obecné rovinì.

Pominu už pøípady, kdy nìkteøí již ze zásady negují vše, 
co pochází z vedení obce a obecního úøadu, nebo� jsou zde 
všichni blbci a jejich rodiny by zasloužily vymøít „do 
sedmého kolena“, jak se èlovìk pøípadnì v anonymní 
podobì doète i na vylepeném plakátu, aniž by se mohlo 
zjistit, oè pisateli šlo.

Jsou ale i jiné „sofistikovanìjší“ pøípady. To napøíklad, 
když vám nìkdo zakáže asfaltovat a opravovat dlouholetou 
místní komunikaci na svém pozemku, pøièemž tuto 
komunikaci používají lidé 100 let. Na nabídku výkupu za 
schválenou cenu dotyèný nereflektuje, a tak napøíklad 
máme 90% cesty s krásným novým povrchem a 10% s 
vykotlanými nerovnostmi ohrožujícími i bezpeènost 
cyklistù. Projíždìjící cykloturisté si pak dlouho klepou na 
èelo, že místní starosta je vùl, že ten patnáctimetrový kousek 
už nezaasfaltoval, když je jinak celá cesta opravená.

Ještì „sofistikovanìjší“ je pak pøípad, kdy dotyèný 
majitel na „své“ cestì postaví bezohlednì pevnou pøekážku 
a obèané, kteøí tudy projíždìli opìt 100 let, naráz mají 
„utrum“ a musí hledat objízdnou trasu ke svému domeèku. S 
tím jsou samozøejmì spojeny i problémy s dojezdem 
popeláøského vozu, sanitky, apod. Jestli si nìkdo myslí, že je 
situace snadno øešitelná, nech� si vzpomene na naèesanou 
paní Havránkovou, která nedovolila postup stavby dálnice 
nìjakých 15 let a bojovala se ØSD, Ministerstvem dopravy a 
se zájmy státu. A hodnì úspìšnì, nebo� výrobci zákonù ÈR 
vèetnì rùznì povedených parlamentù ÈR od r. 1989 vyrobili 
pøekážky - paskvily a zmetky, na nichž troskotají mnohdy 
celospoleèenské zájmy a snaha o pokrok i v naší dnes dost 
smutnì se jevící èeské kotlinì.

S dobrou prùjezdností našich stokilometrových úsekù 
komunikací v naší obci souvisí i nutnost úpravy vegetace 
podél tìchto tras. Pøírùstky vìtví jsou klidnì i metrové za 
jedno vegetaèní období. Obec do této údržby vkládá 
každoroènì nemalé prostøedky. Dnes je k dispozici možnost 
objednat úèinnou techniku – vùz, který pøi prùjezdu oøezává 
vegetaci obøí vertikální pilou. Ale myslíte, že je to všude tak 
snadné? Nikoliv, nebo� se najdou i obèané - dobráci, kteøí na 
„svých“ úsecích jsou údržbì zelenì schopni bránit „svým 
tìlem“. Že takto pøerostlou zelení napøíklad ohrožují 
bezpeènost provozu, je pro nì úplnì vedlejší, jejich 
po�ouchlé smýšlení má ze zákona zøejmì nìkdy navrch. 
Myslíte, že je možné s tìmito lidmi klidnì pohovoøit a jejich 
poèínání jim vždy s pøehledem rozmluvit?  Problematika 
vlastnictví pùdy zpùsobuje komplikace i v jiném smìru. 
Napøíklad potøebujete odvodnit místo, které sužuje roky 
níže usídlené obèany výskytem vody ve sklepích, voda teèe 
po cestì, namrzá a tvoøí bariéry, zaplavuje zahrádky. 
Každého napadne, že pomoc je snadná, spraví to kus potrubí 

Jak se pokraèuje s novou splaškovou kanalizací
(Reakce na dotazy obèanù)

Nìkteøí obèané nám nepomáhají…

(pokraèování na str. 3)
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a odvodnìní do kanálu. 
Omyl! Máme v obci místo, 
kde tu banalitu øešíme 
nìkolik let! Proè? Pro 
nevstøícné jednání lidí, ale i 
pro hloupost nìkterých 
stavebních postupù v 
nedávné minulosti. Ta 
hloupost je v ignoranci 
jevu, že voda teèe z kopce 
dolù a musí se jí nechat 

pøirozená cesta, nebo pak 
vytvoøit cestu umìlou. 
Nesmí se zasypávat pù-
vodní pøíkopky a odtoky, 
jinak je zle, ne ovšem v 
období sucha! Když už 
jsme se ale do stavu hlou-
pého pøerušení pùvodních 
odtokù dostali, musíme 
vytvoøit potrubím odtok 
umìlý. Jo, ale zde je 

problém. Myslíte, že nìkteøí 
majitelé pozemkù dovolí na 
nich zapustit odvodòovací 
potrubí? Pøes pole, pøí-
kopkou, v komunikaci, pøes 
zahrádky? Nic z toho! 
Problémy obèanù s neodté-
kající vodou uznávají, ale 
myslíte, že kývnutím hlavy 
pomohou hlavnì níže 
bydlícím obèanùm? Omyl, 

jsou rádi, že jsou tak 
dùležití, jistì si potají mnou 
ruce, že jejich význam zase 
stoupl, …a vy na obci, 
starejte se! Stav bližního 
svého je jim ukradený. Do 
kostela možná ale zajdou, to 
jo. Èistota ovzduší je 
samozøejmì pøetøásaný 
problém a téma je tak 
vydatné, že by se popsaly 
archy papíru. Už jen ta 
topná sezóna zase… Topí se 
pìknì i odpadem, nejlépe po 
setmìní, je to ménì vidìt, 
puch bývá ale nesnesitelný, 
no èert s tím. A tak nás zase 
èeká období „plynových 
komor“, nebo� støed obce 
svírají  ze dvou stran 
kopeèky a zdejší kouøové 
clony nejsou pro naše 
obèany nic neznámého. V 
této souvislosti jsem si 
bláhovì myslel, že je 
potøeba v obci zdokonalit 
práci s odpady a bioodpady 
a lidé snad pøestanou 
vytváøet další kouøové 
clony ze spalování odpadu 
na svých pozemcích. Proto 
sbìrný dvùr, proto levné 
hnìdé popelnice, proto 
nabídka služby odvozu 
napytlovaného listí, atd. 
Myslíte ale, že se i tak 
nenajdou dobráci, kteøí celý 
den spalují své listí pìknì na 
hromádce, postupnì – 
pøipomíná to odhoøívání 
cigaretky – s nesnesitelným 
puchem a nebezpeèným 
celodenním zaplynováním 
c e l é h o  o k o l í .  Ú p l n ì  
zbyteènì! Troufám si už 
dnes øíct z bezohlednosti, z 
arogance a necitlivosti vùèi 
ostatním. Pozor, letos už to 
ale budeme postihovat!

Toto jsou jen nìkteré 
momenty z pøedmìtného 
tématu, je jich mnohem 
více, ale o nich zase nìkdy 
jindy, protože nechci ani 
sobì, ani Vám zkazit náladu 
na celý den. 

     Ing. Ladislav Rosman 

Nìkteøí obèané nám nepomáhají…
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Na školním høišti jsme 
se zúèastnili nevšedního a 
velmi zajímavého výuko-
vého programu. Dravce 
jsme si zblízka prohlédli, 
dostali jsme mimoøádnì 
poutavý výklad o tom, èím 
je který dravec zajímavý, 
kde žije, èím se živí, jak 
loví, …

Po krátkém výkladu 
mìli žáci možnost soutìžit o 
hezké ceny, nejen o pexesa a 
nádherné kalendáøe s fotka-
mi dravcù, ale také o mož-
nost pøivolat si jakéhokoliv 
dravce dle vlastního výbìru 
na ruku a rodinnou vstu-
penku do areálu zámku 
Lednice, který je nejvìtším 
a zároveò nejhezèím mís-
tem v Evropì, kde probíhají 
ukázky dravcù.

Otázky pro toho, kdo 
peèlivì naslouchal výkladu, 
nebyly tìžké. Odpovìdi 
jsme znali, ale trochu jsme 
se zapotili, když jsme mìli 
konkrétního dravce urèit 
mezi ostatními a ukázat na 
nìj.

