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ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás v pøedvánoèním èase srdeènì pozdravil. Je
opìt èas bilancování jak rok ubìhl, co se povedlo a co ne. Èeká
nás mikulášská nadílka, rozsvìcování vánoèního stromu, vánoèní
koncert, vánoèní èas s našimi rodinami a Silvestr s pøáteli. Je èas
využít vhodnou atmosféru k usmíøení a k pøijetí pøípadných i
kompromisních øešení, když pomohou. Jsem pøesvìdèen o tom, že
lidé v zásadì odmítají hloupé konfliktní a nepøátelské výpady
jeden na druhého, konfliktní kampanì, pofiderní sváry bez
kloudných pøíèin, nekonstruktivní jednání a cílené ubližování
jeden druhému. I v dnešní vypjaté dobì nastavené na výkon dávají
lidé pøece jen pøednost slušnému chování se schopností empatie k
okolí a úctì k hodnotám ve spoleènosti, a už daným
demokratickými principy, nebo i jen obyèejnými principy
slušného vychování. V naší obci se letos povedlo zrealizovat dle
plánu vìtšinu vìcí a obèané, kteøí postupy sledují i v našem
Okénku, mohou mít o dìní dobrý pøehled. Není proto dnes mým
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cílem tyto vìci rozebírat podrobnì. Snad jen
poznamenám to, že se nám letos dle plánu
nepovedlo proinvestovat první dva miliony na
stavbu Domova pro seniory, protože se na
stavebním povolení stále ještì pracuje.
V obci se realizovaly a realizují v tomto období i
velké státní stavby, které významnì pomohou
dále zlepšit vzhled obce, její prestiž a zdejší život.
Byla ukonèena 1. etapa prohloubení potoka
Mlýnka s doprovodným podstatným zmenšením
záplavového území obce, probíhá rekonstrukce
železnièní trati na zvýšení rychlosti souprav do 160 km/hod.,
koneènì se opravuje naše nádražní budova, buduje se nový
silnièní nadjezd na Závadu a rovnìž za státní prostøedky byla
vybudována nová komunikace - souèást cyklotrasy - v Lyngu.
Pøipravovány jsou generální opravy železnièního mostu pøes Olši
(2018) a silnièního mostu pøes tentýž vodní tok.
Obec se mìní doslova pøed oèima a jen opravdový škarohlíd si
toho nevšimne. A nejen v souvislosti s letošním balíkem
realizovaných obecních oprav a investic mi dovolte podìkovat
všem mým spolupracovníkùm obecního úøadu za odvedení velmi
solidního výkonu, nebo bez jejich pøièinìní bychom vìci v
rychlém sledu nezrealizovali. Chtìl bych rovnìž podìkovat
èlenùm rady obce a zastupitelùm za velmi konstruktivní pøístup k
øešení aktuální obecní problematiky i za pøedbìžnou akceptaci
návrhu výhledu postupu do roku 2022. Vždy pøíští rok již opìt
bude bilanèní pro celé toto volební období a další nasmìrování
rozvoje obce je dùležitým momentem. Dìkuji za práci ve výborech
a komisích. Velmi oceòujeme i práci zájmových spolkù, které
vyvíjejí v obci pøíkladnou èinnost, a dìkuji jejich výborùm za
usilovnou práci.
Vážení spoluobèané, v pøedvánoèním èase Vám pøeji prožití
klidných Vánoc, hodnì zdraví i spokojenosti celým Vašim
rodinám, mnoho optimismu do života a vše nejlepší v roce 2018.
Ing. Ladislav Rosman

