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Vážení spoluobèané,
zase jsme o rok starší, za sebou máme vánoèní a 

silvestrovský shon a mùžeme se opìt tìšit napøíklad na to, že 
zase pøijde jaro. S ním u vìtšiny lidí pøijde i úleva po 
dlouhém chladném a nevlídném období pozdního podzimu 
a zimy se svými pøíznaènì krátkými dny a dlouhými veèery. 
Zatím máme ale leden, a tak Vám znovu pøeji hodnì zdraví a 
dobré pohody po celý rok.

Nový, zastupitelstvem schválený rozpoèet obce na 
úrovni výdajù ve výši 112,5 mil. Kè, je v rekordní výši a pro 
jeho profinancování bude zapojen zùstatek hospodaøení z 
roku 2017. Na to, že obec masivnì investuje, máme velmi 
slušnou finanèní rezervu a stále jedeme bez úvìru, tedy bez 
dluhu. V oblasti výdajù je již samozøejmì delší èas 
dominantní stavba kanalizace v etapách I.+2. ZŠ + Šlog a 
Koukolná. Stavba bude dále podle plánu pokraèovat za 
soubìžné pøípravy stavby kanalizace na Olmovci, kde 
chceme v roce 2018 alespoò stavbu zahájit. Na Olmovci 
letos zrealizujeme již déle pøipravovanou stavbu nové 
komunikace na p. è. 1 200 s odvodnìním a veøejným 
osvìtlením. Je to akce cca za 4,5 mil. Kè.

V roce 2018 stále ještì nefiguruje dominantní položka 
pro zahájení stavby Domova pro seniory. Jak jsem již psal 
døíve, státní dotace na tuto stavbu nám v roce 2017 nebyla 
pøidìlena a zastupitelstvem obce je nyní schváleno pøihlásit 
zámìr znovu v roce 2018 s tím, že by se zaèalo v roce 2018 s 

Èeká nás poslední rok volebního období
inženýrskými sítìmi a s pøípravnými pracemi pro hlavní 
etapu stavby v roce 2019. Pro rok 2018 je schválena èástka k 
proinvestování ve výši 5 mil. Kè.  Dne 5.12.2017 jsme 
projednali aktuálnì celou problematiku s námìstkem 
hejtmana panem Navrátilem a s vedoucím sociálního 
odboru panem Rychlikem. Znovu nám byla vyslovena 
podpora v našem zámìru a doporuèeno nové podání žádosti 
o dotaci. V roce 2017 bylo pro tuto oblast vyèlenìno 450 mil. 
Kè pro celou ÈR, suma požadavkù v žádostech o dotaci byla 
6 miliard Kè. Uspokojena tedy byla jen velmi malá èást 
žadatelù a my jsme mezi nimi nebyli.

Pro naše obyvatelstvo je i dùležité, že se pro rok 2018 
nemìní poplatky za odvoz odpadu, že je znovu schválena 
finanèní podpora seniorùm na rekreaci, udržíme oblíbené 
seniortaxi, je tam podpora školy minimálnì na obvyklé 
úrovni, rovnìž podpora spolkové èinnosti v obci, kulturního 
dìní, podpora v sociální oblasti vèetnì peèovatelské služby, 
apod. Novì se pokusíme zrealizovat školní autobus pro svoz 
dìtí z odlehlých konèin (Koukolná, Glembovec, Zálesí, 
Olmovec,…) našeho katastru.

Po sedmi letech, kdy jsme drželi zkrácený objem 
mzdových prostøedkù tzv. vnitra OÚ na konstantní úrovni od 
r. 2011, pøidáme penìz na platy zamìstnancù obce. Toto 
souvisí s novým centrálním zpùsobem odmìòování státních 
úøedníkù od listopadu 2017 a dále i s tím, že jsme obnovili 
personální složení stavebního úøadu i zvýšili poèet 
pracovníkù, což si vyžádala nastálá situace – i na 
ekonomickém úseku. Kdo sleduje personální problematiku 

(pokraèování na str. 2)
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Odkanalizování lokality Šlog a Základní škola 
Dotace dle rozhodnutí v celkové výši 8.566.337,56 Kè

