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Cílem této mé informace je pøiblížit našim obèanùm 
další letošní plánovaný vývoj nìkterých velkých staveb 
v obci. U páteøního potrubí splaškové kanalizace v 
Koukolné se jako první bude pokládat úsek od RD 
Frankových k mateøské škole Koukolná. Pùvodní 
„zimní“ harmonogram postupu prací je pøekonán z 
dùvodu potøeby vyjasnìní nìkterých postupù v 
technologii materiálù stavby. Na pár týdnù jsme museli 
práce pøerušit, aby neklesla kvalita stavby vlivem 
neèekaného prosazování „nedohodnutých úspor“ 
stavební firmou, ale nyní již stavba mùže pokraèovat 
dle platné smlouvy.

„Dne 27. ledna se konal v Dìlnickém domì již 20. obecní ples“

Jaký bude další postup velkých staveb v roce 2018

V Koukolné bude do 
dubna 2018 dokonèena 
práce na novém nadjezdu 
do Závady. Harmonogram 
je zde údajnì dodržován 
zatím s rezervou. Hned 
nato bude opravena naše 
„Buvolí stezka“ s pøile-
hlými úseky komunikace.

Návaznì bude vybudo-
ván nový podjezd pod 
tratí, tzv. myší díra nava-
zující na Buvolí stezku. 

Realizaèní firma nám zde 
èerstvì nahlásila uzávìru 
této pøístupové cesty již od 
17.3.2018! 

Bez pøedchozího plánu! 
Tvrdì proti tomu boju-
jeme, vždy� se jedná do 
doby zprovoznìní nad-
jezdu o „odøíznutí“ celé 
oblasti. Ihned po zprovoz-
nìní nadjezdu bude zahá-
jena práce na obnovì že-
leznièního mostu pøes Olši 

a pøístupová cesta ke 
staveništi bude po pravém 
bøehu øeky od cyklotrasy. 
Pøes obytnou zástavbu v 
Koukolné tìžká vozidla 
jezdit nebudou, snad jen 
ojedinìle pro úèel dovozu 
stavební techniky na 
místo.

Poèátkem kvìtna bude 
zahájena generální oprava 
silnièního mostu pøes Olši 
s tím, že se bude na 
semafory jezdit vždy po 
polovinì šíøky vozovky. 
Uvedené stavby vèetnì 
terénních úprav budou 
ukonèeny do konce roku 
2018.

Využívám ještì této 
pøíležitosti k informaci, že 
jsem na ØSD osobnì 
projednal nutnost øešení 
velké køižovatky na Orlo-
vou (u DPS). K tomuto je 
slíbena studie k návrhùm 

øešení pøecházení a režimu 
køižovatky do kvìtna t.r. 

O øešení  Vás pak 
poinformuji.

Chci ještì krátce ko-
mentovat vývoj situace ke 
køižovatce u Skotnice. Jak 
je zøejmé, semafory jsme 
zde dali zejména pro døíve 
nebezpeèný výjezd z ulice 
na Skotnici. Opravdu zde 
není toto zaøízení, aby se 
starostovi obce usnadnil 
výjezd na hlavní cestu! Z 
naší ulice je pøece nád-
herný rozhled. Protivný 
dvojrežim na nových 
svìtlech, jak byl cca mìsíc 
zaveden, je již pøekonán a 
systém funguje dle našich 
pøedstav. Urèitì se tímto 
výraznì zlepšila bez-
peènost provozu na této 
køižovatce vèetnì pøechá-
zení vozovky.

    Ing. Ladislav Rosman
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Z á m ì r y  d n e š n í h o  

vedení obce svým rozsahem 
urèitì èasovì pøesahují dobu 
i dalších dvou volebních 
období. Jsem pøesvìdèen o 
tom, že je dlouhodobìjší 
plánování velmi nutné, aby si 
lidé v obci co nejlépe další 
kroky promysleli a sjed-
notili si co nejlépe své názory 
na další rozvoj obce, tedy 
prostøedí, ve kterém mají oni 
i  jej ich dìti  dále žít .  
Krá tkodobé,  „ž ive lné“  
plánování - jen k relativnì 
p o h o d l n é m u  p ø e ž i t í  
volebního období - je sice pro 
vedení obce jednodušší, ale 
je to cesta k nièemu. Vidíme 
to koneènì i ve vedení našeho 
státu, který se v nìkterých 
smìrech bohužel neumí 
„pohnout z místa“.

Jak jsem uvádìl již døíve, 
bude muset obec plynule dále 
pokraèovat s výstavbou 
sp l a škové  kana l i z ace ,  
pøièemž ukonèení etap 
ZŠ+Šlog a  kanal izace  
Koukolná pøedpokládáme do 
konce roku 2019.

Soubìžnì s tím bychom 
chtìli letos zahájit ještì 
s t a v b u  k a n a l i z a c e  n a  
Olmovci, s ukonèením pak 
též do 31.12.2019. Tøetí eta-
pa kanalizace „Støed obce“ se 
p ro j ek tu j e  a  s t avebn í  
povolení oèekáváme v 1. 
ètvrtletí 2019. Stavba je 

svým rozsahem nejvìtší 
etapou a její realizace potrvá 
do konce r. 2022. Na øadì pak 
bude ètvrtá, poslední velká 
e t a p a  s t a v b y  s  c í l e m  
celkového ukonèení rea-
lizace do 31.12.2026/27.

Nìkdy kolem roku 2023 
bychom mìli již mít opraveny 
všechny obecní komunikace, 
mimo pøípady spadající 
vìcnì a èasovì do stavby 4. 
etapy stavby kanalizace, kdy 
se ještì budou nìkde v 
cestách pokládat poslední 
páteøní roury, minimálnì 
další tøi roky.

V roce 2020 by mìla být 
ukonèena stavba Domova pro 
seniory, pøièemž další velká 
stavba - Sportovní hala za cca 
40 mil. Kè by mohla být 
zahájena kolem r. 2025. 
Kumulace velkých staveb si 
vyžádá definitivnì pøekle-
novací úvìr obce, jehož výše 
bude pøesnìji stanovena 
podle stavu obecních financí.

V souèasné dobì dále 
pracujeme na rozvojových 
studiích zamìøených na další 
komfort  života v obci 
zejména pro mladou a støední 
generaci obèanù. Tématem je 
zde napøíklad veøejná spor-
tovnì-rekreèní zóna u øeky 
Olše s pláží, vstupem do vody 
a vyhrazenou plovárnou, 
resp. s prùtoèným bazénem 
zapuštìným do vodního toku. 
Zaøízení bude muset odolat 
dvacetileté vodì. 