Výsledky voleb
do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
v obci Dìtmarovice
Volby do Poslanecké snìmovny 2017 odstartovaly v
pátek 20. øíjna ve 14 hodin, kdy se otevøely všechny volební
místnosti v naší obci a pokraèovaly v sobotu 21. øíjna od 8
hodin. Už v pátek bylo ale víc než jasné, že tyto volby
budou mít oproti minulým volbám vysokou volební úèast.
To, že lidé nechtìjí výsledek tìchto voleb ponechat pouze
náhodì, svìdèil i fakt, že bylo vydáno mnohem více
volièských prùkazù než v pøedchozích volbách. Za zmínku
stojí fakt, že letos pøišlo k volebním urnám i daleko více tzv.
prvovolièù.
Ve volebních seznamech obce Dìtmarovice bylo
celkem zapsáno 3.507 volièù, kteøí mohli volit ve 4
volebních okrscích podle místa trvalého bydlištì. Volební
úèast v Dìtmarovicích dosáhla 58,77%.
Celkem našlo cestu do volebních místností 2.061 lidí,
kteøí odevzdali celkem 2.048 hlasù.
A jak se tedy volilo v Dìtmarovicích? Nejvíce hlasù
získalo Hnutí ANO - 816 hlasù (39,84%), druhou pøíèku
obsadilo SPD - 307 hlasù (14,99%), tøetí KSÈM - 241 hlasù
(11,76%), ètvrtou ÈSSD - 161 hlasù (7,86%), pátou Èeská
pirátská strana - 153 hlasù (7,47%) a dále ODS - 148 hlasù
(7,22%) a KDU-ÈSL 66 hlasù (3,22%). Co se týèe
preferenèních hlasù, tak nejvíce (47) jich v Dìtmarovicích
získala Mgr. Andrea Babišová z Hnutí ANO, která byla na
8. místì na kandidátce.

Volba prezidenta Èeské republiky
Volbu prezidenta Èeské republiky vyhlásil
pøedseda senátu Parlamentu Èeské republiky
svým rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017.
Volba prezidenta se koná
ve dvou dnech, a to v pátek
12. ledna 2018 od 14.00. do
22.00 hod. a v sobotu 13.
ledna 2018 od 8.00 hod. do
14.00 hod. Pøípadné II. kolo
volby prezidenta se bude
konat ve dvou dnech, a to v
pátek 26. ledna 2018 od
14.00. do 22.00 hod. a v
sobotu 27. ledna 2018 od
8.00 hod. do 14.00 hod. V
obci Dìtmarovice probìhne
volba ve 4 volebních
okrscích (VO), a to:

okrskové volební komise
prázdnou úøední obálku
opatøenou úøedním razítkem Obecního úøadu
Dìtmarovice.
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.

VO è. 1 – Mateøská škola
V tomto prostoru vloží
Dìtmarovice - støedn
voliè do úøední obálky jeden
VO è. 2 – Mateøská škola
hlasovací lístek kandidáta
Dìtmarovice - Koukolná
VO è. 3 - Restaurace na prezidenta, pro nìhož se
Rumcajs v Dìtmarovicích - rozhodl hlasovat.
Po opuštìní prostoru
na Zálesí
u
r
è
eného pro úpravu
VO è. 4 - Restaurace
hlasovacích
lístkù vloží
Libuše v Dìtmarovicích - na
voliè
úøední
obálku s
Olmovci
hlasovacím
lístkem
pøed
Volièem je státní obèan
okrskovou
volební
komisí
Èeské republiky, který
alespoò druhý den volby do volební schránky.
Voliè hlasuje osobnì,
prezidenta dosáhl vìku 18
zastoupení není pøípustné.
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
volbu prezidenta Èeské
republiky obdrží voliè od
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Hlasovací lístky budou
volièùm distribuovány
nejpozdìji 3 dny pøede
dnem voleb, tj. 9. ledna
2018.
n
POZOR ZMÌNA
VOLEBNÍHO MÍSTA
OKRSKU È. 1!!!
Z dùvodu konání obecního plesu v dobì pøípadného
II. kola prezidentských
voleb byl mimoøádnì volební okrsek è. 1 pøesunut z
pùvodního volebního místa,
a to z Dìlnického domu do
MŠ Dìtmarovice - støed.
Tato zmìna se bude týkat
pouze tìchto prezidentských voleb.
www.detmarovice.cz

ODPADY V ROCE 2018

Ještì k objektu Klubovna zahrádkáøù

(Všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáøi)

V dobì, kdy budou ètenáøi Okénka èíst tyto øádky,
bude klubovna zcela dokonèena vèetnì pìkného
okolního prostøedí stavby. Zejména zahrádkáøi, jejichž
spolek èítá asi 75 èlenù, vyjadøují již nyní radost nad
svým novým „stánkem“, nebo ten starý už po všech
stránkách nevyhovoval.