V roce 2017 èerpání ve výši 8.442.471,29 Kè
 (z uznatelných nákladù ve výši 13.243.092,25 Kè)

Decentralizované odkanalizování obce Dìtmarovice –  Koukolná
Dotace dle rozhodnutí v celkové výši 17.647.405,57 Kè

V roce 2017 èerpání ve výši 395.173,04 Kè (z uznatelných nákladù ve výši 619.879,29 Kè)

Sociální oblast (mzdy peèovatelek) od KÚ MSK dotace 300.000 Kè za rok 2017
(za období 2015 - 2017 celkem 849.000 Kè)

Úprava parku (celkové náklady èinily 200.860 Kè) dotacemi pokryto:  
- Nadace ÈEZ 50.000,- Kè
- Nadace OKD 100.000,- Kè

Oblast práce s mládeží (ZŠ, rozsvìcování vánoèního stromu, propagace obce, apod.):
Dotace ÈEZ celkem 180.000 Kè

Oprava køíže na høbitovì 
Dotace ministerstva zemìdìlství  61.000,- Kè 

øízení našeho úøadu, ví, že i na jiných místech dochází ke 
zmìnám v souvislosti s pøirozenými odchody do dùchodu. 
Velmi dbáme na to, aby se ve výbìrových øízeních pro 
obsazení míst preferovali lidé s nejlepšími lidskými a 
pracovními pøedpoklady. A myslím, že se nám to v poslední 
dobì docela daøí.

Rozpoèet obce pro rok 2018 má charakter odpovídající i 
tomu, že se jedná o rok, kdy bude zvoleno nové vedení obce. 
Novému vedení chceme pøipravit nìkolik variant 
nasmìrování dalších investic a rozvoje obce. Tím usnadnit 
pøechodové období a zkrátit prodlevu v dalším úsilí o 
realizaci nových vìcí pro lidi v obci. Proto budou 
pøipraveny pøedprojektové studie pøedevším v oblasti 
odpoèinkové, sportovní a pro zlepšování životního 
prostøedí v obci. Tyto studie bude mít nové zastupitelstvo 
„na stole“, což usnadní a zrychlí jeho další praktické 

Uplatnìní a èerpání státních, evropských a jiných fondù v roce 2017

rozhodování. Pro další rozvoj støedové oblasti obce je v 
rozpoètu èástka 2,1 mil. Kè na zakoupení areálu bývalého 
Bendova statku, který by mìl dle zámìru rozšíøit 
odpoèinkové zóny ve støedu obce s tím, že po odborném 
posouzení stavu pùvodní selské stavby bude v rámci 
plánované studie pøípadnì doporuèeno její využití pro 
muzeum, respektive objekt s expozicí pùvodní selské jizby s 
památeèními dobovými pøedmìty obce a regionu.

I v roce 2018 opravíme další úseky komunikací, je 
schváleno dokonèení zateplení fasády budovy sportovního 
klubu a koneènì zrealizujeme víceúèelové høištì na Zálesí. V 
plánu jsou další menší opravy a rekonstrukce na rùzných 
místech v obci.

Kvalitu zastupitelstva do r. 2022 bude mít v øíjnu 2018 
opìt po rychle ubìhlých ètyøech letech pevnì v rukou celé 
obyvatelstvo naší obce nad 18 let vìku. Na nìm pak bude 
záležet jak se „vìci“ budou hýbat dále kupøedu.    

                                                     Ing. Ladislav Rosman 

Èeká nás poslední rok volebního období
(dokonèení ze str. 1)

Dne 13.12.2017 schvá-

lilo zastupitelstvo Obce 

Dìtmarovice pro rok 2018 

prostøedky na poskytování 

daru na ozdravný pobyt pro 

obèany Dìtmarovic, a to v 

celkové  výši 300.000,- Kè. 

Dar ve výši 3.000,- Kè 

mùže být poskytnut obèanu 

Dìtmarovic:

ukterý dovrší 65 let 

vìku v daném roce

ujednou roènì 

una pobyt v Èeské a 

Slovenské republice

Žádost obèan podává na 

pøíslušném tiskopise, jehož 

pøílohou je doklad o 

zaplacení pobytu.