Dále koneènì pracujeme 
na projektu rozhledny v obci, 
pøièemž máme již vybraná 
alternativnì dvì zájmová 
místa pro její umístìní. 
Dalším projektem je pak 
veøejná støelnice s využitím 
pro myslivce a držitele 
støelných zbraní a koneènì je 
to studie dalšího zvelebení 
støedové èásti obce s roz-
šíøením odpoèinkových 
prostor.

Suma všech tìchto hlav-
ních zámìrù je realizaènì a 

nákladovì zcela reálná, 
nicménì urèitì s potøebným 
nìkolikaletým výhledem, 
zejména kvùli nákladovosti 
realizace. Potøebné finance 
budou rozdìleny do èasu tak, 

aby pøípadný pøeklenovací 
ú v ì r  o b c e  b y l  d o b ø e  
splatitelný napøíklad do pìti 
let. Jsem pøesvìdèen o tom, 
že pøíští vedení obce si s 
pøipravenými zámìry v 
realizaèních postupech dobøe 
poradí.

       Ing. Ladislav Rosman
 

 Vize velkých investic v obci na dalších 8 let
 (Vedení obce si pøíští roky urèitì neodpoèine)

Na únorové výroèní èlenské schùzi Èeského 
zahrádkáøského svazu MO Dìtmarovice ukonèil po tøiceti 
letech svou èinnost ve funkci pøedsedy spolku pøítel pan Tomáš 
Stáòa. 

Dovolte, abychom mu touto cestou podìkovali za jeho 
nesmírnou obìtavost a energii, kterou této práci vìnoval. Se 
svou manželkou, paní Vìrkou Stáòovou stáli v roce 1987 v 
podstatì u znovuzrození místní organizace zahrádkáøù, která 
sice papírovì stále fungovala, ale prakticky byla její èinnost 
témìø nulová. Ze zaèátku jen s pár dalšími pøáteli zaèali s 
úklidem areálu klubovny, pak navázali spolupráci se školou a 
školkami. Uèili dìti plést pomlázky, malovat kraslice, 
aranžovat kvìtiny, poznávat rostliny a vnímat krásu pøírody. 
Zahrádkáøi zaèali poøádat zajímavé výstavky, smažení 
vajeèiny, èi tzv. babince. V roce 2004 se na výzvu místních 
vèelaøù zapojili do organizování 1. roèníku celoobecní výstavy 
tehdy pod názvem Medový víkend. Akce se rychle ujala a 
zaèala postupnì vznikat úžasná parta lidí, tvoøivých, nesmírnì 
ochotných a obìtavých, která se pak tìšila na spolupráci nejen 
na Medových dnech, ale i na dalších akcích v obci. Manželé 
Stáòovi byli pilíøi každého poèinu. Když Vìruška, jak jsme jí 
všichni øíkali, na podzim roku 2013 odešla, byla to veliká ztráta 
nejen pro manžela a rodinu, ale pro nás všechny. Ale život musí 
jít dál a pøítel Tomáš se stateènì postavil smutku èinorodou 
prací. Podaøilo se založit tradici velikonoèních jarmarkù, v létì 
je oblíbenou akcí grilování klobás, Medové dny se staly 
samozøejmostí. Organizace se postupnì rozrùstá a z necelých 
30 èlenù na poèátku jsme už na poètu témìø 80. Èinorodá 
aktivita naší organizace pøitahuje další zájemce. Nová 
klubovna, kterou jsme letos dostali od obce, je možná 
odmìnou za tuto aktivní práci. Je to dobøe rozjetá mašina, kde 
je neodmyslitelnou èástí motoru i pan Tomáš Stáòa. Své 
pomyslné „žezlo“ pøedsedy pøedal pøíteli panu Václavu 
Dulavovi. 

Ještì jednou mu za všechno dìkujeme a doufáme, že nadále 
zùstane aktivním èlenem výboru zahrádkáøù a dobrým 
pøítelem nás všech.

                                         Výbor ZO ÈZS Dìtmarovice, z.s.

K tomuto podìkování se pøipojuje i Obec Dìtmarovice. 
Velice si vážíme obèanù, kteøí jsou ochotni svùj èas a energii 
vynaložit pro vytváøení spoleèného díla, které obohacuje život 
v obci. Pan Tomáš Stáòa je vzorem pracovitého, poctivého a 
laskavého èlovìka, ze kterého si mùžeme vzít všichni pøíklad. 
Pøejeme mu pevné zdraví a elán do života a vìøíme, že bude 
novému pøedsedovi zahrádkáøù pøedávat ještì dlouhá léta své 
bohaté životní zkušenosti.

                                                                                        OÚ 

Podìkování za dlouholetou práci



V roce 2013 zaèal být v naší obci uplatòován vyšší 
koeficient pro výpoèet danì z nemovitosti, což v prùmìru 
pøineslo zvýšení této danì cca o 1.000,- Kè na nemovitost. 
U nìkoho výše, u nìkoho ménì, ale souèasnì provedená 
kompenzace ve snížení poplatku za odvoz odpadu zrovna o 
tìch 1.000,-  Kè byla s odstupem èasu urèitì pøijatelné 
kompromisní øešení. Obec má zejména z prùmyslové zóny 
již pár let výraznì více prostøedkù na investice, ale i na 
neinvestièní opatøení a služby pro obèany, které byly døíve 
nemyslitelné a nevznikly urèitì „samy sebou“. 

Uvádíme pøehled tìchto opatøení:
                                                            Zavedeno v roce:
Snížení poplatkù za odvoz odpadù 
na cca 33% pùvodního stavu, 
oproti zvýšení danì                                       2013
Zavedení veøejného osvìtlení 
po celou noèní dobu, bez vypínání                          2013
Zavedení podpory obce pro ozdravné pobyty 
všech dìtí MŠ a ZŠ                                       2014
Zavedení služby Senior a Baby TAXI            2014/2015
Zavedení bezplatné služby 
odvozu spadaného listí seniorùm                            2015
Zavedení bezplatné služby seniorùm, 
pomoc pøi stìhování 
a likvidaci nábytku, atd.                                         2015
Rozšíøení terénní sociální služby, 
auto + pracovní síla                                                 2015
Podpora ozdravných pobytù pro seniory 
nad 65 let, 3.000,- Kè na seniora a rok                     2016
Navýšení finanèních prostøedkù na kulturu 
a zábavu našich obèanù                                          2016
Navýšení finanèní podpory 
pro spolkovou èinnost v obci                            prùbìžnì
Zavedení finanèního daru 2.000,- Kè 
pøi vítání obèánkù                                                2017
Zavedení zájezdù pro seniory                                  2017
Zavedení daru obce na kanalizaèní pøipojení, 
10.000,- Kè na nemovitost                           2017
Posílení autobusové dopravy z Orlové 
(poslednì veèerní spoj, od 1.4.2018 )            2011 a 2018
Zavedení školního autobusu 
pro odlehlé èásti obce                                   od 1.3.2018
                                                       Obecní úøad, finance
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Neinvestièní položky pro naše obèany 
zavedené v období 2010-2018 