Svoz popelnic - každý sudý týden, úterý až pátek (1. svoz
dne 9.1.)
Svoz BIO odpadu - od 1.3. do 30.11.2018 každé
sudé.pondìlí
Tøídìný odpad (sklo, textil, papír) - pytlový svoz - pouze
od domù vždy v pondìlí - 5.3., 11.6., 3.9., 26.11.2018
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada
poplatku za psy - pondìlí 8.1., úterý 9.1., støeda 10.1.2018
v pøízemí obecního úøadu v dobì od 8.00 do 16.00 hod.,
známku lze zakoupit již od 3.1.vždy v úøední dny do konce
ledna.
HNÌDÉ BIOPOPELNICE - od 1.3 do 30.11.2018 opìt
nabízíme obèanùm službu likvidace bioodpadu pøistavení
240 l plastové speciální popelnice na bioodpad, pøímo k
rodinnému domu s odvozem 1x za 14 dnù. Tato služba stojí
500,-Kè a popelnici si opìt bude možno objednat a zaplatit
v rámci prodeje známek na popelnice v lednu 2018,
nejpozdìji do konce února 2018.

Provozní doba sbìrného dvora odpadu - zimní provoz
(od 1.11. do 31.3.)
Støeda od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota od 8.00 do 16.00 hodin
Cena je stejná jako v letošním roce a zahrnuje jako obvykle
pronájem nádoby, sbìr, odvoz, zneškodnìní komunálního
odpadu, 4x roènì svoz pytlového tøídìného odpadu od
domu, možnost používání všech separaèních kontejnerù
(plasty, sklo, papír, bio), možnost pøistavení kontejneru
(pøistavení a zapùjèení zdarma, obèan hradí cestu na
skládku a zpìt a uložení odpadu), využívání sbìrného
dvora.