Dar bude proplacen v 

hotovosti na pokladnì 

obecního úøadu na základì 

darovací smlouvy, jejíž 

uzavøení schválí Rada obce 

Dìtmarovice. 

Žádosti budou pøijí-

mány do vyèerpání rozpoè-

tované èástky, tj. 300.000,-

Kè.
Tiskopis žádosti je ke 
stažení na internetových 
stránkách obce:
https://www.detmarovice.cz
/sociální

Ozdravný pobyt
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SENIOR TAXI v Dìtmarovicích 
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O tom, že chemie nás 
provází celý život, napø. v 
kuchyni a že zvuk i svìtlo je 
vlnìní a i ve fyzice mùžeme 
vytváøet umìlecká díla, 
jsme se pøesvìdèili u tìch 
nejpovolanìjš ích –  u  
technikù a vìdeckých 
kapacit na VŠB – TU 
Ostrava. 

Dne 28.11.2017 jsme se 
zúèas tn i l i  výukového 
dopoledne, kde jsme si 
zkusili pracovat v chemické 
laboratoøi. Zjiš�ovali jsme 
pøítomnost cukrù a bílkovin 
v bìžných potravinách, 
zkoušeli vytvoøit pH škálu 
na odvaru z èerveného zelí a 
nakonec jsme si udìlali 

Jde v podstatì o klasický 
projektor s dálkovým 
ovládáním doplnìný 3D 
kamerkou pro snímání 
pohybu a klasickým po-
èítaèem s wifi pøipojením. 
Od toho se také odvíjí 
jednoduchý zpùsob ovlá-
dání.  To je zajištìno 
bezdrátovou klávesnicí a 
dvìma dotykovými pery, 
které se mohou využít jako 

míchaná vajíèka bez toho, 
abychom museli vaøit. 
Práce v laboratoøi nás velmi 
bavila. Následnì jsme se 
pøesunuli do pøednáško-
vého sálu, kde jsme se mìli 
dozvìdìt nìco o kmitání a 
vlnìní. 

Netušili jsme, k èemu 
tato nám neøíkající èást 
fyziky bude a o co vlastnì 
jde. Nakonec díky poutavé 
pøednášce a názorným 
ukázkám jsme zjistili, že 
vlnìním se pøenáší náš 
oblíbený zvuk,  který 
neustálé posloucháme ve 
sluchátkách a také svìtlo. 
Zkusili jsme si také pomocí 
kmitù kyvadel a rùzné 

frekvenci zvuku vykreslit 
obrazce, které nám zùstaly 
na památku. Dopoledne na 
VŠB – TU Ostrava se nám 
líbilo, jen bylo moc krátké. 
Závìrem jsme zjistili, že i 
vìda mùže být zábavná.

              Žáci 8. a 9. tøídy

VÌDA nás BAVÍ

Elektrárna Dìtmarovice podpoøila výuku v dìtmarovické základní škole

myš nebo pera. 3Box je 
pøizpùsobený k tomu, aby 
se interaktivní plocha dala 
vytvoøit nejen na stìnì, ale i 
na stole èi na zemi. 

Díky pøiložené bílé 
podložce se dokonce dá 
vytvoøit i na jakékoli rovné 
nehladké ploše, tøeba na 
koberci. To skýtá i velké 
množství možností jeho 
využi t í .  Od prostého 

promítání filmù, vyhle-
dávání na internetu, práci s 
výukovými aplikacemi, až 
po zábavné interaktivní 
materiály vytvoøené v 
rùzných programech své-
pomocí nebo zkušenými 
uèiteli. 

Materiály jsou veøejnì 
dostupné na internetu. 
Nejdùležitìjší však je, že 
takové zpestøení výuky má 
velmi pozitivní vliv na 
motivaci žákù k uèení. Dìti 
baví pracovat interaktivnì, 
využívat IT technologii, 
baví je vyhledávat a po-

rovnávat informace na 
internetu a ovìøovat své 
znalost i  formou inte-
raktivních her a soutìží. Jak 
žáci sami øíkají: „Vyuèování 
je zábavnìjší a více se tak 
nauèíme.“

Touto cestou dìkujeme 
za osobní aktivní pøístup v 
dané vìci øediteli Elektrárny 
Dìtmarovice panu Ing. 
Vlastimíru Kontrikovi a 
tiskovému mluvèímu ÈEZu 
Vladislavu Sobolovi.