Od 20. záøí letošního roku probíhá výuka v 5. – 9. tøídì 
každou støedu netradièním, ale pro žáky velmi zajímavým 
zpùsobem. Vyuèovací hodiny jsou totiž vedeny rodilým 
mluvèím Bryanem Midkiffem z amerického Seattlu, který 
ve vyuèování hovoøí pouze anglicky. Obrovskou výhodou 
pro dìti tedy je, že slyší cizí jazyk takzvanì naživo se 
správnou výslovností a gramatikou a dozví se i velké 
množství praktických informací o tom, jak a kdy se jaký 
výraz èi gramatické pravidlo používá, jaké jsou rùzné 
výjimky nebo rozdíly v dialektech a podobnì. Zahranièní 
lektor žákùm vysvìtluje bìžné hovorové fráze, dìlí se s 
nimi o zkušenosti s každodenním užitím jazyka a navíc 
pøedstavuje svoji kulturu a vypráví, jak to chodí v zemi, 
odkud pochází. Poèáteèní obavy, že dìti nebudou rodilému 
mluvèímu rozumìt, rozptýlila hned první vyuèovací 
hodina. Vìtšina žákù se velmi aktivnì a s chutí zapojuje do 
komunikace s panem Midkiffem a každou støedeèní 
angliètinu netrpìlivì oèekávají. Je skvìlé, že si žáci mohou 
vyzkoušet, zda jejich znalosti z bìžné výuky postaèí k 

Rodilý mluvèí na naší základní škole
dorozumìní se s cizincem. Aniž by tedy nìkam museli 
cestovat, procvièí si cizí jazyk pøímo ve škole. 

                                                       Mgr. Jiøina Bažanová

Poté jsme na vlastní oèi 
pozorovali kriticky ohrože-
né dravé ptáky, jak létají 
zcela volnì a loví vìrohod-

né makety zvíøat. Luòák 
hnìdý pøedvedl své lovecké 
umìní v letu chytit maso 
vystøelené do vzduchu. 
Karanèo jižní se nám ale 
nechtìl pøedvést v letu, 
pouze kolébavým krokem 
popocházel okolo sokolní-

kù a hledal ukryté maso. 
Nejvìtším zážitkem pro nás 
urèitì byl pøelet supa 
krahujového, který plachtil 
pøímo nad našimi hlavami a 
mnohým z nás svými køídly 
„naèechral“ vlasy. 

                 Mgr. Klusová
 
„Nejvíc mì zaujali orli, 

ale také ceny, o které jsme 
mohli soutìžit.“   (Jakub B.)

„Mooooc se mi líbilo, 
jak nad námi proletìl sup, a 
také jak dravci chytali 
umìlá zvíøata“. (Ondøej K.)

„Nejvíc se mi líbilo, když 
nám øekli, že máme zkusit 
vyfotit karanèo jižní v letu, 

Dravci v naší škole
Dne 4.10.2017 k nám zavítala spoleènost ZAYFE-

RUS, která se zabývá moderním sokolnictvím a 
ochranou dravých ptákù.

… a jemu se nechtìlo lítat, 
jen chodil  a poskakoval 
okolo sokolníka!“

                      (Šimon Š.)
„Ti dravci byli úchvatní, 

byl to pro mì nepopsatelný 
zážitek.“         (Antonín M.)

„Vyhrála jsem vstupen-
ku do Lednice, ale ze všeho 
nejvíce se mi líbilo, že jsem 
si mohla z ruky vypustit 
luòáka hnìdého.“ 

                     (Tereza G.)
„Vyhrál jsem možnost 

zavolat si dravce na ruku - 
vybral jsem si supa jménem 
Paèes. Celá akce se mi moc 
líbila, moc jsem si ji užil.“  

                    (Adrian M.)

Tento školní rok zahajujeme projekt v 
rámci Visegrádského fondu. Projekt 
„Zhluboka se nadechnout“ bude probíhat ve 
spolupráci s garantem projektu Szkola 
podstawowa im.Trzech braci v Haž³achu v 
Polsku. Jedná se o další konkrétní krok v 
plodné spolupráci mezi obìma školami.

Èistý vzduch je naší spoleènou touhou, takže se v našem 
projektu zamìøujeme na ekologické otázky. Pracovní plán 
zahrnuje mimo jiné: workshopy pro žáky se specialisty na 
ekologické otázky (v obou školách), pøednášky s vìdci 
vysokých škol - AGH  Krakow a VŠB Ostrava, instalace 

„Zhluboka se nadechnout“ - Visegrádský fond  

(pokraèování na str. 5)
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V atletice bylo hodno-
cení rozdìleno do dvou 
vìkových skupin, 6. a 7. 
tøída a 8. a 9. tøída. Ve vybí-
jené žáci soutìžili o pr-
venství mezi tøídami.

Ukázalo se, že každé z 
dìtí má v sobì bojovného 
ducha, který touží po výhøe. 
Snaha a boj byly obrovské a 
vyrovnané, ale ne každý se 
mùže umístit na prvních 
místech. V kategorii 6. a 7. 
tøída se na prvních místech 
umístili ve skoku dalekém 
žáci Konkolová Nela, 
Kouba František a v bìhu na 
220 m Sepešiová Viktorie a 

monitorù prachu a sbìr dat z našich oblastí o èistotì 
vzduchu, sportovní den nebo ekologický piknik. Žáci naší 
školy pod vedením pedagogù navštíví odborná vìdecká 
pracovištì Vysoké školy báòské v Ostravì, kde se seznámí s 
problematikou zneèištìní životního prostøedí a dalšími 
environmentálními aspekty života v našem kraji. 
Pøedpokládáme, že pro mnohé z nich bude tato nabytá 
zkušenost inspirací pro jejich další život. Vyústìním 
projektu bude zároveò i poøízení zaøízení, které monitoruje 
zneèištìní ovzduší v obci, a to v objektu školy. Žáci se nauèí 
pracovat se zaøízením, vyhodnocovat a zveøejòovat pøijatá 
data na webových stránkách školy. Tato zveøejnìná data 
bude moci využívat i široká veøejnost. O prospìšnosti 
projektu tedy, myslím, nebude pochyb.

První workshop s odbornými specialisty v oblasti 
ochrany ovzduší probìhne na škole v Haž³achu dne 
6.11.2017 a dne 7.11.2017 u nás na škole v Dìtmarovicích, 
o èemž budeme dále informovat.

                                                        Mgr. Robert Lindert
                                                        Mgr. Jana Brožková

„Zhluboka se nadechnout“ - Visegrádský fond  

(dokonèení ze str. 4)

Podzimní sportovní den žákù ZŠ Dìtmarovice

I když už padá listí a fouká vítr, naši žáci si rádi 
zasoutìží i venku na školním høišti. Ve ètvrtek 
12.10.2017 se žáci II. stupnì zúèastnili školního kola v 
atletických disciplínách, ve skoku dalekém a bìhu na 
220 m. Zároveò probíhal turnaj ve vybíjené smíšených 
družstev.  

opìt Kouba František. V 
kategorii 8. a 9. tøída se 
umístili ve skoku dalekém 
Grossová Michaela, Bury 
Michal a v bìhu na 220 m 
Mazurková Lucie a Ligocký 
Adam. Ve vybíjené vyhrála 
9. tøída. Všem výhercùm 
gratulujeme, všechny spor-
tovce chválíme, protože jak 
už každé malé dítì ví, ve 
zdravém tìle, zdravý duch. 
Každopádnì na všechny 
zúèastnìné sportovce èeka-
la sladká odmìna a mnoho 
nezapomenutelných zážit-
kù.

          Mgr. Leona Veøtat



- 6 - www.detmarovice.cz

MAGDA VÁÒOVÁ 
S nadsázkou øeèeno 

zaèala psát proto, aby 
nemusela chodit do práce. 

H n e d  p r v n í  
román TEREZA 
se stal bestse-
lerem. Od té 
doby vydává 
j e d n u  k n i h u  
roènì,  právì 
dopsala šest-

n á c t o u  s  n á z v e m  J Á  
HLUPÁK, která vyšla na 
podzim.

Spisovatelka, novináøka a 
pøekladatelka z bulharštiny a 
angliètiny. Publikovala prózy 
a povídky èasopisecky, od 
roku 2003 vydává romány v 
nakladatelství Šulc-Švarc. 
Její první román Tereza vyšel 
již šestrát, další knihy 
Zapomeò na minulost, Sestra 
a sestøièka, Když ptáèka 
lapají, S tváøí beránka a Štìstí 
Aloise Peina vyšly podruhé 
nebo i potøetí. V každém 
jejím románì se potkává 
velký poèet rozmanitých 
postav, které pøicházejí ze 
souèasného života. Autorka 
jejich pøíbìhy spojuje s 
velkou dávkou pøedstavivosti 
do vyprávìní, ve kterém je 
dostatek prostoru pro dra-
matické situace, psycho-
logické napìtí, bohatý dìj, 
protichùdné polohy vážného i 
humorného, pro odhalování 
skrytých vztahù a tajemství. 
Svým nezamìnitelným ro-
manopiseckým stylem si 
Magda Váòová získala široký 
okruh ètenáøù.