Pøiznám se, že mám i já z
nového objektu radost s tím,
že objekt nyní souvisí i s
novou pìknou komunikací
k Dolku a celé prostranství
nyní urèitì zdobí okolí
hlavní cesty, na rozdíl od
stavu, který byl ještì letos
na jaøe.
Zájmové organizace v
obci jinou svou klubovnu
nemají, kromì napøíklad
Hájenky a klubovny kynologù, ale to jsou zaøízení
specifická k odbornostem a
navíc trochu „od ruky“.
Jsem pøesvìdèen o tom, že
naši zahrádkáøi dle možností i pùjèí pøíležitostnì
objekt napøíklad vèelaøùm,
se kterými velmi úzce a
dobøe spolupracují.
Mimochodem poznamenávám, že èlenù Spolku
vèelaøù je kolem tøiceti a
vím, že v nové klubovnì
zahrádkáøù mají pøedbìžnì
dohodnutou nástìnnou plochu se svou expozicí. V
klubovnì je prostor pro
schùzování a prezentace s
promítáním, což dnes i
vedení obce dost schází.
Samozøejmì zde je prostor
pro menší výstavky i pro
zájmovou èinnost s dìtmi. A
vzhledem k tomu, že je zde
instalováno vytápìní, bude
objekt využit po celý rok,
tedy ne, že bude sezonní a
pro nìkolik desítek obèanù
za nìkolik milionù, jak jste
se mohli doèíst v minulém
Okénku od ještì nedávného
obèana z Rychvaldu, který
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se zøejmì cítí být povolán
nás v naší „dìdinské“ obci
koneènì pouèit, jak se vìci
mají dìlat, jsa pùvodem
obèanem mìsta.
Dovolil jsem si tyto své
poznámky i s tím, že
poznamenávám, že náklady
na projekt a stavbu byly
øádnì soutìženy a vybrány
byly firmy s nejnižší cenou
v nabídce, tak jak ostatnì
vždy. To jen proto, aby
nìkdo pøípadnì nevìøil naší
neutuchající známé opozici
souèasného dìní v obci, že
se postupuje nehospodárnì,
jak se píše v tom minulém
Okénku.
Ostatnì, zpochybnìní
stavby nové pìkné klubovny zahrádkáøù naší
opozicí v obci již datujeme
do nìkterého z minulých
nedávných zasedání zastupitelstva. Negativní názor v
rozhodování o stavbì tehdy
samozøejmì v zastupitelstvu nepøevládl.
Závìrem tedy, aby bylo
jasno: Celý objekt klubovny
vèetnì dláždìných a upravovaných okolních ploch a
plochy parkování, dále
vèetnì pøívodu energií na
pozemek, vèetnì nového
nábytku a kuchyòského a
sociálního zaøízení, stojí 2,7
milionu Kè. A tyto peníze
jsou velmi úèelnì využity
pro mnoho dalších generací
obèanù této obce. Dìkuji
všem pozitivnì uvažujícím
zastupitelùm za správné
posouzení i této vìci,
obdobnì jako v jiných
pøípadech rozhodování. A
našim váženým a milým
zahrádkáøùm pøeji, aby jim
objekt ke spokojenosti
sloužil „sto let“.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Zákaz umísování pøekážek u komunikací v obci
V poslední dobì lze v naší obci pozorovat stále èastìji
nešvar spoèívající v tom, že vlastníci èi uživatelé
pozemkù sousedících s pozemními komunikacemi v
obci umísují v bezprostøední blízkosti zpevnìné plochy
tìchto komunikací kamenné èi betonové kvádry,
železné tyèe, døevìné kùly, ostnatý drát èi jiné
pøedmìty, které zasahují do dopravního prostoru
komunikace.
Ty t o p ø e d m ì t y t a k mohou na tìchto pøedmìpøedstavují nebezpeèí nejen tech i velmi vážnì poranit.
v pøípadném poškození
Zúžením dopravního
projíždìjících motorových prostoru komunikace mùže
vozidel, ale i velké ne- dojít rovnìž ke znemožnìní
bezpeèí pro cyklisty a prùjezdu pro hasièská
chodce, kteøí se v pøípadì vozidla.
dopravní nehody èi pádu
K a m e n y, b e t o n o v é

Dìkujeme Skupinì ÈEZ
za finanèní pøíspìvek 30.000,- Kè,
na zajištìní všech adventních akcí v obci Dìtmarovice.
Dìkujeme také za dlouholetou spolupráci
a partnerství
a pøejeme v nadcházejícím roce hodnì úspìchù.

kvádry, døevìné kùly apod.
rovnìž èasto ztìžují nebo
znemožòují provádìní
zimní údržby komunikací.
Kamenné èi betonové
balvany jsou pøitom pøi
vìtší výšce snìhové vrstvy
pro øidièe vozidel provádìjících pluhování komunikací „neviditelné“, v
dùsledku èehož mùže dojít,
a také bohužel i dochází, k
poškozování tìchto vozidel
zimní údržby.
V této souvislosti je
proto tøeba upozornit, že dle
platných pøedpisù takovéto
pøedmìty nelze podél
komunikací umísovat.
Vlastníci pozemkù, na
nichž jsou takovéto pøedmìty umístìny, se vystavují
v pøípadì dopravní nehody
nebo zranìní požadavkùm
na náhradu škody na
majetku nebo újmy na
zdraví od takto postižených
uživatelù pozemních komunikací.

Vyzýváme proto všechny vlastníky a uživatele
pozemkù podél pozemních
komunikací, aby ze svých
pozemkù podél tìchto
komunikací odstranili
balvany, betonové kvádry,
kùly a dráty a jiné podobné
pøekážky, tak aby obec byla
schopna bezproblémovì
zajistit odklízení snìhu z
komunikací a vlastníci
pozemkù se vyhnuli placení
finanèních náhrad za poškozená vozidla èi úhrady újmy
na zdraví.
Chceme pøitom zdùraznit, že pokud obèané
chtìjí chránit své pozemky,
je možno umístit ve
vzdálenosti nejménì 0,75 m
od zpevnìné plochy komunikace dopravní zaøízení –
smìrové sloupky Z 11a
nebo Z 11b.
Za odpovìdný pøístup k
této problematice obèanùm
dìkujeme.