(Rekapitulace zavedených služeb a podpor 
– ty nejsou tak vidìt jako stavby)

Na Zálesí již døíve, tak pøed osmi lety, vznikl požadavek 
na organizovanou dopravu dìtí do školy, tedy školní 
autobus. Tehdy jsme si, po zjištìní všech náležitostí ve 
vztahu zejména k bezpeènosti pøepravy, uvìdomili, že vìc 
není tak jednoduchá, jak se zdá. Pøedepsané nástupní 
ostrùvky, výhybny, úprava režimu provozu aut na trati, šíøe a 
kvalita vozovky, atd. byly doslova nepøekonatelné pøekážky 
pøípadného zøízení této služby. Obèané Zálesí si též musí 
uvìdomit, že nejen jejich èást obce je škole vzdálena a 
ostatní okrajové oblasti, jako je Olmovec, Glembovec a 
Koukolná nelze v tomto pøece diskriminovat. Trasa tedy 
musí být daleko propracovanìjší.

Rada se v lednovém zasedání ke vìci letos vrátila a bylo 
uloženo zjistit souèasné podmínky zøízení této služby. 
Projednali jsme záležitost s PÈR a oslovili nìkteré 
potenciální dodavatele pøepravy s tím, že pouze firma 
DAKOL CK, s.r.o. tuto službu realisticky nabídla. Celkem 
se ve škole pøihlásilo asi 40 dìtí, takže jsme museli 
promyslet trasy dvì s èasy zastávek tak, aby se dìti do školy 
dostaly nejpozdìji na 7.40 hod. Velký autobus je tam 
nemyslitelný a menší vozidlo najednou 40 dìtí nevezme.

Vstøícný pøístup firmy DAKOL navodil situaci, že 
mùžeme po uzavøení smlouvy o pøepravì zahájit zkušebnì 
dopravu od 1.3.2018 s tím, že první mìsíc nebude pro žáky 
zpoplatnìn. Pokud se doprava ujme, budou žáci již od dubna 
platit mìsíèní poplatek 100,- Kè. Celkové náklady jdou 
samozøejmì k tíži obce, ale ty jsou pøijatelné, resp. rada je 
odsouhlasila.

Celkem se tedy hlásí 
cca 40 dìtí, z toho cca 2/3 
jsou do 5. tøídy.

Dvacetimístný VW 
Crafter pojede tedy 2x.

Trasa bude upravena 
dle avizovaných nástupù 
takto:

 1. PRVNÍ OKRUH (jízda)
- Glembovec, køižovatka pod kopcem 
(nástup 3) 7.00
- Køižovatka Zálesí - rozcestí 
(nástup 4) 7.08
- U Rumcajse 
(nástup 9) 7.10
- TRANSPORT è. 1 DO ŠKOLY
èas v cíli 7.16

2. DRUHÝ OKRUH (jízda)
- Køižovatka hospoda Na rùžku pod Skotnicí 
(nástup 4) 7.20
- Odboèka na Olmovci u kontejnerù 
(nástup 2) 7.24
- Rozcestí k hájence 
(nástup 14) 7.27
- TRANSPORT è. 2 DO ŠKOLY
èas v cíli 7.40
Trasa èi èasy mohou být pøípadnì upraveny dle praxe, ale 

to uvidíme, až se doprava zahájí.
Pøeji žákùm š�astnou cestu!
                                                      Ing. Ladislav Rosman

Dne 30.1.2018 byl ukonèen pøíjem žádostí o dar na 
ozdravný pobyt pro obèany Dìtmarovic starší 65 let, a to z 
dùvodu vyèerpání schválených finanèních prostøedkù na 
rok 2018.

Jak s autobusem pro svoz dìtí do školy

Upozornìní - ozdravný pobyt
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 V poøadí druhou pøímou volbu Prezidenta ÈR máme úspìšnì za 
sebou. Žádné pøekvapení se ale nekonalo a podle oèekávání v 
Moravskoslezském kraji zvítìzila staronová hlava státu – Miloš 
Zeman. V rámci Moravskoslezského kraje zvítìzil ve všech 
okresech, nejúspìšnìjší byl na Karvinsku (v Dìtmarovicích získal 70 
% hlasù) a stal se tedy jednoznaèným vítìzem prezidentských voleb 

v Moravskoslezském kraji.
Volba probíhala ve 2 kolech, v obci Dìtmarovice byla volební úèast v 1. kole 61 % a v 2. 

kole dokonce 68 %.  Ve volebních seznamech obce Dìtmarovice bylo celkem zapsáno pro 1. 
kolo 3.489 volièù a pro 2. kolo 3.471 volièù, kteøí volili ve 4 volebních okrscích podle místa 
trvalého pobytu. Pro srovnání pøikládáme i výsledky v pøilehlých obcích a mìstech, kde se 
jednoznaèným vítìzem prezidentských voleb stal také Miloš Zeman a podruhé se tak stal 
prezidentem ÈR na období 2018-2023.                                                       Ing. Jana Timko

Vzhledem k tomu, že 
jsme považovali za na-
prosto nepøijatelné uzavøít 
i provizorní pøístup do 
oblasti k rybníku Vìtrov 
již od 17.3. do 30.4.2018, 
jak nám sdìlila realizaèní 
firma SUBTERRA - až v 7. 
týdnu t.r., vyvolali jsme 
poradu zainteresovaných 
stran u nás na OÚ konanou 
dne 23.2.2018. Požadovali 
jsme rezolutnì posun 
termínu zahájení prací na 
podjezdu až do doby zprù-
jezdnìní nadjezdu do 
Závady. 