           Mgr. Pavel Figura
      tøídní uèitel 3. A 

Díky finanèní podpoøe akciové spoleènosti ÈEZ jsme 
v prosinci 2017 zakoupili pro své žáky na 1. stupni 
zajímavý doplnìk pro výuku - 3Box. Jedná se o dobrou 
alternativu interaktivní tabule. 3Box se dá navíc díky 
svým rozmìrùm a hmotnosti jednoduše a rychle 
pøemístit kamkoli, kde je potøeba.
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Jistì si každý všiml 
dìní kolem fary. Na 
podzim minulého roku 
probìhly dvì velké 

akce. Jednak zateplení budovy, ale i 
výmìna støechy. Ještì na konci 
prázdnin nebylo jasné, zda se podaøí 
vymìnit již znaènì poškozenou støešní 
krytinu. Vždy� každý majitel domu v 
prvé øadì se snaží mít dobrou støechu, 
aby do domu nezatékalo. Obzvláš� v 
takové situaci, kdy jsme mìli už 
podepsanou smlouvu na celkové 
zateplení budovy v rámci dotaèního 
programu Zelená úsporám. 

Ale popoøadì, v záøí byly zahájeny 
práce na zateplení, akce se skládala ze 

ètyø èástí, zateplení venkovního pláštì, 
stropu ve sklepì, podlah v pøízemí a 
pùdy.  Ce lkové  nák lady  by ly  
projektantem vypoèteny na 1,4 mil. 
Kè. Také v záøí jsme obdrželi dobrou 
zprávu o schválení dotace na výmìnu 
støech z Nadace ÈEZ. I když pøíspìvek 
nepokrýval celkové náklady, ty byly 
odhadnuty na 750 tis. Kè, pustili jsme 
se nakonec i do výmìny støechy. Na 
stavbì se prohánìli nejen zedníci ale i 
klempíøi. Tak jak to u starých domù 
bývá, pøekvapovaly nás jednou 
prohnilé do té doby zakryté krovy, 
ztrouchnivìlé øímsy, nerovné stìny a 
mnoho dalších pøekážek, které stavbu 
komplikovaly a prodlužovaly. Pøi 

dokonèování nás nejvíce potrápilo 
poèasí. Nakonec vše dobøe dopadlo. 
Obì akce byly pøed Vánocemi 
dokonèeny. Støecha se blýská 
novotou, v podkroví díky zateplené 
podlaze už neuniká teplo, podlaha 
nad sklepem v kapli už tak nestudí, 
ještì v nedokonèené èásti v pøízemí 
už se rozprostírá suchá podlaha. 

U fasády je ale potøeba se zastavit 
více. Pøísné oko kolemjdoucího si 
všimne, že na stìnách s pøíjemnou 
barvou jsou vidìt sem tam skvrny. 
Není to vada, která by zhoršovala 
kvalitu zateplení, ale nevypadá 
dobøe. Nejvíc se na tom podílelo 
poèasí. S firmou jsme se nakonec 
dohodli, že celá fasáda bude na jaøe 
opatøena ještì jedním finálním 
nátìrem a skvrny zaniknou. 

Ètenáøe bude jistì zajímat, kolik 
to nakonec stálo. Na zateplení se 
díky výbìrovému øízení smluvní 
cena snížila na 1,07 mil. Kè. Nìkteré 
práce byly z firmy pøevedeny na 
klempíøe. Doposud jsme firmì 
vyplatili 928.681 Kè a po provedení 
finálního nátìru fasády jim ještì 
doplatíme 80 tis. Kè. Takže celkové 
náklady na zateplení fary èiní 1 mil. 
Kè. Na pokrytí tìchto nákladù se 
podílela obec s èástkou 400 tis. Kè, 
biskupství s 200 tis. Kè a zbytek tvoøí 
státní dotace. Smlouva na výmìnu 
støechy byla podepsána na cenu 350 
tis. Kè, ale klempíøi ještì støechu 
doplnili o hromosvody a zakrytí 
komínù. Koneèná èástka dosáhla 
398 tis. Kè.