TÁÒA KUBÁTOVÁ 
Podle svých slov píše 
pohádky pro velké holky. 
Ètou ji „holky” napøíè 
generacemi, a to tak vehe-
mentnì, že pøed rokem 

obsadila šestou pøíèku 
nejpùjèovanìjších èeských 
autorù.

Narodila se v Hodonínì, 
až do maturity žila v 
Bøeclavi, pozdìji v Brnì a v r. 
1997 se pøestìhovala do 
Prahy. Vystudovala Pøíro-

d o v ì d e c k o u  
fakultu UJEP v 
B r n ì  ( n y n í  
M a s a r y k o v a  
u n i v e r z i t a )  
obor matema-
tická analýza. 
Je vdaná. Její 

profesí i koníèkem zároveò 
jsou poèítaèe. Ve volném 
èase ráda ète, jezdí na kole a 
chodí po horách. Je autorkou 
knih Co je v domì, S hlavou v 
písku, Záruèní list na život a 
dalších.

HANA MARIE
KÖRNEROVÁ 
„Nejsem žádná dáma v 
rùžovém, co píše uslintané 
cajdáky a doma natøásá 
deèky a polštáøe s volánky. 
Vìtšinu života jsem strávila v 
džínách a trièku,“ øíká o sobì 
spisovatelka.  Publikuje od 
roku 1993, kdy jí vyšla 
šestidílná historicko-roman-
tická sága Pán hor. Na svém 
kontì má pøes dvacet knih, 
oblíbenou kulisou pro øadu 
jejích historicko-dobro-
družných románù je pak 
Francie 18. a 19. století.

Další známé knihy jsou 
H o d i n a  p o  p ù l n o c i  a  
Andìlská tváø (2002 zfilmo-

váno). Nìkteré 
autorèiny kni-
hy jsou inspi-
r o v á n y  j e j í  
vlastní zkuše-
ností z práce ve 
zdravotnictví: 
Prosím vás ,  

sestøièko (1998), Dìkuji, 
sestøièko (2000) a Stanice 
odložených lásek (2011). 

TÁÒA KELLEOVÁ
VASILKOVÁ 
„Do svých knih vkládám 
lásku i kousky sebe samé a 
jsem š�astná, že ètenáøi mi tu 
lásku vracejí tím, že moje 
knihy ètou. Pro spisovatele 
není nic cennìjšího. Ne-
smírnì si toho vážím a tìším 
se z toho.“

Narodila se v Chomutovì 
v severních Èechách, od ètyø 
let žije v Bratislavì. Nej-
oblíbenìjší a nejprodá-

vanì j š í  sp i -
sovatelka na 
S l o v e n s k u  
vydala již více 
n e ž  d v a c e t  
knih, jejichž 
prodej dosáhl 
n e u v ì ø i t e l -
ných mi l ion  

výtiskù. A hlad po jejích 
pøíbìzích neklesá ani po 
letech. Její prvotina vyšla v 
nákladu pìt set kusù, dnes se z 
každé její knihy prodají 
desetitisíce. Rychle si získala 
výsadní postavení mezi 
pøedstavitelkami tzv. ženské 
literatury. Úspìch jejích knih 
– napø. Dva životy, Rozbité 
štìstí, Srdce v temnotách, 
Nataša - vysoké náklady a 
m n o h é  r e e d i c e  –  b y l  
pravdìpodobnì impulsem 
pro nové autorky. Její hrdinky 
i reálie jejich pøíbìhù jsou 
domácí, její ženské postavy 
prožívají obyèejné každo-

denní, skuteèné problémy v 
rodinì, sousedské vztahy 
apod.

Táòa tvrdí, že každý život 
vydá na román. V jednom dìji 
èasto vrství nìkolik motivù, 
témata jsou aktuální, pøímo 
bytostnì se dotýkají vìtšiny 
ètenáøek. Lze øíci, že její 
pøíbìhy zèásti suplují i mimo-
literární funkce komunikace. 

MARCELA 
MLYNÁØOVÁ  
Literární èinnosti se vìnuje 
od roku 1999. Námìty na své 
knihy èerpá ze svého života. 
Ne vždy lehké, ale bìžné 
životní situace podává s 
lehkostí a humorem. Ve své 
knize Ještì držím pohromadì 
píše o pøíhodách ze svého 
života, zvratech v životì èi 
vrcholech a pádech. Vše 
podává ètivou a humornou 
formou jako jsou ostatnì 
ètenáøi zvyklí z jejích pøed-
chozích knih. Je autorkou 

dalších velmi 
ú s p ì š n ý c h  
titulù jako na-
pøíklad Cha-
l u p á ø k o u  z  
donucení, kde 
popisuje únik 
r o z v e d e n é  

matky tøí dìtí k budování 
chalupy,  èi  knihy Dù-
chodkynì nestøílejte, Po-
žitkáøka nebo Dáma s prošlou 
zárukou  
Slunné podzimní dny!    

      Alžbeta Jendryšèíková
 knihovnice

Z knihovny…
Podzim má své kouzlo, hraje barvami, pøitahuje vùnìmi 

na zahradu, ale hlavnì láká ke ètení. Pro pøíjemné posezení 
za veèerù, které se pomalu, ale jistì prodlužují, pro vás mám 
nìkolik tipù na…

…ženy, které ètou ženy.
Jejich knihy mizí z pultù a regálu v knihovnách døíve, 

než se na nich staèí ohøát. Máme mnoho autorek, které 
dokážou poutavì vyprávìt pøíbìh a nabídnout únik od 
reality nad dobrou knihou.
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Nedávno jsem byl, pro mne neznámou osobou, dotázán 
„poøád se vám kolem bytovek drolí asfalt“? Ano, drolí se a 
pokusím se podrobnìji, podobnì struèným zpùsobem, jak 
jsme zvyklí od „neomylného všeználka a všeumìla“ z 
rubriky starosty, záležitost vysvìtlit, proè se drolit bude. 
Nejedná se o použití asfaltu pøi opravì novým živièným 
povrchem položením živièného koberce, asfaltového 
koberce nebo asfaltového betonu v souladu s Èeskými 
stavebními standardy, ale o tlakové nanesení asfaltové 
emulze s kamenivem. 

Pro tryskovou metodu, využívající asfaltovou emulzi s 
kamenivem, byly v roce 2011 Odborem pozemních 
komunikací a územního plánu Ministerstva dopravy pøímo 
zpracovány Technické podmínky è. 96 (dále jen TP è 96), 
které „stanovují požadavky pro použití, provádìní a 
kontrolu speciálního postupu bìžné údržby vozovek 
pozemních komunikací (PK), dopravních a jiných ploch, 
nemotoristických komunikací a zpevnìných krajnic. Jsou 
vypracovány zejména pro organizace povìøené správou a 
údržbou vozovek silnic a místních komunikací.“ Tyto TP è 
96 pøímo definují tryskovou metodou jako „Zpùsob bìžné 
údržby vozovek spoèívající v nanesení vrstvy pojiva a 
kameniva na oèištìný poškozený povrch vozovky pomocí 
speciálního zaøízení na výspravu vozovek pod tlakem. 
Jedná se o speciální typ nátìrové technologie“. V odstavci 
Užití v pozemních komunikacích se o tryskové metodì 
uvádí, že „Trysková metoda nesmí být použita na 
cementobetonových krytech“. V dalším bodì jsou uvedeny 
základní podmínky a zásady pro použití tryskové metody, 
ve kterých je uvedeno „práce mohou být provádìny pouze 
na zpevnìném povrchu pøi lokálním výskytu poruch, tj. do 

2rozsahu max. 3 m  plochy a hloubky max. 50 mm“. Tyto 
citace z TP è. 96 jsou podle mne maximálnì jasné, 
srozumitelné a pochopitelné pro drtivou èást populace. V 
Bezpeènostním listu pro asfaltovou emulzi C 65 B 3, která 
se používá pro tryskovou metodu, je dále mimo jiné 
uvedeno, že se musí zabránit kontaminaci pùdy, spodních 
nebo povrchových vod a kanalizací touto látkou. Takže i 
rozhoøèení pana Tomèíka na èervnovém zastupitelstvu, že 
musel spálit znehodnocené seno produkty tryskové metody 
nešetrným zpùsobem níže uvedenou firmou dosti hluboko 
na svém pozemku, byly tak namístì. 