Obec Dìtmarovice

POZOR!
Od 1.11.2017 došlo ke zmìnì telefonního èísla
Èeské pošty, poboèky Dìtmarovice

Nové èíslo: 954273571
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Zase jednou dobrý rok
Vážení spoluobèané, s koncem kalendáøního roku
lidé èasto bilancují, co se jim v daném období podaøilo a
co by tøeba mohlo být v budoucnu lepší.
Pro ZŠ a MŠ Dìtmarovice to byl, myslím,
úspìšný rok. Škola i nadále
vytváøela pøíznivé podmínky pro úspìšný vzdìlávací proces, i pro mimoškolní èinnost. Poboèka
ZUŠ Rychvald v budovì
školy rozvíjela svou èinnost, takže dìti nemusely za
hudebním vzdìláním
dojíždìt do okolních mìst.
Ve škole pùsobilo pøes 24
zájmových kroužkù, od záøí
2017 pøibyly kroužky
tvùrèího lega a tance.
Kroužky jazyka anglického
a nìmèiny vhodnì doplòují
jazykovìdné vzdìlávání.
Od záøí na škole pùsobí
rodilý mluvèí angliètiny
Amerièan pan Midkiff,
výuka je tak pro žáky od 5.
do 9. tøídy zajímavìjší a
pøínosnìjší. Škola se v
období 4. prùmyslové
revoluce kladoucí dùraz na
využití umìlé inteligence a
nanotechnologií soustøeïuje na pøírodní vìdy,
posiluje výuku matematiky
a digitálních technologií,
organizuje exkurze do
prùmyslových provozù.
Zvláš pøínosné se jeví
spolupráce s polskou školou
v Haž³achu na projektu
„Zhluboka se nadechnout“
– Visegrádský fond.
Jeho souèástí budou
napø. exkurze vybraných
žákù do vìdeckých pracoviš Vysoké školy báòské
v Ostravì a také zaškolení
žákù pøi práci s mìøící
stanicí prachových èástic v
obci.
Škola letos, podobnì
jako v minulých letech,
zorganizovala pro žáky
lyžaøský, turistický a
adaptaèní kurz, jakož i
bezplatné pobyty žákù ve

škole v pøírodì, a to z
projektu Ministerstva životního prostøedí. Díky
tomu se akce mohly
zúèastnit všechny dìti, a to i
z rodin sociálnì slabých.
Velkou investièní akcí
byla letos rekonstrukce
elektroinstalace a datových
rozvodù v hlavní budovì
školy. Šlo o èasovì i
finanènì nároènou akci,

kterou se podaøilo zdárnì
ukonèit. Pøíští rok bude mít
pokraèování ve 2 vedlejších
budovách školy.
Vážení spoluobèané, pro
školu byl rok 2017 úspìšný
a já Vám v pøedveèer Vánoc