Našemu požadavku 
bylo ale na poradì vyho-
vìno jen èásteènì. Zaèátek 
rekonstrukce podjezdu byl 
posunut na 17.4.2018, což 
je údajnì nejzazší možný 
termín, aby nebyly naru-
šeny již schválené harmo-
nogramy plánovaných 
výluk železnièní vlakové 
dopravy na trase Èeský 
Tìšín - Bohumín. Mùžeme 
si o øízení této velké stavby 
„myslet co chceme“, i 
nadávat na øízení Správy 
železnièní dopravní cesty 
(SŽDC), ale moc se s tím 
už nenadìlá. Autem tam 
neprojedeme od 17.4. do 
25.4., to je termín, kdy se 
má zprovoznit pro auta ten 
nový nadjezd. Objížïka je 
na Karvinou a místní 
znalci vìdí, že i pøes Ol-
šinu… Pro pìší a cyklisty 
bude po tìch osm dnù 
zajištìn nouzový prùchod 
v blízkosti nadjezdu.

Z uvedené pøedmìtné 
porady 23.2. existuje zá-
znam s prezenèní listinou 
na našem OÚ samozøejmì 
k nahlédnutí a nìkolikrát 
mne již napadlo, že kdy-
bychom postupy tak orga-
nizovali pøi obecních 
investicích, muselo by se 
poèítat napøíklad i s defe-
nestrací.

    Ing. Ladislav Rosman

Výsledky volby Prezidenta ÈR 2018 v obci Dìtmarovice  
Jak to tedy bude 

s uzávìrou 
železnièního 

podjezdu u Vìtrova
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28. øíjna 2018 oslaví naše republika 100. 
výroèí svého založení. Také naše obec by se 
ráda pøipojila k oslavám tohoto jubilea, a to 
uspoøádáním výstavy pod názvem 
Dìtmarovice v dobì 1. republiky                
(od r. 1918 do 1938).

Výstava by se mìla konat od 26. do 28.10.2018 v Dìlnickém 
domì.

Mìlo by se jednat o tøi expozice:
- expozice I. „S èím si hrály dìcka“ - historické hraèky 
- expozice II. „Jak se žilo na dìdinì“ - domácnost 1. republiky 
- expozice III. „Ve vaøtatì (dílnì) a ve stodole“ - náøadí 
a zemìdìlské potøeby
Vzhledem k tomu, že by se mìlo jednat opravdu o výstavu 

spjatou s naší obcí, obracíme se s prosbou na Vás, milí obèané, o 
prohledání pùd a sklepù, vaøtatù a stodol a zapùjèení èi darování 
fotografií, dokumentù, bankovek, mincí, map, pohlednic, hraèek, 
odìvù, náøadí a zemìdìlských potøeb - z naší obce v období 1918-
1938. Vše bude peèlivì oznaèeno a po výstavì vráceno zpìt 
majiteli. Pokud budete chtít exponáty obci darovat, budeme moc 

rádi a urèitì najdeme další vhodné použití.
Sbìr  fotografií, dokumentù, hraèek, odìvù a drobných 

artefaktù bude probíhat na Obecním úøadu Dìtmarovice u T. 
Èempelové do 31.8.2018. Exponáty velkých rozmìrù, napø. zem. 
potøeby nebo vìci do domácnosti budou jen poznaèeny a 
pøevezeny až v rámci pøíprav výstavy, podobnì jako na Medové 
dny.

V rámci doprovodného programu bychom chtìli zorganizovat 
také výtvarnou soutìž pro dìti, pøehlídku veteránù - automobilù a 
motocyklù, ale i módní pøehlídku „Paráda za 1. republiky.“ A to je 
další výzva zejména pro naše dívky a ženy. Máme pøedstavu, že by 
šlo o módní pøehlídku Vašich vlastních vyrobených èi sestavených 
modelù ve stylu 1. republiky, které si mùžete i samy pøedvést. 
Zapojit se mohou ženy, muži i dìti èi skupiny recesistù. Zájemci se 
mohou pøihlásit rovnìž do 31.8.2018, abychom vìdìli, kolik 
modelù budeme mít k dispozici.

Co øíkáte? Nechme se zlákat kouzlem starých èasù a pojïme 
se alespoò na chvilku spoleènì vrátit do dob našich prababièek a 
pradìdeèkù a spoleènì vytvoøit zajímavý exkurz do naší historie. 
Pøedem dìkujeme za Vaši ochotu a èas.             T. Èempelová, OÚ 

Milí obèané a pøíznivci dobrého ètení,
a� je nám to milé nebo ne, pohled do kalendáøe nám sdìluje, 
že z letošního roku èas odkrojil skoro první tøetinu, no já 
bych se ještì ráda v krátkosti zastavila v minulém roce. Mám 
radost z toho, že zájem o èetbu je navzdory poèítaèové dobì 

celkem pøíznivý a že i v naší obci máme nároèné ètenáøe. 
Snahou knihovnice je a bude pro nì zajistit co nejvíce 
nových a kvalitních knih, aby v knihovnì našli to, co hledají.
V loòském roce jsme knihovnu obohatili o 540 nových titulù 
z rùzných žánrù jak dìtské, tak dospìlé èetby a 34 tituly 
èasopisù. Prostorami knihovny prošlo a jejich služeb 
využilo 4.186 návštìvníkù.

1. Hra na lež  - Tess  Stimson 6x
2. Polednice - Bøezina Jiøí 5x
3. Nìžná fata morgána - Dominik Dán 5x

1. Marie Krùlová 35
2. Marie Jandová 24
3. Zdenka Foltynová 23
4. Antonie Gulecová 23
5. Bohdana Oškerová 19

1. Kristina Kadìrová 146
2. Ludmila Stronèková 138
3. Zuzana Greco 127
4. Marcela Vodáková 123
5. Miroslava Šimonová 118

 
Blahopøejeme!

Milí obèané, ráda bych vás touto cestou pozvala k nám do 
knihovny. Neváhejte, staèí jenom zaplatit registraèní 
poplatek a urèitì si vyberete!
Na setkání s vámi se tìší knihovnice

      Alžbeta Jendryšèíková

Nejpùjèovanìjší tituly:

Pìt nejlepších ètenáøù v poètu návštìv:

Pìt nejlepších ètenáøù v poètu výpùjèek knih a èasopisù:

Ètenáøkou roku 2017 se stává paní Kristina Kadìrová.

Akce k 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska  

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
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Všechny pøíznivce Základní umìlecké školy Rychvald 

a její poboèky v Dìtmarovicích si dovolujeme co 

nejsrdeènìji pozvat na Jarní koncert žákù a uèitelù, 

který se letos poprvé uskuteèní ve ètvrtek 19. 4. 2018 v 

16.30 hod. v kostele sv. Maøí Magdalény v 

Dìtmarovicích. Mladí muzikanti naší ZUŠ pravidelnì 

vystupují jako hosté pøi pøíležitosti Noci kostelù nebo na 

již tradièním Adventním koncertu sborù základní školy. 