Již více jak rok dochází k ústní a písemné pøehazované 
uvedené problematiky mezi vedením zdejšího obecního 
úøadu, Krajským úøadem Moravskoslezského kraje a 
oprávnìnými kritiky opravy obecní pøíjezdové komunikace 
u bytovek zmiòovanou technologií. Podle výše uvedeného 
znìní TP è. 96 je oprava provedena nepovoleným 
zpùsobem, protože pùvodní pøíjezdová komunikace, na 
kterou byla trysková metoda použita, byla zhotovena 
technologií litého betonu s dilataèními spárami, navíc o 

podstatnì vìtší ploše, než TP è. 96 uvádí pro opravy. Navíc 
aplikací nìkolika centimetrù asfaltové emulze s kamenivem 
na pùvodní betonový podklad vznikl mezi hranou tohoto 
povrchu a zdmi okolní budovy bytovek výškový rozdíl 
(schod), èímž jsou pøi dešti namáhány její základy 
zadržovanou vodou a dochází tak k poškozování 
soukromého majetku. Podle výkladu dalších podmínek 
použití, kdy je limitována maximální opravovaná plocha, v 
podstatì nemohou být touto metodou budovány ani 
cyklostezky! Již v loòském listopadovém èísle 
Dìtmarovického okénka jsem ve svém èlánku uvedl 
emailovou adresu stránek Politiky jakosti pozemních 
komunikací, kde bylo možno výše uvedené TP è. 96 
nastudovat. Vùbec také nebylo ze strany provádìjící firmy i 
obce pøi realizaci prací postupováno v souladu se stavebním 
zákonem. Kdyby však starosta vìnoval stejnou pozornost, 
úsilí a èas námìtùm obèanù s poukazy na odborné materiály, 
jako vìnuje „vysoce odborným“ a velmi rozsáhlým, 
drtivému poètu obèanù obce však nepotøebným, èlánkùm z 
oblasti myslivosti, vlivùm lunárních fází na zvìø èi 
rozborùm politické situace, možná by nemusel, ve stylu 
pavlaèové drbny a zpùsobem, nedùstojným jeho 
spoleèenskému postavení veøejného èinitele, shánìt 
neovìøené a zkreslené informace o jediném obèanovi, který 
se pøistìhoval do Dìtmarovic z nedaleké obce. Starostovým 
zveøejnìním èlánku o mé osobì v loòském prosincovém 
èísle Dìtmarovického okénka jsem vážnì zvažoval 
domáhání se zadostiuèinìní za poškozování obèanské cti a 
lidské dùstojnosti, hranièících s pomluvou, dotýkajících se 
také nejbližších, a veøejnì známých, rodinných pøíslušníkù. 
Je k hlubokému zamyšlení skuteènost, když obèan poukáže 
na jakoukoliv špatnì odvádìnou práci, požadujete sjednání 
nápravy a bodne tak do pomyslného vosího hnízda. Místo 
adekvátní odezvy se doèká jen hanebné reakce a je trapnì 
èastován otøepanými pøíslovími, rùznými narážkami, 
nevlídným slovem, invektivami a urážkami.

Je neomluvitelné, že firma JHF Heømanovice s.r.o., která 
opravu kolem bytovek provedla a má v obci oèividnì 
monopol na opravy komunikací, budování chodníkù a 
cyklostezek, zøejmì zatajila svou neznalost platné 
elementární legislativy a pøedpisù v oblasti silnièní a 
stavební problematiky. Pøitom se tato firma k dnešnímu dni 
na webových stránkách vìdomì chlubí certifikátem 
systému managementu kvality v souladu s požadavky 
normy ÈSN EN ISO 9001:9009, a to i v anglické mutaci, 
ovšem s platností do konce roku 2014. Jen pøipomínám, že 
oprava obecní pøíjezdové komunikace kolem bytovek 
probìhla v první polovinì roku 2016 a nyní už máme konec 
roku 2017.

Možná by také nebyly namístì starostovy náøky z 
èervnového zastupitelstva, že se do opravy plochy kolem 
bytovek osobnì angažoval. Je zøejmì mnohem tìžší 

A pøece se drolí!

(pokraèování na str. 9)
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…v rychlosti, protože je dnes poslední uzávìrkový den 
Okénka a pan Brožík tento termín umnì využil k zaslání 
svého pøíspìvku – na poslední chvíli, aby se nedalo na jeho 
„myšlenky“ již do tohoto vydání reagovat.
Musím se proti jeho výrokùm v rychlosti ohradit:
1) Firma JHF Heømanovice nemá v obci žádný 
monopol. I letos byla øádnì vybrána ve výbìrovém øízení s 
hlavním faktorem úrovnì ceny. Je tøeba ale øíct, že pøes 
nejnižší ceny je u nás v obci firma zapsána velmi dobøe a její 
služby rádi využíváme, nebo� kvalita díla je zde tradiènì 
velmi dobrá.
2) Znovu opakuji, že technologie firmy byla radou 
obce vybrána i pro opravu kolem bytového domu, nebo� 
bylo potøeba udìlat relativnì tenkou vrstvu asfaltu – bez 
nutnosti nákladné úpravy podloží a bez realizace nových 
obrubníkù, v co nejlepší cenové relaci, ALE TAK, ABY 
TAM ASFALT VYDRŽEL MINIMÁLNÌ 10 LET. 
Posuzovali to odborníci na asfaltové technologie. 
Podotýkám, že pøedtím tam byla vykotlaná betonová 
plocha! V obci máme praktické dùkazy toho, že tato vrstva 
drží na velkoplošném betonovém podkladu již 5 let, nedrolí 
se, a to na ploše s velkou zátìží – ne jak je tomu u bytovek, 
kde se jen pøijede a parkuje.
3) Oddrolování milimetrových kamínkù, zejména 
první rok, je na plochách po nástøiku vìtší než po práci 
finišeru, to se samozøejmì ví. Ale to oddrolování je vcelku 
minimální, dá se zamést a na starších plochách již vùbec 
není vidìt, kdokoliv se mùže podívat. NA KVALITU 
POLOŽENÉ VRSTVY NEMÁ ODDROLOVÁNÍ 
PRAKTICKÝ VLIV PO CELOU DOBU JEJÍ 
ŽIVOTNOSTI. A betonový podklad na to vliv nemá, 
oddrolování je v horní ploše asfaltu, zde na ploše u bytovek, 
protože asi není ještì dostateènì zaježdìna, jinak pro to 
nemáme vysvìtlení. 
4) Problém zajištìní minimalizace tohoto jevu znovu 
projednáme s firmou JHF Heømanovice.
5) Ohrazuji se proti naøèení, že jsem pana Brožíka 
èastoval hanebnými písemnými reakcemi, otøepanými 
pøíslovími a urážkami. Na rozdíl od nìho, kde je to on, kdo 
se do mne v Okénku strefuje jednoznaènì jmenovitì a 

A pøece se drolí!

uspokojit nìkolik desítek obèanù dùkladnou a oprávnìnou 
opravou pøes tøicet let staré obecní pøíjezdové komunikace, 
než uspokojovat zhruba stejný poèet obèanù výstavbou 
sezonní klubovny za nìkolik miliónù Kè.

Podle vyjádøení pøíslušného odboru Krajského úøadu 
Moravskoslezského kraje, je volba vhodného øešení 
stavebnì – technického stavu místních komunikací ve 
výluèné kompetenci vlastníka místní komunikace tj. 
orgánù obce Dìtmarovice. Vlastník místní komunikace za 

zvolené øešení také nese i samostatnou odpovìdnost. Z 
citace vyjádøení KÚ MSK a výše uvedených skuteèností je 
zøejmé, že i pøes èasté výtky obèanù bytovek obec v tomto 
pøípadì nepostupovala s péèí øádného hospodáøe a 
upøednostnila kvantitu nad kvalitou. Byly tak zmaøeny 
nemalé veøejné prostøedky na rozporné a nekvalitní dílo.

Záležitost kolem obecní pøíjezdové komunikace u 
bytovek podáním s t ížnos t i  na  Kra jský  úøad  
Moravskoslezského kraje však zdaleka není u konce.

                                       V Dìtmarovicích 12. øíjna 2017
                                                     Ing. Václav Brožík v.r.

K pánì Brožíkovu èlánku …
veøejnì, aby mne pošpinil, jsem já vìci VŽDY jen následnì 
slušnì komentoval, a to v obecné rovinì. Jak už jsem psal, 
obèané mne tady znají 66 let, což je moje výhoda. Pánì 
Brožíkovu náturu èasem lidé ještì v obci poznají urèitì lépe.
6) Ohrazuji se rovnìž proti naøèení, že obec 
nepostupuje s péèí dobrého hospodáøe. Pro radu a 
zastupitelstvo jsou úsporné a promyšlené postupy to 
nejpodstatnìjší v investièních èinnostech spolu se snahou co 
nejvíce pro obec a lidi udìlat dobrého. I pøes snahu 
nìkterých spoluobèanù nám tyto vìci ztížit a pøekazit.
                                                                        13. øíjna 2017
                                                           Ing. Ladislav Rosman

(dokonèení ze str. 8)



- 10 - www.detmarovice.cz



- 11 - www.detmarovice.cz

Na zasedání Zastupitelstva obce Dìtmarovice 
dne 13. záøí 2017 byl ocenìn náš obèan pan 
Jaroslav Adámek, který dovršil poèet 120 
bezpøíspìvkových odbìrù krve. Èeským èerve-
ným køížem Ostrava byl ocenìn Zlatým køížem 
II. tøídy.
Velmi si jeho hluboce lidského postoje vážíme. 
Ochota dárcù darovat krev pro zdraví a èasto i 
záchranu života je projevem vysoce humánního 
vztahu ke spoluobèanùm.
Právem jim patøí dík a uznání celé spoleènosti.