Práce se nezastavily, prosincové 
studené poèasí pøešlo ve vlídné 
lednové poèasí, které nám dovolí 
dokonèit uzemnìní hromosvodù a 
zahájit okolní terénní úpravy. Ale o 
tom zase pøíštì.

                  Ing. Lumír Jendryšèík

V souvislosti se sbírkou na 
opravu vzácných dìtmaro-
vických varhan došlo od 1. ledna 
2018 ke zmìnì èísla úètu, na 
nìmž se shromažïují finanèní 
prostøedky pro tento úèel. 
Pøispìt lze novì na è. úètu: 
19-1721390349/0800.

V pøípadì zájmu lze vystavit 
potvrzení o daru. 

Budova fary v novém kabátì  
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Již tradiènì patøil poslední víkend v listopadu oblíbené 
celoobecní výstavì Medové dny. Vzhledem k tomu, že 
v roce 2017 oslavili naši vèelaøi 90. let od svého 
založení, patøila èást výstavní expozice právì jejich 
organizaci a ukázkám užiteèné práce se vèelami. 
Vyhlášená soutìž na téma „O nejkrásnìjší perníkové 
srdce“ byla vìnována rovnìž vèelaøùm. Materiál byl 
medový perník. Mìli jsme za to, že se naše šikovné 
pekaøky pøedvedou s širokou nabídkou perníkových 
výrobkù, ale ukázalo se, že tentokrát téma nikoho pøíliš 
neoslovilo. Sešlo se pouze 10 soutìžních exponátù a 
vítìzové, podle hodnocení návštìvníkù, byli 
následující:
1. školní družina - kolektivní práce
2. paní Zlata Šeligová z Dolní Lutynì - perníková srdce 
s vìnováním pro vèelaøe
3. paní Monika Pilcová - perníková kazeta s malými 
srdíèky
Slavnostní vyhodnocení a pøedání cen starostou obce 
spoleènì s pøedsedou dìtmarovických zahrádkáøù 
probìhlo na poèátku prosince.
Doufáme, že se Vám, návštìvníkùm, 14. roèník 

Medových dnù líbil, dìkujeme všem ochotným a 
pracovitým pomocníkùm z øad zahrádkáøù a vèelaøù i 
dalším pøíznivcùm za pøípravu celé výstavy a tìšíme se 
opìt letos na podzim na 15. roèníku Medových dnù na 
vidìnou.
Za pøípravný tým Medových dnù
                                                            Táòa Èempelová

Vyhodnocení soutìže na Medových dnech 2017
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Advent - doba  pro mnohé mystická a krásná, plná 
radosti a oèekávání z pøíchodu Mesiáše. Pro jiné doba 
nákupní horeèky, stresù a nekoneèných úklidù, které po 
svátcích a po nájezdech návštìv stejnì opakujeme.
Každý z nás to máme v sobì nìjak nastavené. Ale jsou 
momenty, kdy se všichni alespoò na chvilku dostaneme 
do klidu, zastavíme se, ztišíme. Jedním z nich je 
Adventní koncert našich dìtí ze základní školy. 
Již po dvacáté jsme byli svìdky toho, jak se dìtský zpìv 
a krásná hudba dotkne našich srdcí a my si v tichu 
kostela alespoò na chvíli pustíme do srdce blížící se 
Vánoce se vší láskou a pokojem. 
Dovolte mi, abych alespoò touto cestou vyslovila velké 
podìkování zakladatelce adventních koncertù v naší 
obci paní Mgr. Ludmile Videnkové, která v roce 1997, 
po konzultaci s tehdejším panem faráøem p. Loryszem, 
poprvé vystoupila s dìtským pìveckým sborem ze 
základní školy a se svým manželem Josefem Videnkou, 
houslistou Janáèkovy filharmonie Ostrava, v našem 
kostele na prvním Adventním koncertu. 
Od té doby se vždy tøetí adventní nedìle stala dnem 
setkávání rodièù, prarodièù, ale i ostatních hostù, kteøí 
najdou chvíli a zavítají do kostela, poslechnou si krásné 
koledy a vánoèní skladby v podání dìtí a dalších 