Hrát a zpívat v nádherných prostorách dìtmarovického 

Chrámu Pánì je pro dìti velkou zkušeností a zážitkem. 

Pro uèitele je každoroènì velký problém vybrat z 

poèetných øad studentù zpìvu a rùzných nástrojù ty 

nejš�astnìjší, kteøí svými výkony pøispívají k ojedinìlé 

atmosféøe zmínìných kulturních událostí. Dubnový Jarní 

koncert je další výjimeènou pøíležitostí pro naše žáky a 

uèitele, jak mohou prezentovat výsledky jejich celoroèní 

práce. V neposlední øadì pak šance oslovit všechny 

milovníky krásné hudby a obohatit již tak pestrý 

umìlecký život obce Dìtmarovice.

Rok se s rokem sešel a opìt nás èekal s žáky 7. tøídy 
lyžaøský kurz. Jelikož 7. tøída není pøíliš poèetná, pøizvali 
jsme také nìkteré žáky z 9. tøídy, aby se zúèastnili této 
nezapomenutelné akce. V období od 28.1. do 2.2.2018 se v 
podhùøí  Beskyd, v malé vesnièce Mezivodí, kde cesta konèí 
a zaèíná nekoneèný sjezd, konal tvrdý výcvik našich žákù.

Ubytování bylo pøímo pod lyžaøským vlekem v 
Penzionu Mezivodí, kam jezdíme již sedmým rokem a moc 
se nám tady líbí. Po rozdìlení žákù na pokoje, jsme neèekali 
už ani minutku a šlo se na svah. Nìkteøí se od zaèátku jevili 
jako dobøí lyžaøi, ale u nìkterých to nebylo tak jednoznaèné. 
Po intenzivním a každodenním výcviku a mnoha pádech i 
krásných sjezdù se všem úèastníkùm podaøilo dosáhnout 
úèasti na závodech ve slalomu. Teprve po tomto napínavém 
slalomu jsme mohli zhodnotit, že všichni úèastníci 
lyžaøského výcviku byli úspìšní. V neposlední øadì také 
musíme zmínit intenzivní práci instruktorù, kteøí se 
vìnovali všem svìøencùm s plným nasazením, a to na             
110 %!

Na závìr musíme podìkovat Obci Dìtmarovice, která 
hradí veškeré náklady spojené s lyžaøským výcvikem a 
umožòuje všem žákùm bez rozdílu, aby si užili pobyt v 
èis tém horském prostøedí ,  spousty zábavy a  
nezapomenutelných zážitkù. Dìkujeme!

                                                            Mgr. Leona Veøtat

Dìtmarovická individua lyžovala v Mezivodí
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Jak jste si mohli všimnout pøi projíždìní naší obcí, 
zaèaly se loni na jaøe v areálu zahrádkáøù Dìtmarovice dít 
podivné vìci. Nejdøíve se zaèalo s terénními pracemi, pak 
zmizela døevìná klubovna z 50. let a zaèala pomalu 
vyrùstat nová budova. Firma postupovala velmi rychle a na 
konci roku 2017 bylo hotovo. Obec Dìtmarovice 
postavila, tak jak slíbila, místním zahrádkáøùm novou 
klubovnu, vèetnì parkovací plochy.

Vy, kdo jste tento prostor mìli možnost v minulosti 
navštívit, víte, že klubovnièka byla vytvoøená svépomocí a 
doslova se postupnì rozpadala. Nosné trámy i desky 
odehnívaly, støecha i podlaha se propadaly. Nebyla tam 
tekoucí pitná voda, záchod byl suchý, auto jste museli 
parkovat u silnice. Pøesto se zde ale stále scházela 
bezvadná parta lidí, která dokázala vymýšlet a organizovat 
zajímavé akce nejen pro èleny zahrádkáøù, ale i pro dìti a 
širokou veøejnost.  

Nikdy by však nebylo v silách této organizace postavit 
klubovnu novou. Oprava nemìla cenu a situace byla 
patová. A pak pøišla nabídka, že by novou klubovnu 
zahrádkáøùm postavila obec. Popravdì, zdálo se to zcela 
nereálné. Ale když se zaèalo pracovat na projektu nové 
budovy, pak se sen zaèal stávat skuteèností. V prosinci 
roku 2016 odsouhlasili zastupitelé obce tento investièní 
zámìr pro realizaci. Pozemek zahrádkáøù se pøevedl do 
majetku obce a stavba byla zapoèata. 

V pondìlí 19.2.2018 byla klubovna slavnostnì 
zahrádkáøùm pøedána. Je to krásná, jednoduchá, ale plnì 
funkèní stavba, s kapacitou 40 míst, vytápìná elektøinou 
nebo krbovými kamny, s vybavenou kuchyòkou, skladem, 
splachovacím WC, tekoucí studenou i teplou vodou a 
parkovací plochou. Nové stoly a židle krásnì voní døevem. 
Je to opravdu velká radost. A není to jen radost zahrádkáøù 
z nové stavby, je to i radost z pøístupu a práce zastupitelù 
obce, kteøí opìt dokázali, že pokud je potøeba, dokážou 
opravdu velkoryse pomoci. Na druhu stranu moudré 
zastupitelstvo dobøe ví, že pokud podpoøí aktivity svých 
obèanù, pak se to vrátí v bohatém spoleèenském životì 
obce. Ze stejných dùvodù byl v minulosti pro fanoušky 
fotbalu postaven stadion SK a mysliveckému sdružení 
zakoupena myslivecká hájenka, která je také v majetku 
obce. 

Vìøíme, že nová klubovna bude sloužit další generaci 
zahrádkáøù a jejich pøíznivcù minimálnì stejnì dlouho 
jako ta pùvodní. A možná pøiláká další èleny, protože 
místní zahrádkáøský svaz je nejvíce se rozrùstajícím 
spolkem v obci. Loòská základna èítala již 74 èleny a další 
pøihlášky jsou podány.                                                   OÚ

V sobotu 24.2.2018 se v 
místní sokolovnì uskuteènil 
tradièní, letos již 49. ples TJ 
Sokol Dìtmarovice. Jak je v 
posledních letech zvykem, 
bylo opìt  beznadìjnì 
vyprodáno a vìøíme, že se 
všichni pøítomní výbornì 
pobavili. Celým veèerem 
nás provázela hudební pro-
dukce tøineckého uskupení 
Orchestra párty a o kulturní 
vystoupení se postarala 
taneèní skupina KMIT z 
Orlové. Parket ovládly 
nejmladší taneènice až po 
seniorky, které se tentokráte 
pøedstavily v rolích jep-
tišek.  