a blížícího se Nového roku
2018 pøeji hodnì pracovních úspìchù, ale hlavnì
spokojenosti v osobním
životì.
Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Projekt „Zhluboka se nadechni“ úspìšnì pokraèuje
Projekt „Zhluboka se
nadechni“ byl definitivnì
zahájen. Dne 7.11.2017 v naší
škole a 9.11.2017 v
partnerské škole v Haž³achu
jsme se mohli zúèastnit
semináøù o èistotì ovzduší. V
rámci workshopù, které probíhaly na naší
škole 7.11.2017, jsme se dozvìdìli o
zdrojích zneèištìní ovzduší, nízkých
emisích a rizicích, které z nich plynou.
Nauèili jsme se pojmy jako kouø, smog a
kyselé deštì a také jak mùžeme peèovat o
kvalitu ovzduší. Lektorem byl velmi
entuziastický Grzegorz Boryca, který
pùsobí v „Œwiecie Przygód“ v rámci
popularizace vìdy a ekologie ve Visle v
Polsku. Vše nám názornì vysvìtlil a ukázal
na nìkolika pokusech, které se nám moc
líbily. S porozumìním výkladu nám
pomáhala paní uèitelka Mgr. Marianna
Szwedová, která tlumoèila. Ve ètvrtek
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9.11.2017 jsme navštívili partnerskou školu
v Haž³achu v Polsku, kde jsme se zúèastnili
dalších semináøù na téma ochrany ovzduší.
Setkali jsme se s vìdci z Akademie hornictví
a hutnictví v Krakovì. Dr. Ing. Miroslaw
Zimnoch a Dr. Ing. Jakub Bartyzela z AGH
Univerzity vìdy a techniky v Krakovì nás a
žáky 6. a 7. roèníku polské školy v Haž³achu
seznámili s prototypem zaøízení na mìøení
suspendovaných (rozptýlených) èástic. Na
sestavení a rozmístìní mìøièù prachu se
budeme podílet i my – žáci základní školy
Dìtmarovice a základní školy v Haž³achu.
Mimoøádný mezinárodní projekt je
financován Visegrádským fondem a jeho
výsledky budeme prezentovat celé
komunitì Dìtmarovic a Haž³achu.
Mgr. Martina Šebková,
Mgr. Jana Brožková a žáci 6. a 7. tøídy

www.detmarovice.cz
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DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ NA GYMNÁZIU A OBCHODNÍ AKADEMI V ORLOVÉ
Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. tøídy základní školy? Máš komplexù (sportovní hala s horolezeckou stìnou,
chu se vzdìlávat v moderní støední škole? Baví Tì gymnastický sál, posilovna, spinning), poèítaèových
matematika, angliètina a další všeobecné pøedmìty, nebo se uèeben zamìøených na robotiku. Dále vysvìtlíme specifika
chceš více zamìøit na ekonomické vìdy, veøejnou správu, èi studia jednotlivých studijních oborù, poinformujeme rodièe
o pøijímacím øízení, pøípravných kurzech atd. Na Vaši
informatiku a robotiku?
návštìvu
v hlavní budovì školy (vedle Hypermarketu
Pak pro Tebe poøádáme v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00
Albert)
se
tìší zamìstnanci a žáci Gymnázia a Obchodní
do 12.00 hodin Den otevøených dveøí. V prùbìhu celého
dopoledne zájemcùm o studium a jejich rodièùm, ale i akademie v Orlové. Více na www.goa-orlova.cz nebo na
široké veøejnosti nabízíme prohlídku našich jazykových www.facebok.com/goaorlova .
Pavel Kubínek, øeditel školy
laboratoøí, pøírodovìdných odborných uèeben, sportovních

Filip Sáòka – øemeslník roku
Každý rok jsou v Praze v
Senátu Parlamentu Èeské
republiky ocenìni nejlepší
studenti ze Sdružení
soukromých škol Èech,
Moravy a Slezska. Cílem
projektu je podpoøit nejlepší
uènì a studenty a motivovat
je k dalším úspìchùm.

Vánoce jsou odjakživa
svátky hojnosti – i v
èasech, kdy lidé mìli
hluboko do kapsy a vìtšina
z nich tøela bídu s nouzí, se
snažili, aby alespoò jeden
veèer v roce mìli opravdu
„štìdrý“. Nešlo ani tak o
to, kolik dárkù nadìlí, èi
dostanou. Smyslem sváteèního veèera bylo setkat

Letos mezi nejlepšími byl i
Filip Sáòka, obèan naší
obce, který studuje maturitní obor Hotelnictví na
Støední škole Dakol v
Petrovicích u Karviné. Ve
ètvrtek 12. øíjna probìhlo
slavnostní vyhlášení této
celorepublikové soutìže
pod názvem „Mladý
øemeslník roku 2017“. Toto
ocenìní obdržel i Filip.
Jak bylo na pražské akci
øeèeno, Filip Sáòka od
zaèátku studia projevuje
zájem o svùj obor, dobrovolnì se hlásí na všechny
akce, které zabezpeèuje
škola. Na tìchto akcích
svými schopnostmi pøedèil

i žáky z vyššího roèníku,
což svìdèí o jeho zájmu o
daný obor, ale také o jeho
pøirozeném talentu.
Úspìšnì absolvoval nìkolikamìsíèní stáže ve
Francii a na Korsice v restauraci, která je nositelkou
„Michelinské hvìzdy“. Odnesl si odtud ocenìní
nejužiteènìjší „stážista
sezóny“, což svìdèí o jeho
kvalitách a pøipravenosti,
jak po stránce jazykové, tak
odborné. Filip se ve svém
volném èase aktivnì vìnuje
fotbalu, který hraje za
dorost za místní Sportovní
klub Dìtmarovice.
Pøejeme Filipovi, aby