úèinkujících. Za tu celou jednu generaci se zde 
vystøídala opravdu velká spousta dìtí i úèinkujících, 
zavítali k nám sólisté Janáèkovy filharmonie - p. Pavel 
Kozel, p. Gurbá¾ová, Slezské žes�ové kvinteto, Muzica 
Variabile, Kubínovo kvarteto. Vystøídalo se i vedení 
pìveckého sboru. Vzpomeòme, kromì paní Videnkové, 
p. uèitelku Kadìrovou, p. uèitele Musialka, p. uèitelku 
Rácovou. 
Od roku 2009 se k vystoupení dìtí ze základní školy 
pøidala Základní umìlecká škola Rychvald. Tamní 
uèitelé pøipravují se svými žáky èást programu, ale také 
pomáhají pøi hudebním doprovodu pìveckého sboru. Je 
to velmi pøínosná spolupráce a letošní jubilejní 20. 
koncert v režii p. uè. Sikorové, Schiesselové, 
Vojèinákové a za ZUŠ p. uè. Èerníkové, Vrbíkové a p. 
uè. Lesòáka  byl toho krásným dùkazem. Vìøme, že 
štafeta adventních koncertù bude i dál pøedávána a bude 
pokraèovat minimálnì dalších 20 let.
A za sebe jen vìtu, kterou jsme øekla na závìr letošního 
koncertu: Vám, návštìvníkùm dìkuji za vìrnost a 
pøízeò. Mám vždy velikou radost, když se lavice kostela 
zaplòují a dìti mají komu zpívat. Vše dobré v novém 
roce.
                                    OÚ Dìtmarovice,  T. Èempelová

 Adventní koncert po dvacáté
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(pokraèování na str. 9)

Velká cena Ostravy
Juniorky: 
Sobotíková Markéta 12. místo, 
Kúdelová Petra 16. místo,
Zemková Martina 19. místo.
Junioøi: 
Marmoroviè Ondøej 4. místo.

Velká cena Kopøivnice
Juniorky: 
Kúdelová Petra 9. místo,
Sobotíková Markéta 10. místo,
Zemková Martina 17. místo.

Velká cena Brna
Juniorky: 
Sobotíková Markéta 16. místo, 
Kúdelová Petra 18. místo

Nejmladší Orlovští
krasobruslaøi 
v Karviné
Naši Orlovští nejmladší 
krasobruslaøi se zúèastnili 
první soutìže v Karviné.
Mladší nováèci dívky: v této 
kategorii si poprvé zasoutìžila 
Hanusková Dorotka. Zajela 
velice hezkou volnou jízdu a 
jen pùl bodù jí chybìlo na 3. 
místo. Ale její 4. místo je 
velice krásné.
Kategorie pøípravka prvky: v 
této kategorii se pøedvedly 
dìti, které pøedvádìly pøedem 
dané prvky. Za Orlovský klub 
se zúèastnili: Mrázková 
Kateøina, Mrázková Michaela, 
Mìøva Marek, Planková 
Natálie, Litnerová Daniela, 
Szõke Ondøej. Všechny dìti 
byly ocenìny diplomem za 1. 
místo, medailí a drobnými 
cenami.

Mezinárodní závod 
v Praze
Tentokrát se naše juniorky 
zúèastnily 1. roèníku Prague 
Riedell Ice Cup. Pro obì 
juniorky Petru Kúdelovou a 
Markétu Sobotíkovou to byla 
dobrá zkušenost. Konkurence 
závodnic z Itálie, Korei, 
Nìmecka, Litvy, Slovenska, 
Bìloruska, Ruska, Estonska, 
Polska byla pro obì dìvèata 
velkou výzvou.