Sponzory letošního 
plesu byli:

Zámeènictví M&M Dìt-
marovice, Elektro Roman 
Volák, Veèerka Fialka 
Orlová 1, Restaurace Na 
statku, manželé Témovi, 
Autodoprava Ladislav Zim-
ný, Hostinec U Barteèka, 
Truhláøství  Ivo Kiša,  
Pneuservis Pospiech Zde-
nìk Dolní Lutynì, Hanka 
Zemanová, Oprava karo-
sérií Roman Šeliga, Solná 
jeskynì Dìtmarovice ,  
Kadeønictví Michaela Ma-
zurková, Èalounictví Pavlí-
na Fukalová, Oddíly TJ 
Sokol Dìtmarovice – aero-
bic, cvièení žen, badminton, 
Jana Bochenková, Pekárna 
Dolní Lutynì, Obecní úøad 
Dìtmarovice, Restaurace 
Na Rozcestí  Èeladná, 
STAMOTEX Marcel Or-

Obec pøedala místním zahrádkáøùm 
novou klubovnu

Sokolský ples 2018

šulík, DRAKKNET Fran-
tišek Hartl, paní Jiøina Vi-
chrová, KOEXIMPO Èeský 
Tìšín, Iveta Trnìná, Lenka 
Svrèinová, Ivana Nádvor-
níková a Drahomíra Devátá. 
Všem sponzorùm velice 
dìkujeme za podporu a 
vìøíme v jejich pøízeò i v 
roce pøíštím.

Nemùžu zde také nez-
mínit všechny ty, kteøí se na 
organizaci plesu podíleli – 
Lence Zajoncové za bá-
jeènou veèeøi; Janì Ku-
bátkové a Janì Bochenkové 
s maminkou za pomocnou 
ruku pøi pøípravì a ná-
sledném úklidu sokolovny; 
Romanovi a Vlastíkovi za 
obsluhu výèepního zaøízení, 
Simonce a Karlièce za 
obsluhu v bufetu a za-
bezpeèení nákupù všeho 
možného i nemožného; 
Lucce a Terezce za obsluhu 
šatny a následné roznášení 
veèeøí; Markétce, Micha-
lovi a Jance za míchání 
drinkù a skvìlý chod pekla; 
Jiøince Vichrové za upeèení 
úžasných zákuskù; a sa-
mozøejmì Ivetce a Rober-
tovi Trnìným za pøípravu a 
bezchybný chod celého 
zázemí sokolovny. Jsem 
Vám všem za Váš èas a Vaši 
pomoc neskuteènì vdìèná a 
vážím si Vás. Pøíští rok nás 
èeká výroèní – 50. roèník 
sokolského plesu. Už teï 
zaèínáme vymýšlet, co 
speciálního pro Vás pøipra-
víme a vìøíme, že sál bude 
opìt plný. Tìšíme se na Vás!  

      Ivana Nádvorníková
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Vážení sportovní pøíznivci, spoluobèané, rád bych Vás 
pøed zahájením jarní èásti sezony seznámil se sportovní 
èinností, výsledky a úspìchy, které jsme dosáhli jak v 
uplynulé sezonì, tak i v uplynulém roce. V roce 2017 se 
na jen našem høišti odehrálo 47 utkání ve všech 
kategoriích a zhruba stejný poèet na høištích soupeøù.

Tradiènì hrajeme již nìkolikátou sezonu se 4 
mládežnickými týmy a týmem mužù. Na pomìry 
okolních vesnic je náš klub v tomto ohledu nadprùmìrný 

a obstává i v konkurenci 
mìst našeho okresu i kraje. 
Naši nejmenší se dostávají 
do okresních i krajských 
výbìrù, což nám dìlá 
velikou radost. Pokud 
zaènu od tìch nejmenších – 
družstva mladších pøí-
pravek, ti skoèili v sezonì 
2016/2017 na tøetím místì z 
16 týmù. Je tøeba vìdìt, že 
se tato soutìž nehraje 
jenom na umístìní, ale 
hodnotí se i nejlepší støelci. 
V tomto porovnání skonèil 

náš Rostislav Moroò na 4. místì s 66 vstøelenými 
brankami, pátý byl Oliver Šeliga s 65 brankami a šestý 
Tomáš Jirout s 56 brankami (poèítá se celý okres 
Karviná). Trenérem družstva je Karel Lariš.

Starší pøípravky skonèily v sezonì 2016/2017 na 4. 
místì a po podzimu jim patøí první místo se ziskem 22 
bodù a skórem 101:23. Trenérem družstva je Miroslav 
Èempel.

Žáci se umístili také na krásném 4. místì a aktuálnì po 
podzimu jsou pátí se ziskem 21 bodù a skórem 32:29. 
Trenérem družstva je Petr Boèek.

Dorostenci zakonèili svou premiérovou sezonu v 
krajské soutìži na krásném 2. místì se ziskem 56 bodù. 
Na podzim se jim až tak nedaøilo a v tabulce obsadili 13. 
místo ze 16 celkù. Nezbývá, než na jaøe zabrat a udržet se 
v této soutìži. Trenéry družstva jsou Dominik Ženíšek a 
Marek Vìèorek.

Družstvo mužù v sezonì 2016/2017 zažilo svou jednu z 

nejhorších sezon. Bylo to dáno èásteènì tím, že jsme 

mužstvo výraznì omladili a v jarní èásti se nám moc 

nedaøilo. I pøesto jsme skonèili na 10. místì. V letní 

pøestávce jsme kádr doplnili a na podzim to hernì bylo 

daleko lepší a po podzimu nám patøí druhá pøíèka se 

ziskem 35 bodù a ztrátou na vedoucí Heømanice jeden 

bod. Budeme se snažit atakovat první místo. Trenérem 

družstva je Josef Jadrný.

Závìrem bych rád podìkoval Obci Dìtmarovice za 

výraznou podporu našeho oddílu, dále všem ostatním 

sponzorùm, trenérùm a dalším èlenùm, bez kterých 

bychom tuto sportovní èinnost nemohli v tak veliké míøe 

vykonávat.

                                                            Ing. Martin Pasz 

                     pøedseda Sportovního klubu Dìtmarovice

Nová sezona klepe na dveøe 
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Chtìli bychom Vám podìkovat za Vaši podporu a 
skvìlou každoroèní spolupráci, které si velmi ceníme.