Generální oprava vzácných dìtmarovických varhan z roku 
1871 probíhá v renomované varhanáøské dílnì Kánský-Brachtl 
v Krnovì. Na nìkolik otázek ochotnì odpovìdìl jeden z 
restaurátorù a souèasnì majitelù firmy, pan Josef Brachtl 
(1958). 

Co mají momentálnì za sebou varhany z kostela v 
Dìtmarovicích?

"Ještì zaèátkem roku 2016 jsme demontovali pozitiv; 
jednotlivé díly se pøivezly k nám do dílny, a úspìšnì jsme 
zrestaurovali vzdušnici pozitivu, kde šlo prakticky o 
odstranìní všech starých ztvrdlých kùží a vyplnìní dìr od 
èervotoèe, protože to má funkèní vliv na spojování tónù atd. 
Vzdušnice byly vylity pryskyøicemi, vytmeleny, a teï po 
srovnání všech styèných ploch, aby to dobøe tìsnilo, byly 
olepeny novými mìkkými kùžemi. To zajistí pøesnìjší tìsnost a 
nebudou hrát vedlejší tóny." 

Urèitì jste za svùj život opravoval celou øadu 
všelijakých varhan. Jak hodnotíte ty naše dìtmarovické z 
hlediska napø. funkènosti, historie èi umìleckého 
provedení nástroje? Jak se Vám s nimi pracuje?

"My to momentálnì hlavnì bereme z hlediska èervotoèe, 
protože to je vždycky nejvìtší komplikace pøi práci. V tomto 
pøípadì to naštìstí není až tak hrozné. Všechny díly byly 
odvezeny do Veverské Bítýšky do radioaktivní komory, kde se 
èervotoè zlikvidoval. Teï pøi restaurování je právì výhodou, 
že tam není toho èervotoèe tolik, jak jsme se setkali tøeba u 
jiných varhan. To znamená, že varhany z Dìtmarovic jsou 
pomìrnì zachovalé. Samozøejmì u kovových píš�al, které taky 
restaurujeme, tam ty deformace, rùzná pomaèkání píš�al a 
koncù píš�al jsou z nìkterých døívìjších oprav, kdy se 
snižovalo èi zvyšovalo ladìní a podobnì, tak je to na tìch 
píš�alách vidìt, že to zažily, ale i to jsou opravitelné vìci, které 
nìjak zásadnì nevyboèují z normálu pøi restaurování varhan." 

Jaké by mohly být nejbližší kroky v opravì varhan, 
zejména v pøíštím roce 2018?

"S kolegou jsme se dohodli, že samozøejmì to, co jsme 
dosud odvezli k nám do dílny, musí se vrátit a namontovat 
zpátky. Znamená to, že v pøíštím roku by mìl hrát pozitiv, který 
je v zábradlí – to je jasná vìc – ale pokud bych mìl øíct, co dál, 
je tam starý mìch, který poøádnì netìsní a který je plný 
èervotoèe, což není zrovna chytré, takže se domnívám, že jako 
další etapu by bylo dobré dát dohromady vzduchotechniku. Pro 
celý nástroj by se tím pádem dal nový ventilátor: buï nový 

mìch – to se musí rozhodnout s památkáøem – anebo 
zrestaurovat dosavadní mìch, ale ten stejnì není pùvodní. 
Takže je to vìc dalších jednání. Nicménì urèitì chceme 
zrestaurovat vzduchotechniku, aby nemohla foukat èerva do 
opravených dílù."

Vy osobnì kolik let se vìnujete této èinnosti? 
"Já jsem do Krnova pøišel ve dvaceti letech, takže bezmála 

40 let. Osmnáct let jsem dìlal u Rieger-Kloss, kde po revoluci 
jsme si mysleli, že se to bude lepšit, ale tam byl socialismus 
poøád, tak jsme odtamtud utekli, a s kolegou už pøes dvacet let 
dìláme samostatnì. U Rieger-Kloss jsme se samozøejmì hodnì 
nauèili, takže za ty roky prošly našima rukama desítky nástrojù, 
nejen èeských ale i ze zahranièí."

Na které varhany vzpomínáte nejvíce?
"Každá práce je zajímavá. Je pravdou, že když èlovìk dìlá 

vždycky ty poslední, tak si øekne, že už nikdy víc; ale jak jsou 
hotovy, tak je èlovìk rád, že to dokonèil, že to je ta nejlepší 
práce; ale pak pøijdou další varhany, a ty to pøemažou. My jsme 
ještì pøes Rieger-Kloss jezdili hodnì do zahranièí – ze zaèátku 
to bylo do Sovìtského svazu, ale pak ke konci jsme byli v Jižní 
Koreji, v Èínì, v Rakousku, Bulharsku – ale byla to práce, jako 
každá jiná. Vìtšinou jsme byli od rána do veèera v práci, tak 
jsme toho ani moc nevidìli. Pokud jde o Èesko, mohu uvést 
varhany u køižovníkù v Praze, jedny z nejvzácnìjších u nás v 
republice. Naproti pøes ulici je pak Nejsvìtìjší Salvátor – tam 
jsme dìlali varhany spolu s jednou nìmeckou firmou." 

Doposud se z dotací, darù a sbírek vybralo na restaurování 
varhan v místním kostele pøes 930 tisíc korun. Avšak celková 
oprava, která potrvá do roku 2020, bude stát až 2,3 mil. Kè. 
Dìkujeme proto všem, kdo jakýmkoli darem pøispìjí na 
tento úèel. 

V rámci veøejné sbírky existuje speciální úèet 
èíslo 107-1721390349/0800. V pøípadì zájmu farnost 

vystaví potvrzení o poskytnutí daru. 
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Na návštìvì ve varhanáøské dílnì
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etapa rekonstrukce budovy, která byla postavena v roce 1882 
po zøízení farnosti, aby sloužila nejen jako domov pro místního 
knìze, ale také a zejména jako místo setkávání farníkù a všech 
lidí dobré vùle. V mìsících záøí a øíjen byly tak realizovány 
nezbytné práce, a to také díky finanèní podpoøe Obce 
Dìtmarovice (400.000,- Kè) a Biskupství ostravsko-
opavského (200.000,- Kè), jímž patøí upøímné podìkování. 
Zbytek z celkové ceny (1.070.036 Kè) byl hrazen z uvedené 
dotace. Zároveò došlo i k výmìnì støešní krytiny, což bylo 
možné díky pøíspìvku Nadace ÈEZ ve výši 150.000 Kè a 
výkupu farního pozemku spoleèností ÈEPS.

Nejdùležitìjší ale je, že fara se za poslední období stala 
pøirozeným centrem života nejen dìtmarovických farníkù, ale 
také místem, kde se pravidelnì schází pìvecký sbor èi poøádají 
pøednášky a setkání se zajímavými lidmi. 

Opravenou faru pøijde požehnat nový pomocný biskup 
ostravsko-opavský, Mons. Martin David. Do Dìtmarovic 
zavítá v nedìli 3. prosince. Nejprve bude v kostele v 10:00 
hodin sloužit mši u pøíležitosti První nedìle adventní, a poté 
slavnostnì požehná farní budovu.                                     

                                                    P. Dr. Marcel Puvák, faráø
                                                     rkf.detmarovice@doo.cz
                                                                    tel. 731 402 008

Dne 16.10.2017 v Katedrále v Ostravì udìlil biskup Mons. 
František V. Lobkowicz  medaili sv. Hedviky a pamìtní list s 
podìkováním Ing. Lumíru Jendryšèíkovi, MBA z 
Dìtmarovic, a to za obìtavou a angažovanou práci ve 
farnosti. 