O radosti z dárkù
se s rodinou, pøáteli i
sousedy a podìlit se s nimi
o dobré jídlo, které nesmìlo na slavnostním
stole chybìt.
Zkrátka nepøišli ani
náhodní pocestní a obdarovávána byla i domácí
zvíøata.
Symbolem èeských

Vánoc je už od støedovìku
oblíbená vánoèka. Pekla se
bìhem svátkù nìkolikrát a
hospodynì ji rozdávala
nejen èlenùm rodiny, ale
každému, kdo pøišel na
sváteèní návštìvu, nebo se
jen tak zastavil cestou.
Spolu s kouskem sladkého
peèiva obdarovaný dostával i kus vyjádøené
náklonnosti, pøátelství a
lásky. Vánoce tak získaly
punc „nesobeckých svátkù“, kdy více než na sebe
samé myslíme na své
blízké. Není nutné zahrnout je hromadami dárkù.
Staèí jeden, vybíraný nebo
vyrábìný s láskou.
A tak, až budete pøijímat
dáreèky od svých blízkých, nezapomeòte jim dát
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mu jeho zapálení pro daný
obor zùstalo, a rovnìž
mnoho dalších úspìchù ve
studiu i osobním životì.
D. Šnapková

najevo své potìšení. Jen
tak bude jejich radost
úplná.
Nejvìtší dary:
Co nám nikdo nenadìlí?
Abychom se rádi mìli.
Abychom se èasto smáli,
a nikdy jsme neplakali.
Aby bolest pøebolela
a utekla rychle z tìla.
Aby láska doma kvetla
a radost nám neutekla.
Aby štìstí pøi nás stálo,
a to vùbec není málo!
Klidné svátky, bohatý
Štìdrý veèer a šastné
vykroèení do nového roku
vám srdeènì pøeje
Alžbeta Jendryšèíková
knihovnice
V období vánoèních
svátkù bude knihovna
otevøena beze zmìn.
www.detmarovice.cz

Z FARNOSTI
Betlémské svìtlo
do našich domovù
Malý plamínek, pocházející z
Chrámu Božího narození v Betlémì v
daleké Palestinì, se symbolicky pøedává
od jedné svíce k druhé, z ruky do ruky.
Vzniká tak nádherný øetìz solidarity a
lásky, spojený s tichým pøáním, aby se
pokoj a porozumìní šíøili v lidských
srdcích pøesnì tak, jako se od èlovìka k èlovìku šíøí plamen
Betlémského svìtla. Betlémské svìtlo bude k dispozici od
pátku 22. prosince do Štìdrého dne vèetnì, a to buï na faøe
nebo v kostele v èase bohoslužeb, pøíp. po pøedchozí
domluvì s p. faráøem. Samozøejmì, nezapomeòte si s sebou
vzít svíci, chránìnou pøed vìtrem. A tento symbol lidské
lásky a pokoje, jednoty a porozumìní zavítá o letošních
Vánocích do každého domova, a u slavnostního vánoèního
stolu pøipomene Toho, díky kterému se vùbec scházíme.
P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz
Tel. 731 402 008
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Milí pøátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tøíkrálové sbírky. Dìkujeme, že
jste pøi minulé sbírce (2017) vøele pøijali koledníky a štìdøe je
obdarovali. V našem regionu se vybralo 315.340
korun, díky kterým mùžeme lépe pomoci lidem v
nouzi.
Díky výtìžku minulé sbírky (2017) jsme:
n
dokonèili výmìnu osobního výtahu v Charitním
domì pokojného stáøí sv. Františka za evakuaèní
výtah
n
podpoøili provoz Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez pøístøeší
Vaše dùvìra je pro nás závazkem a souèasnì povzbuzením pro
naši práci.
Další roèník Tøíkrálové sbírky probìhne od 1. do 14. ledna 2018.
Dne 1.1.2017 v 15.00 hod. probìhne Mše svatá se slavnostním
žehnáním koledníèkù v kostele sv. Máøí Magdaleny v
Dìtmarovicích. Srdeènì Vás zveme.