A to jednak za výbornì zorganizovaný každoroèní 
program ke Dni dìtí se spoustou soutìží, prohlídkou a 
projížïkou hasièským vozem, vyzkoušení si práce 
dobrovolných hasièù a myslivcù obce Dìtmarovice, tak 
pøedvánoèní posezení v našem zaøízení s panem starostou 
Ing. Ladislavem Rosmanem a zástupci dobrovolných 
hasièù Dìtmarovice, kteøí i letos pøinesli našim uživatelùm 
dáreèky a živý stromeèek, za což dìkujeme. Na tyto 
pravidelné akce se všichni uživatelé i pracovníci 
Nestátního denního zaøízení DUHA velmi tìšíme a 
doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokraèovat.

Za Nestátní denní zaøízení DUHA Orlová
                                                            Darja Sobotíková

Jedním z vážených a dobøe fungujících spolkù v obci je 
Myslivecký spolek. Poèátky organizování myslivosti v naší obci 
datujeme do roku 1948, kdy byla založena Lidová myslivecká 
spoleènost. K tìmto zaèátkùm se vážou jména jako Teofil 
Kubátko, Josef Pieter, Rudolfové Valoví, starší a mladší, 
Ferdinand Švajný a další. Organizace se postupem let jmenovala 
rùznì, od Mysliveckého spolku Dìtmarovice, pozdìji MS Zátiší, 

pøes Obèanské sdružení myslivcù, až dnes je to 
opìt Myslivecký spolek Zátiší. Èlenové 
organizací byli a jsou vážení obèané. Byli to 
vždy lidé, kteøí mìli mj. i oprávnìní držet zbraò 
a kteøí ji museli vždy umìt prakticky používat. 
Z toho plynula a i dnes plyne velká 
zodpovìdnost za dodržování všech pøísných 
regulí zákona o zbraních a myslivosti. Z obou 
oborù skládají myslivci nároèné zkoušky. V 

období od roku 1985 se ve vedení spolku vystøídali pánové 
Drahouš Poláèek, Oto Sobala, Josef Grobelný a nyní, od roku 
2016 je to pan René Hûbner.

Když hovoøíme o zbraních u myslivosti, myslivci je mají sice 
rádi, ale jejich praktické užití je zvláštì v naší zastavìné obci 
velmi sporadické a jedná se více ménì o jakési „sváteèní“ 
poèínání, které se mùže realizovat až na základì odvedení 
pomìrnì velké práce na udržování honitby, pøikrmování zvìøe, 
udržování kazatelen a posedù, organizování akcí pro naše dìti, ale 
i dospìlé, údržbu svìøeného obecního zaøízení, své techniky a 
organizování odborných akcí pro své èleny, ale i pozvané hosty. 
Loveckého vyžití mají èlenové poskrovnu, zvláštì ti zamìstnaní 
na plný pracovní úvazek. A vìøte, máknou si pøi akcích spolku i 
rodinní pøíslušníci, za což jim je potøeba veøejnì podìkovat. Bez 
nich by se nìkteré akce spolku vùbec neobešly… Zvláštì je 
potøeba vyzvednou spolupráci manželek a šikovných dcer našich 
vedoucích funkcionáøù spolku v èele s panem Hûbnerem a pøed 
ním ètrnáct let s panem Grobelným.

Jak jsem uvedl, samotný lov je pro myslivce vlastnì „svátkem 
a odmìnou“…Drobné zvìøe, tj. zajícù a bažantù je málo a ulovit 
prase divoké v našich konèinách je též vcelku výjimeèný poèin. A 
tak hlavní lovnou zvìøí je zvìø srnèí, jejíž stavy jsou u nás na dobré 
úrovni, peèlivì sledované a vykazované na okresním úøadì stejnì 
jako poèet ulovených kusù za úèelem regulace poètu tak, aby 
škody na zemìdìlských plodinách byly na únosné míøe. Když 
mluvím o škodách od srnèího, možná se nìkdo diví. Takové 
krásné stvoøení…, ale zeptejte se lidí na chování srnèí zvìøe u 
odlehlých osad a stavení…, jak je „mají rádi“ a jak s nimi zápasí. 
Regulace je tedy nutná, nedá se nic dìlat. O liškách ani nemluvì. 
Ulovit chytrou a mazanou lišku v zástavbì je skoro nadlidský 
výkon. To už je ale jiná kategorie. Myslivci je nemají rádi, protože 
spolehlivì decimují stavy drobné zvìøe témìø k nule…, navíc se 
dobøe množí a umìjí se pøizpùsobit jakémukoliv prostøedí.

Problematika myslivosti je obsáhlá a nelze tímto krátkým 
èlánkem zmínit vše, napøíklad problémy pejskaøù, problém 
vstupu do lesa a honitby, problémy spojené s vandalstvím, oblast 
nemocí zvìøe, apod. Èásteènì jsem už do Okénka k rùzné 
problematice psal døíve a do voleb ještì, jistì k radosti opozice, 
nìco stvoøím.

Mým hlavním  cílem ale bylo dnes  na výroèí myslivcù 
upozornit, podìkovat jim a jejich rodinným pøíslušníkùm za 
odvedenou práci a pozvat naše obèany na okresní  výstavu trofejí 
ve dnech 27.-29.4.2018, která bude na naší hájence a kde bude mj. 
též pro zájemce podáván dobrý zvìøinový gulášek a budou zde 
vystaveny trofeje našeho spolku, ale i trofeje v okresním mìøítku.

Tìšíme se na návštìvu!                               
                                                               Ing. Ladislav Rosman

PODÌKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU 
SPOLUPRÁCI 

OBCI A DOBROVOLNÝM HASIÈÙM 
Z DÌTMAROVIC

MYSLIVCI LETOS SLAVÍ SEDMDESÁT LET 
SVÉ ORGANIZACE
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V Brnì se konaly soutìže v krasobruslení v rùzných 
kategoriích. V žaèkách B jsme se doèkali medaile. Lucie 
Motyková v této kategorii získala 3. místo. Škoda, že jí dva 
prvky nevyšly, ale i tak pøedvedla dobrý program a její 3. 
místo nejen jí samotnou, ale i rodièe a trenérku potìšilo.

V kategorii mladší nováèci obsadila 7. místo Dorotka 
Hanusková.  

Orlovští krasobruslaøi se nominovali na MÈR juniorù do 
Liberce. Potìšitelné je, že z tak malého mìsta jakou je Orlová, 
postoupili mezi 24 nejlepších v republice hned tøi junioøi.