Žehnání obnovené fary
Po dvouleté (2015-2016) kompletní rekonstrukci pøízemí a 

èásteèné úpravì prvního podlaží fary se zaèátkem letošního 
roku podaøilo získat dotaci z Operaèního programu Životní 
prostøedí („Nová zelená úsporám“) na zateplení vnìjšího 
pláštì a novou fasádu farní budovy. Tím se završila významná 
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Kulturistický oddíl Šembi Orlová, kde aktivnì pùsobí 
také Filip Botur z naší obce, má za sebou další z øady 
úspìšných sezón, a to nejen z hlediska medailového 
umístìní. Každým rokem se oddílu daøí vychovávat mladé 
talenty a pøipravovat z nich závodníky bojující 
o nejvyšší umístìní na soutìžích typu 
Mistrovství Èeské republiky atd., což je také 
hlavním cílem – ukazovat mladým lidem tento 
krásný sport. Do soutìžní sezóny 2017 zasáhlo 
celkem 193 øádnì registrovaných oddílù v 
Èeské republice, vìnujících se kulturistice, èi 
fitness. Oddíl Šembi obsadil v žebøíècích 
oddílù úžasné 4. místo v kategorii dorostu a 5. 
místo v kategorii dorost a junioøi; výraznì tak 
pøedèil ostatní kulturistické z okolních mìst. 
Vedoucí oddílu a trenér závodníkù Roman 
Kuèa dodává, že „jsme hrdi na to, že v 
žebøíècích držíme mistrovskou pìtku napøíè 
Èeskou republikou, a to už tøetím rokem. 
Tìšíme se na následující sezónu a doufáme, že 
letošní úspìch minimálnì zopakujeme. Do našeho oddílu 
mají samozøejmì otevøené dveøe všichni kluci i holky se 
zájmem o fitness. Staèí se jen ozvat.“

Aby toho však nebylo málo, dva závodníci oddílu 
Šembi, konkrétnì Filip Botur (2. místo na mistrovství 
Moravy a Slezska a také na Mistrovství ÈR v kategorii 

Každý ví, že úplnìk je 
jedenkrát za mìsíc a v 
lepších kalendáøích jej 
najdete vyznaèen, stejnì 
jako ostatní fáze mìsíce.

Ty ostatní fáze jsou sice 
též zajímavé, nicménì chci 
poukázat zrovna na ten 
úplnìk a skoro úplnìk, tedy 
mimoøádnì jasnou noc v 
pøírodì. Nebudu rozebírat 
vliv mìsíce na námìsíèné 
lidi a vùbec jejich psychiku, 
ale chci se podìlit o 
obyèejný zážitek z jasné 
noci s úplòkem, ne zavøený 
doma v ložnici, ale chodící 
v noci pøírodou bez umì-
lého osvìtlení, co nejdále 
od umìlého svìtla a obydlí. 
Èlovìka nìkteré vìci  
pøekvapují stále… Jasná 
noc s úplòkem, tøeba i v létì, 
navozuje totiž obecnì stav 

Filip Botur na kulturistickém výsluní!

kulturistika staršího dorostu do 72 kg) a Ondøej Bajda (2. 
místo na Mistrovství ÈR v kategorii mladší dorost do 65 kg) 
se dostali do úzkého výbìru reprezentaèního soustøe-
dìní talentované mládeže Svazu kulturistiky a fitness 

Èeské republiky (SKFÈR), které se konalo 
první záøiový víkend v Rumburku. Do tohoto 
výbìru se dostane pouze dvacítka nejlepších 
mládežnických závodníkù napøiè republikou. 
Tím, že byli už tøetí rok po sobì vybrání právì 
èlenové oddílu Šembi, je euforie opravdu 
veliká! Filip Botur k celému soustøedìní 
dodává! „Soustøedìní bylo od A do Z super!!! 
Spousta nových lidí, kteøí dìlají to stejné co já a 
rozumí mi. Taky jsem se dozvìdìl pár nových a 
zajímavých informací co se týèe jak samotného 
tréninku, tak i zpùsobu stravování a to i v mimo 
soutìžním období. Rozhodnì jsem si 
soustøedìní užil a nebyl to ztracený èas!"

Nezbývá, než Filipovi, ale i dalším èlenùm 
oddílu držet palce v následující soutìžní sezónì. Zároveò 
jim dìkujeme za reprezentaci Kulturistického oddílu 
Šembi. A všem pøípadným zájemcùm o to, patøit do našeho 
oddílu, vzkazujeme – dejte nám o sobì vìdìt! 

                                                              Markéta Kuèová
                                                      Zdroj foto: Ronnie.cz

Obyèejný úplnìk mìsíce (Pohled do pøírody – téma k odlehèení mysli)

neèekanì dobré viditel-
nosti, ale nejen to.

Neskuteènì vypadají 
rozhraní lesa a lánù polí, 
kdy stín bariéry stromù 
navozuje nefalšovaný 
dojem konèící pevniny a 
dále pokraèuje neskuteèná 

støíbrná plocha pole, které 
se jeví jako skuteèné jezero, 
èi moøe. Èlovìk se pod-
vìdomì až bojí pøekroèit tu 
výraznou hranici svìtla a 
stínu, „aby nevlezl do 
vody“. A chùze po takto 
osvìtleném poli též navo-
zuje zvláštní pocity. Nesku-
teèné scenérie pak vytváøí 
svìtlo mìsíce ve skupinách 
stromù v øídkém porostu, 
kdy se mìsíèní svìtlo 

promítá do jakési obøí 
záclony a vytváøí dojem 
lokální mlhy v neskuteè-
ných tvarech jejích cárù na 
tmavším pozadí stromù. To 
v oblasti zástavby domy 
neuvidíte, èlovìk se musí 
dostat opravdu do pøírody. 
Je ale pravda, že i u nás v 
obci jsou pøekrásné noèní 
pohledy na mìsícem osvìt-
lenou øeku Olši a její okolí. 
To narušení umìlým svìt-
lem z elektrárny i odjinud 
však už celkový dojem dost 
snižuje. Èím dál tím více si 
uvìdomuji potøebu vidìt 
tyto „obyèejné“ vìci z 
pøírody a nejen vidìt cíle 
lidského snažení, jak nám je 
servíruje dnešní doba. Ko-
likrát s boèními klapkami na 
oèích.

Chování zvìøe za mì-
síèních nocí je rovnìž velmi 
zajímavé, …o tìch lidech 
ani nemluvì, ale to je zas 
jiná kapitola. 

     Ing. Ladislav Rosman

Vím, že mé èlánky napøíklad o bažantech, apod., 
jsou pro nìkteré lidi jak èervený hadr na býka, ale snad i 
proto si dovolím po èase zase jeden pokus, tentokrát na 
téma v nadpise. 
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V dnešní dobì lidé stále 
èastìji nakupují „pøes internet“, 
konkrétnì prostøednictvím tzv. 
e - s h o p ù .  Te n t o  z p ù s o b  
nakupování má jistì své výhody 
– jednou z nich je úspora èasu a 
vyøízení toho, co je potøeba z 
pohodlí domova. Tento zpùsob 
nákupu je tak sice lákavý, mìli 
bychom však být obezøetní, 
abychom „nenaletìli“ a nepøišli 
o své peníze. Na co tedy 

Pro vìtšinu z nás je vozidlo nepostradatelným 
pomocníkem, bez kterého si život snad už ani 
nedokážeme pøedstavit. Využíváme ho témìø 
dennì, kdy nám pomáhá s pøesunem do místa, 
kam potøebujeme, a� už se jedná napøíklad o 

bìžnou cestu do 
zamìstnání èi do 
obchodu.  Od 
výroby prvního 

osobního automobilu ubìhlo už více jak 130 let, 
a dnes tento dopravní prostøedek nalezneme již 
témìø v každé domácnosti. Vozidla se bohužel 
èasto stávají terèem majetkové trestné èinnosti, 
a� už za úèelem dalšího prodeje èi rozprodání na 
náhradní díly. Bìhem uplynulého roku bylo v 
Èeské republice odcizeno 4.936 vozidel. Od 
zaèátku letošního roku do konce mìsíce 
èervence, se tento poèet vyšplhal na 2.120, kdy 
180 z tìchto vozidel bylo odcizeno v 
Moravskoslezském kraji. V posledních pìti 
letech, došlo v rámci Moravskoslezského kraje  
ke znaènému poklesu odcizených vozidel. V 
roce 2012 jich bylo odcizeno celkem 1.330, v 
roce 2016 pak 365.  I pøes tento pokles se však 
nejedná o zanedbatelné èíslo. Krádeže vozidel 
patøí mezi jednu z nejzávažnìjších majetkových 
trestných èinností. Pachatelùm k odcizení 
vozidla nìkdy staèí pouhých pár minut a jejich 
majitelé pak místo svých aut naleznou pouze 
prázdná parkovací místa. I když neexistuje 
žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla 
zabránit, mùže každý z nás toto riziko 
minimalizovat. 
Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpeèném 
místì. Pokud máte tu možnost, využijte k 
parkování oplocený pozemek, garáž èi napøíklad 
hlídané parkovištì. Pokud tuto možnost nemáte, 
nechávejte vozidlo vždy v místì, kde je vìtší 
pohyb lidí, a které je v noci dostateènì osvìtlené 
poulièními lampami a je zabezpeèené místním 
kamerovým systémem. 
• Pøi odchodu od zaparkovaného vozidla 
vždy zkontrolujte, zda jste jej øádnì uzamkli a 
zda žádné z okýnek nezùstalo otevøené.
• I když se chcete od svého vozidla 
vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíèe 
v zapalování.
• Ve vozidle nenechávejte žádné vìci 
(napøíklad pøíruèní tašky, GPS navigace, 
mobilní telefony), které by mohly upoutat 