V krátkém programu byly obì 
holky dost nervózní a v této 
konkurenci byla Markéta 17. a 

Petra 20. Ale ve volné jízdì si 
holky už více vìøily a obì si 
polepšily. Markéta zajela 14. a 
Petra 17. volnou jízdu. 
Celkovì se umístily: Markéta 
Sobotíková 15. místo, Petra 
Kúdelová 19. místo. Obì holky 
byly nadšené a rády se zúèastní 
d a l š í h o  m e z i n á r o d n í h o  
závodu.

6. roèník 
Orlovské piruetky
6. roèníku Orlovské piruetky se 
zúèastnilo 130 závodníkù. 
Závodily dìti i dospìlí od 3 do 
100 let. Závod se vydaøil díky 
v ý b o r n é  o r g a n i z a c i  a  
vstøícnosti organizátorù. Tento 
celodenní maraton se zvládl od 
7 rána do 19 veèer. Všechny 
dìti byly ocenìny. Na prvních 
tøech místech dostávaly 
diplom, medaili, poháry a další 
hodnotné ceny. V každé 
kategorii rozhodèí vybrali 
závodníka, který mìl nejlepší 
piruetu. A za tu ho organizátoøi 
ocenili navíc dortem. Tato 
tradice je v Orlové již od 

prvního roèníku. Radost dìtí z 
cen je nejlepším podìkováním 
za veškeré starosti s pøípravou 
takového velkého závodu.
Pøípravka prvky: na ledì se 
více jak hodinu hemžilo více 
jak 30 malinkých dìtí, které 
pøed rozhodèími pøedvádìly 
po skupinkách pøedem dané 
prvky. Dìti se moc snažily a 
vyplatilo se jim to. Po 
ukonèení všechny dìti zùstaly 
na ledì a byly ocenìny 
diplomem, medailí a spoustou 
dáreèkù. 
Nováèci mladší: 
Hanusková Dorota 5. místo
Žaèky B: 
Motyková Lucie 4. místo
Juniorky: 
Sobotíková Markéta 1. místo, 
Kúdelová Petra 2. místo,
Zemková Martina 3. místo
Junioøi: 
Marmoroviè Ondøej 2. místo

21. roèník 
Orlovské piruety
Již 21. roèník Orlovské piruety 
uspoøádal Krasobruslaøský 
klub Orlová. Také letos pøijelo 
mnoho závodníkù. Letos to 
bylo 150 dìtí v 10 kategoriích. 
V každé kategorii byla také 
vyhlášena nejlepší pirueta a za 
tu závodník obdržel dort. 
Závod probíhal celý víkend. 
Závodníci pøijeli z celé Èeské 
republiky a snažili se co 
nejlépe umístit a tím získat 
cenné body do žebøíèkù 
Èeského poháru a bojovat o 
umístìní mezi 24 nejlepšími v 
republice.
Mladší nováèci: 
Hanusková Dorota 6. místo
Junioøi: 
Marmoroviè Ondøej 1. místo
Juniorky: 
Kúdelová Petra 9. místo,
Sobotíková Markéta 16. místo, 
Zemková Martina 17. místo

Celé orlovské závody byly 
vysílány on-line na internetu, 
pozdìji byl dán odkaz na 
stránky ÈKS, kde je možno je 
vidìt. Velké podìkování patøí 
rodièùm, kteøí se postarali o 
hladký a bezproblémový chod 
celého závodu. Dìkujeme 

všem sponzorùm, mezi nimiž 
také byli: skupina ÈEZ, 
Cukrárna Ája, Balmeto, Obec 
Dìtmarovice, Šárka Chro-
báková - cukráøská výroba. 

Krasobruslaøi 
na exhibici
Orlovští Krasobruslaøi byli 
pozvání, aby slavnostnì 
otevøeli kluzištì na Skalce pod 
š i r ý m  n e b e m .  S a b i n a  
Veèeøová, Markéta Sobotí-
ková, Martina Zemková, Petra 
Kúdelová, Lucie Motyková, 
Magdaléna Paseková, Miche-
lle Messina, Lukáš Vágner a 
Ondøej Marmoroviè si pøi-
pravili program, který se 
skládal ze tøí èástí.
Kluzištì na Skalce bylo krásnì 

o s v í c e n o ,  d o p r o v á z e n o  
hudbou a maskoty. V pøíjemné 
a tmosféøe  j sme vš ichni  
zapomnìli na nepøíjemnou 
zimu a program si užili. Po 
vystoupení jsme se všichni 
ohøáli v krásné restauraci 
horkým èajem, z oken jsme se 
dívali nejen na kluzištì, ale i na 
krásný lyžaøský svah a velké 
dìtské høištì.
Urèitì se na Skalku pøijedou 
mnozí z nás podívat, pøípadnì 
zalyžovat nebo zabruslit. 
Krásný areál pro celé rodiny.