Vážení obèané,
krásné chvíle
prožité v pøíjemné atmosféøe Vánoc,
v novém roce hodnì radostných dnù
a pevné zdraví
vám pøeje místní organizace ÈSSD

Z nové sbírky (2018) bychom rádi:
n
zakoupili pro novì rozšíøenou sociální službu Odlehèovací
služby èást vnitøního vybavení (nábytek pro klienty, kanceláøský
nábytek pro personál)
n
zaèali tvoøit finanèní rezervu na obnovu termoizolace v
Charitním domì pokojného stáøí sv. Františka, což jsme mìli v
plánu již v roce 2017, ale nepodaøilo se
n
opìt podpoøili provoz Nízkoprahového denního centra pro
osoby bez pøístøeší
Prosíme o Vaši pøízeò a štìdrost. Za pracovníky i klienty Charity
Bohumín:
Zdeòka Kniezková Bròáková, øeditelka
Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
Budete-li nám chtít pomoci, jako koledníèci, pøihlaste se:
tel.: 736 766 021,
info@bohumin.charita.cz, www.bohumin.charita.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Listopad 2017
80 let
Anna Juhaszová
Alžbìta Fierlová
Zdenìk Èempel
Ladislav Pleva

Prosinec 2017
81 let
Miroslav Šeliga

Zlatou svatbu v listopadu oslavili
Miloslav a Zdenka Dadokovi

85 let
Bedøich Ligocký

86 let
Irena Galmusová

86 let
Libuše Kýjonková
Jan Kalivoda

87 let
Božena Mencnerová
Vìra Sikorová
Marta Chlebková

88 let
Vanda Michalská

97 let
Alžbìta Plevová

18.11.2017
Tomáš Ferfecki – Bohumín
Šárka Tkadlecová – Bohumín

82 let
František Bonèek

81 let
Leonka Cimalová
Jiøí Dulava

92 let
Rudolf Halama

Na spoleènou cestu životem vykroèili

90 let
Emílie Popková
93 let
Miloslav Olšovský
Všem jubilantùm
blahopøejeme.

16.9.2017 jsme pøivítali nové obèánky
Dominika Èempela, Patrika Nováka, Tadeusze Pszczólku,
Magdalénu Grušèíkovou, Klaudii Rappovou, Elišku
Vichrovou, Bruno Dojèara, Elišku Urbaniecovou, Amálii
Kijonkovou

Vzpomínáme na zemøelé
Lívii Maslaòakovou, Jaroslava Kyjonku

Setkání šedesátníkù
Ve ètvrtek 16. listopadu se konala v Dìlnickém domì
tradièní akce komise pro obèanské záležitosti. Sešli se zde
obèané, kteøí v letošním roce dovršili šedesáti let. Na úvod
pøátelského posezení s hudbou
a obèerstvením dostali jubilanti poukázku do Dìtmarovické lékárny. Úèast byla
letos o nìco lepší než v letech
minulých. Všichni se dobøe
bavili, nìkteøí sice pouze u
stolu pøi besedování, ale
pøevážná èást pøi tanci.
Dìkujeme všem zúèastnìným, že pøijali naše pozvání a do
dalších let jim ještì jednou pøejeme vše nejlepší a hodnì
zdraví, abychom se mohli opìt se všemi znovu setkat pøi
jejich dalším jubileu.

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 9. ledna 2018..
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Nevešlo se do minulého èísla...
Foto z øíjnového setkání jubilantù starších sedmdesáti let. Nejstarším úèastníkem byl pan Elšík (91 let).
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