pachatelovu pozornost a to ani doklady od 
vozidla. 
Kromì výše uvedených doporuèení je vhodné 
své vozidlo opatøit bezpeènostními prvky. 
Souèasná nabídka vozidel na trhu má již øadu 
tìchto bezpeènostních prvkù zakomponovaných 
standardnì pøi výrobì. Jedná se napøíklad o 
imobilizér, který brání nastartování motoru, v 
pøípadì, že do startéru nebyl vložen originální 
klíè nebo dálkové ovládání centrálního 
zamykání s plovoucím kódem. Každý majitel 
však mùže své vozidlo ještì dále zabezpeèit 
mechanickými zabezpeèovacími systémy, kam 
patøí napøíklad blokace øadicí páky, zamykání 
pedálù èi zamykání volantové tyèe. Souèasný trh 
dále nabízí nespoèet elektronických systémù, 
jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací 
systémy, které dokáží s pøesností nìkolika metrù 
urèit, kde se vozidlo momentálnì nachází. Mezi 
další zabezpeèovací prvky patøí také pískování 
VIN kódu na okna vozidla. Tyto bezpeènostní 
prvky je možné jakkoliv kombinovat. I když 
jejich poøízení samozøejmì znamená finanèní 
výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, 
než které sebou pøináší koupì nového vozidla. 
Pro pøípad odcizení je možné vozidlo také 
pøipojistit u jedné z mnoha pojiš�oven, které tuto 
službu nabízí. 
Jak postupovat v pøípadì, že zjistíte, že Vaše 
vozidlo není na svém místì? 
Nejprve provìøte, zda bylo skuteènì odcizeno. 
Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali 
zaparkované opravdu na tomto místì. Je 
nespoèet pøípadù, kdy majitele nahlásí odcizení 
vozidla a následnì si uvìdomí, že jej pøedešlého 
dne z dùvodu obsazených parkovacích míst, 
nechali na jiném místì než obvykle. Ovìøte si, 
zda si Vaše vozidlo nepùjèil nìkdo z rodinných 
pøíslušníkù, známých èi spolupracovníkù nebo 
zda nebylo z nìjakého dùvodu odtaženo (ke 
zjištìní informací o odtahu se obra�te na 
Mìstskou policii a Policii Èeské republiky). 
Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako 
negativní a nepodaøí se Vám vozidlo najít, 
okamžitì o celé události informujte Policii 
Èeské republiky, která po zjištìní všech 
potøebných údajù a provedení neodkladných 
úkonù, neprodlenì po Vašem vozidle vyhlásí 
mezinárodní pátrání.  
                           nprap. Mgr. Darina Knižátková
                                                  vrchní inspektor

Chraòte své vozidlo pøed odcizením    

pamatovat pøi nákupu v e-
shopu?

Pøedtím, než si objednávku 
v e-shopu vytvoøíte, je vhodné 
vyhledat si na internetu recenze 
dotèeného in ternetového 
obchodu, obsahující zkušenosti 
zákazníkù. Také je vhodné 
seznámit se s všeobecnými 
obchodními podmínkami. A to 
proto, že pokud si zboží 
objednáváte, souhlasíte s tìmito 
podmínkami a tyto jsou pro vás 

tak závazné. Dále je dobré vìdìt, 
že v prùbìhu objednávky máte 
právo vracet se k pøedchozím 
krokùm a pøed potvrzením 
závazné objednávky musíte mít 
možnos t  zkont ro lova t  s i  
všechny vámi zadané údaje. 
Jakmile objednávku dokonèíte, 
a prodávající ji obdrží, je tento 
povinen vám pøijetí objednávky 
potvrdit. Spolu s potvrzením je 
prodávající povinen v e-mailu 
zas la t  i  text  smlouvy a  

všeobecných ob-
c h o d n í c h  p o d -
m í n e k .  S a m o -
zøejmostí by pak 
mìlo být, že pro-
d á v a j í c í  u v e d e  
informace o sobì, 
tedy: název, IÈO, sídlo a 
kontaktní údaje, dále cenu a 
charakteristiku zboží èi služby 
nebo digi tálního obsahu,  
informace o správném užívání 
zboží, udržování, jakož i o riziku 
jeho nesprávného užití a údržby, 
dále o zpùsobu platby, mož-
nostech dodání a pøípadných 
nákladech. Také nesmí chybìt 
informace o tom, jak postupovat 
pøi reklamaci a to vèetnì lhùty, 
do kdy je možno ji uplatnit.

Na závìr je tøeba pamatovat, 
že je vaším právem od smlouvy 
uzavøené pøes internet odstoupit 
do 14 dnù od pøevzetí zboží. 
Nesmí se však jednat o situaci, 
kdy je to zákonem vylouèeno 
(tyto situace upravuje § 1837 
zákona è. 89/2012 obèanský 
zákoník). Prodávající je též 
povinen poskytnout vzorový 
formuláø pro tento úkon. Pokud 
tak neuèiní, lhùta na odstoupení 
se prodlouží až na rok a 14 dní. 
Pøejeme vám tedy, aby vaše 
nákupy v e-shopech probíhaly, 
pokud možno, hladce.

Více informací nejenom o 
problematice nákupu pøes 
internet, Vám ochotnì sdìlí 
soc iá ln í  pracovnice  OB-
ÈANSKÉ PORADNY Karviná, 
Slezské diakonie. Obèanská 
poradna Karviná sídlí na adrese: 
V Aleji 435, Karviná – Ráj. 
Telefonní kontakt: 734 645 272. 
Výše uvedené informace 
vychází ze Zákona è. 89/2012 
Sb., obèanský zákoník a ze 
Zákona è. 634/1992 Sb., o 
ochranì spotøebitele.

Otevírací doba
OBÈANSKÉ PORADNY 
Karviná
Pondìlí – støeda 
8:00-12:00, 13:00-16:00
Ètvrtek: 8:00-12:00
Pátek: 8:00-10:00 
Poslední zájemce o službu je 

pøijat v 11:15 pøed polední 
pøestávkou (v pátek v 9:15) a v 
15:15 pøed koncem konzul-
taèních hodin, je-li volná kon-
zultaèní místnost.

       Mgr. Magdaléna Hulová
              sociální pracovnice
    OBÈANSKÉ PORADNY   
    Karviná, Slezská diakonie 

Jak nakupovat po internetu aneb na co je tøeba pamatovat
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Abyste se i vy nestali 
smutným èíslem ve statistice 
p o ž á r ù  z p ù s o b e n ý c h  
zanedbáním èištìní a kontrol 
spalinových cest, je dobré si 
opìtovnì pøipomenout hlavní 
zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhùtách 
se tedy kontroly, revize a 
èištìní spalinových cest 
musí provádìt a kdo je 
mùže provádìt? 

Kontrola spalinových cest 
se provádí po jejím vyèištìní 
posouzením:

• zda stav a provedení 
spalinové cesty v dobì 
kontroly odpovídá tech-
nickým požadavkùm, podle 
kterých byla navržena a 
provedena a bylo zahájeno 
její užívání,

• zda stav a provedení 
spalinové cesty zajistí, aby 
byly bezpeènì odvedeny a 
rozptýleny do volného 
ovzduší spaliny od všech 
pøipojených spotøebièù,

• zda je zajištìn volný 
a bezpeèný pøístup ke 
spalinové cestì a k jejím 
vybíracím,  vymetacím,  
kontrolním, mìøícím a 
èisticím otvorùm,

• zda je dodržena 
bezpeèná vzdálenost spali-
nové cesty od hoølavých 
pøedmìtù a stavebních hmot 
tøídy reakce na oheò B až F,

• zajištìní požární 
bezpeènosti stavby, zvláštì 
pøi prostupu spalinové cesty 
vodorovnými a svislými 
stavebními konstrukcemi, 
pùdním prostorem nebo 
støechou a vývodù spalin 
obvodovou stìnou,

• zda nedošlo k zá-
sadním zmìnám oproti stavu 
zjištìnému pøi minulé kon-
trole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty 
provádí oprávnìná osoba, 

kterou je držitel živnos-
tenského oprávnìní v 
oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se 
provádí:

• pøed jejím uvede-
ním do provozu,

• pøi každé stavební 
úpravì komína,

• pøi zmìnì druhu 
paliva pøipojeného spotøe-
bièe,

• pøed pøipojením 
spotøebièe do nepoužívané 
spalinové cesty,

• p ø e d  v ý m ì n o u  
spotøebièe paliv s výjimkou 
výmìny spotøebièe stejného 
druhu, typu, provedení a 
výkonu za podmínky, že 
zpùsobilost spalinové cesty 
je potvrzena zprávou o 
provedení èištìní a kontroly 
spalinové cesty,

• p o  k o m í n o v é m  

požáru,
• pøi vzniku trhlin ve 

spalinové cestì, popø. pøi 
dùvodném podezøení na 
výskyt trhlin ve spalinové 
cestì.