Krasobruslaøský klub Orlová informuje
Krasobruslaøi sbírali cenné body v soutìžích Èeského poháru

Petra Kúdelová

Dorotka Hanusková

Ondøej Marmoroviè

 Úèastníci exhibice
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Krasobruslaøský klub Orlová informuje

Medaile z Prahy
Dalším závodem Èeského 
poháru byl závod v Praze. 
Každoroènì v prvním ad-
ventním týdnu je v Praze 
uspoøádán Èeský pohár. Závod 
je vždy plnì obsazen a bohužel 
se nedostanou všichni. Pro nás, 
orlovské krasobruslaøe, je 
výhodou, že se vìtšinou 
všichni dostanou. Tentokrát se 
nominovalo 5 závodníkù z 
Orlové.
V kategorii žákù se po vìtší 
závodní pauze zúèastnil Lukáš 
Vágner, který nám udìlal 
velkou radost a pøivezl medaili 
za 3. místo. Lukáš si obzvláš� 
ve volné jízdì vedl velice 
dobøe, vyskákal všechny 
dvojité skoky a povedla se mu 
velice i pirueta.
V kategorii žaèky nám velikou 
radost udìlala Michelle 
Messina, která zajela 5. volnou 

jízdu, kde mìla všechny prvky 
ocenìny plusovými body a 
celkovì se umístila na 7. místì. 
Sabinì Veèeøové se nepovedla 
ve volné jízdì jedna pirueta a 
celkovì se umístila na 13. 
místì.
Další dny závodily juniorky: 
Petøe Kúdelové se daøilo o nìco 
víc než Markétì Sobotíkové. 
P e t r a  chybova l a  j en  v  
trojkombinaci a špatnou 
hranou u lutze. Celkovì se ve 
velké konkurenci umístila na 
15. místì. Markéta mìla smùlu 
u piruety, kterou ještì nikdy 
nepokazi la .  Celkovì se  
umístila na 20. místì. 
Holky se byly podívat také na 
Staromìstském námìstí, kde se 
v sobotu rozsvìcoval stro-
meèek. Moc se jim stromeèek a 
vánoèní trhy líbily.

(dokonèení ze str. 8)
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Vzpomínáme na zemøelé

Všem jubilantùm 
blahopøejeme.

 Leden 2018

80 let
Emil Messerschmidt

Vilibald Novák
Kvìtuše Kropjoková

81 let
Vladislava Gorecká

82 let
Drahomíra Katolická
Jarmila Kyjonková 
Vìroslav Adamiš

84 let
Danuše Bednárová 

85 let
Jiøina Dvoøáková

86 let
Rùžena Gavelèíková

96 let
Helena Zembolová 

Anežka Mencnerová 

Únor 2018

80 let
Blažej Križan
Jozef Moravec

Vlasta Absolonová

15.12.2017
Pavel Špaòhel  –  Karviná

Denisa Frejvoltová  –  Karviná

29.12.2017
Tomáš Krkoška  –  Dìtmarovice

Mgr. Radmila Stoklasová Ph.D.  –  Dìtmarovice

Miroslava Svrèinu, Ladislava Topiáøe     

81 let
Wolfgang Keller

82 let
Vìra Kalivodová
Anna Szubrytová

Zdenìk Izaiáš 

84 let
Vlasta Smitalová

85 let
Elena Ulmanová

87 let
Lidia Štefková

 Leonka Mazurková 
Anežka Galiová 

88 let
Stanislav Šipka 

89 let
Vanda Macurová 

Emílie Švajèáková
Olga Hanusková 
Libuše Mleèková 

97 let
Liduška Kadulová 
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