Revizi spalinových cest 
mùže provádìt oprávnìná 
osoba, která je zároveò 
držitelem osvìdèení reviz-
ního technika spalinových 
cest.

Èištìní spalinové cesty 
Èištìním spalinové cesty se 
rozumí èistící práce, zejména 
se zamìøením na odstra-
òování pevných usazenin a 
neèistot ve spalinové cestì a 
na lapaèi jisker a na vybírání 
pevných zneèis�ujících èástí 
nahromadìných v neúèinné 
výšce komínového prùchodu 
nebo kondenzátù ze spali-
nové cesty.

Èištìní spalinové cesty 
provádí oprávnìná osoba, 
kterou je držitel živnos-
tenského oprávnìní v oboru 
kominictví.

Aèkoli lze èištìní komínù 
u spotøebièù s výkonem do 50 
kW vèetnì lze provádìt 
svépomocí, je lepší se 
spolehnout na odborníky.

Lhùty èištìní a kontrol 
spalinové cesty uvádí tabulka 
dole.

 
Poznámka: Za sezónní 

provoz se považuje provoz 
spalinové cesty nepøesahující 
v  s o u è t u  6  m ì s í c ù  v  
kalendáøním roce.

V pøípadì vzniku požáru 
sazí v komínì se snažte jednat 
v klidu a s rozvahou. Ihned 
volejte hasièe na tísòovou 
linku 150, pøípadnì 112. 
Požár v komínì nikdy nehaste 
vodou. Komín by mohl 
popraskat nebo by dokonce 
mohlo dojít k výbuchu. Do 
pøíjezdu hasièù je možné 
zkusit hasit plameny vhazo-
váním suchého písku vyme-
tacími dvíøky nebo ze støechy 
do komína. Místo písku lze 
použít i hasicí pøístroj 
snìhový nebo práškový. 
Pokud je to možné, omezte 
pøístup vzduchu do komína 
(napø. uzavøením vzduchové 
klapky u kotle, odstranìním 
kouøovodu a utìsnìním 
sopouchu tøeba i starými 
montérkami).

Hasební práce však pro-
vádìjte pouze v pøípadì, že 
nemùže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasa-
hující osoby!

Závìrem bychom rádi 
pøipomnìli pár základních 
zásad pøi užívání tepelných 
spotøebièù. Vždy je nutné 
dodržovat návod výrobce ke 
konkrétnímu spotøebièi. 
Spalovat lze pouze takové 
palivo, pro které je konkrétní 
spotøebiè urèen. Pøi užívání 
spotøebièù na tuhá paliva 
používejte suché palivo, 
zabrání se tím nedokonalému 
spalování a vzniku nadmìr-
ných usazenin ve spalinové 
cestì.

  Hasièský záchranný sbor
                           MS kraje 
      územní odbor Karviná

Topení a komíny
V dohledné dobì opìt nastane hlavní topná sezóna a 

všichni provozovatelé spalinových cest by nemìli 
zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, 
které jsou stanoveny Vyhláškou è. 34/2016 Sb., o èištìní, 
kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla úèinnosti 29. 
ledna 2016.
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Støední odborná škola NET OFFICE Orlová, 
spol. s r. o.

 Energetikù 144, Orlová – Lutynì, 735 14
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeným Krajským 

soudem v Ostravì, oddíl C, vložka 7108

Den otevøených dveøí 
na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Ve ètvrtek 30.11.2017 zveme od 8 do 16 hodin 
všechny budoucí uchazeèe o studium i širokou 
veøejnost na „Den otevøených dveøí“. Støední 
odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., 
zamìøená na vzdìlávání v oblasti informaèních 
technologií, je v Orlové nejmenší školou. Studijní 
zázemí školy je však na velmi vysoké úrovni. To 
dokládají nejen úspìchy studentù na krajských, 
celostátních a mezinárodních soutìžích, ale také 
uplatnìní našich absolventù v praxi.

V novém školním roce nabízíme absolventùm 
základních škol studium ètyøletého maturitního 
oboru

1820M/01 Informaèní technologie
Pøijímáme 1 tøídu (30 žákù).

Pøijïte se podívat na moderní metody výuky 
informatiky v naší škole, budete vítáni! 

OBEC DÌTMAROVICE
nabízí k pronájmu

nebytové prostory v 1. patøe objektu è. 320 
v Dìtmarovicích

(naposledy gynekologická ambulance).

O pøidìlení rozhodne na základì písemných 
žádostí s nejzajímavìjším podnikatelským 

zámìrem rada obce.
Termín podání žádostí je nejpozdìji 

do30.11.2017.
Bližší informace poskytne 
Obecní úøad Dìtmarovice 

Èempelová Ta�ána, tel: 596 540 147

POTØEBUJETE POMOCI 
S DROBNOU ÚDRŽBOU DOMU 

NEBO ZAHRADY?

Mùžete využít služeb tìchto firem a živnostníkù:

Monika Pilcová
Dìtmarovice
721 483 905

Ing. Martin Karas
Dìtmarovice
603 844 574

Jiøí Gabzdyl
Orlová

737 353 620

Dušan Molnár
Karviná

736 226 625

Miroslav Pøeèek
Ostrava

776 708 003
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Na spoleènou cestu životem vykroèili

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. 11. 2017. 

Vzpomínáme na zemøelé

Zlatou svatbu v èervnu  oslavili

Záøí 2017
80 let

Kvìtuše Kyšová 
Marie Topiaøová

82 let
Alžbìta Džurinová 

84 let
Jarmila Kolková
Ilona Rduchová

85 let
Jaroslav Katolický

86 let
Bedøich Hanusek

88 let
Jaromír Kolek

Øíjen 2017
80 let

Ladislav Koláèek
81 let

Vlasta Lincerová
Vladislav Wróbel

83 let
Karel Grabiec

84 let
Vìra Lapišová

Ludmila Poláèková
85 let

Ladislav Kyša
Rùžena Lincerová

86 let
Miroslav Janíèek

87 let
Jiøina Prudlová

88 let
Božena Madecká
Liduše Svrèinová

91 let
Magdaléna Škodáková

93 let
Hedvika Hánlová

Viktorii Novákovou, Jakuba Glatze, Michaela Sznapku, 
Bernarda Jurèíka, Damiána Koláèka, Tomáše Olejára, 
Jakuba Matušinského, Eduarda Kováøe, Matyáše Spratka

22.9.2017
Roman Przeczek  –  Havíøov - Dolní Suchá

Lucie Kreèmerová  –  Havíøov - Dolní Suchá

23.9.2017
Lukáš Navrátil  –  Dìtmarovice
Iva Kopèilová  –  Dìtmarovice

14.10.2017
Robert Sendrei  –  Karviná - Mizerov
Sylva Mimová  – Karviná - Mizerov

  2.9.2017   Milan a Liduše Marošèíkovi
7.10.2017   Ladislav a Božena Hanslovi

Diamantovou svatbu oslavili

5.10.2017   Ladislav a Kvìtoslava Vašutovi 

Karla Kozla, Josefa Mencnera, Jana Jurigu, Olgu Sobalovou    

16.9.2017 jsme pøivítali nové obèánky

Chtìla bych touto cestou podìkovat
obecnímu úøadu 

za služby Senior taxi
po dobu nemoci mého manžela 

Miroslava Musiala.

Komise pro obèanské záležitosti Obce Dìtmarovice již 

tradiènì zorganizovala ve ètvrtek 12. øíjna t.r. slavnostní 

setkání jubilantù naší obce.

Spoleèného setkání se zúèastnili 70, 75, 80, 85, 90 a 

víceletí obèané. Nejstarším hostem byl pan Jan Elšík, který 

letos oslavil úctyhodných 91 let. Oslavenci, kteøí naše 

pozvání pøijali, se pøíjemnì bavili, užili si spoleèného 

hovoru, hudby i tance. Jako dárek k jubileu obdržel každý 

oslavenec poukázku do lékárny v Dìtmarovicích. Všem 

jubilantùm dìkujeme za jejich úèast, ještì jednou jim 

blahopøejeme k narozeninám a pøejeme pevné zdraví! 

Setkání jubilantù

Všem jubilantùm 
blahopøejeme.

Podìkování

Manželka Vìra
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