Petra Kúdelová, Markéta Sobotíková a Ondøej Marmoroviè. 
Holkám se roztøepala kolena a tím se zodpovìdnost podepsala na 
výkonu. Petra Kúdelová celou sezónu zvládala zajet èisté 
programy. Tentokrát v krátkém programu spadla a byla na 18. 
místì. Volná jízda také nebyla bezchybná, a i když jí mìla 15. 
nejlepší, celkovì se umístila na 17. místì. Markéta Sobotíková se 
snažila o co nejlepší výkon a také to úplnì nezvládla. Byla letos v 
juniorské kategorii prvním rokem a je úspìch, že se mezi 24 
nejlepších vùbec probojovala. Celkovì se umístila na 18. místì. 
Ondøej Marmoroviè se na juniorskou republiku probojoval také 

poprvé. Ještì nezvládá trojité 
skoky, což v juniorské 
kategorii chybí, ale všechny 
dvojité zvládl. Celkovì se 
umístil na 7. místì. Potìšilo 
nás i Ondru, že celkovì se v 
poháru umístil na 3. místì. 
Na Mistrovství mu byl 
pøedán pohár. Gratulujeme.

Všem tøem závodníkùm 
dìku jeme  za  vzornou  
reprezentaci klubu a Mìsta 
Orlová.

Lucka pøivezla medaili

Motyková Lucie

Dorotka Hanusková

Mistrovství Èeské republiky Juniorù

Petra, Ondra, Markéta s 
trenérkou na slavnostním 
zahájení MÈR
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Má se za to, že nejkrásnìjšími svátky roku jsou Vánoce. 
Pochopitelnì, milujeme je pro jejich kouzlo, spoustu tradic, dárky, 
pohodu a spoleènì prožívané chvíle. To se o Velikonocích øíct 
nedá: cožpak je dùvodem k oslavì smrt, utrpení, zrada? Ty spíše ze 
svého života vytìsòujeme. Navíc, byla to tenkrát vlastnì poøádná 
prohra, když Kristus i navzdory všemu dobru, které konal, stejnì 
skonèil jako poslední vyvrhel. 

Stává se i nám, že ne vždycky vyhráváme, ne vždycky jdou 
vìci tak, jak bychom si pøáli. Prohra ovšem nemusí být skuteènou 
prohrou, nìkdy – aè tajemnì – vede k vítìzství. Jednou se mì kdosi 
zeptal, jaké je moje velikonoèní pøání. „Aby v lidech ožilo nìco, 
co je schované pod povrchem. Aby to z mrtvých vstalo.“ Dobro je 
skuteènì silnìjší, než zlo. Ale taky je pravda, že za skuteènì dobré 
vìci je potøeba mnohdy bojovat. 

Tolikrát cítíme, jak nás ze všech stran spoutává strach. Lidi 
trápí zadluženost, frustrace, nefunkèní vztahy. Neumíme 

Tøíkrálová sbírka letos 

již poosmnácté nabídla 
možnost zaèít nový rok v 
duchu úèinné solidarity s 
tìmi, kdo potøebují pomoc. 

V Dìtmarovicích bylo 
na Obecním úøadì zape-
èetìno celkem 9 poklad-
nièek, do kterých pak dárci 
v prùbìhu Tøíkrálové sbírky 
pøispìli èástkou 37.740,- Kè 
(V roce 2017 to bylo 
22.912,- Kè). Celkový 
výtìžek sbírky, kterou 
koordinovala v obcích 
Bohumín, Dìtmarovice, 
Dolní Lutynì, Doubrava, 
Orlová a Rychvald Charita 
Bohumín, dosáhl èástky 
433.220,- Kè (v roce 2017 to 
bylo 315.004,- Kè), což je o 
37% více, než loni. Získané 
prostøedky budou použity v 
souladu se schválenými 
zámìry na podporu projektù 
Charity Èeské republiky 
doma i v zahranièí (35% - 
jedná se v souèasné dobì 
napø. o pomoc dìtem ve 
váleèné zónì na Ukrajinì) a 

Svátky prohry?
naslouchat, a v takové situaci je tìžké vést dialog, tìžké pomoct, 
když ten druhý o opravdovou pomoc vlastnì ani poøádnì nestojí. 
Situace u nás je v podstatì konsekvencí deficitu urèitých 
duchovních hodnot. 

Brzy bude jaro a bude se hovoøit o oteplování zemì, ale 
myslím, že mezi lidmi trvá doba ledová. Vztahy se neoteplují, 
spíše se zmrazují, vzdalujeme se od sebe, neumíme komunikovat, 
a to naší pohodì moc neprospívá. Když Ježíš Kristus vstal z 
mrtvých, nìkolikrát opakoval svým nejbližším: „Nebojte se!“ 
Strach je prý nemoc špatného svìdomí. Ne bez dùvodu jsou 
Velikonoce právì na jaøe, kdy se probouzí pøíroda. Proto by mìlo i 
v nás všechno, co pøípadnì zemøelo, a� už je to vztah k nìkomu 
nebo pøímo láska, ožít. Myslím ty krásné city v nás. Právì o tom 
totiž Velikonoce jsou.                             P. Dr. Marcel Puvák, faráø

                              rkf.detmarovice@doo.cz, tel.: 731 402 008

pro  p ro jek ty  
C h a r i t y  B o -
humín (65%). 
C h a r i t a  B o -
humín použije 
získané prost-
øedky na poøízení èásti 
vybavení do nového domu 
ve Starém Bohumínì, kde 
bude rozšíøena Odlehèovací 
s lužba pro  zdravotnì  
postižené osoby a seniory, 
dále na podporu provozu 
Denního centra pro osoby 
bez pøístøeší.

Všem zájemcùm nabízí-
me možnost, podívat se do 
našich služeb a pøesvìdèit se 
o tom, jak darované peníze 
konkrétnì pomáhají a jak je 
Tøíkrálová sbírka využí-
vána.

Dìkujeme všem dárcùm, 
kteøí svým pøíspìvkem do 
kasièek vyjádøili nejen 
ochotu pomáhat, nýbrž i 
dùvìru, že darované prost-
øedky poslouží opravdu 
úèinnì tìm, kterým se ži-
votní cesta z dùvodu nemo-
ci, stáøí nebo osobních 
tragédií zamotala tak, že se 
bez cizí pomoci neobejdou.

Podìkování patøí také 
koledníkùm, bez kterých by 
Tøíkrálová sbírka nee-
xistovala. Snad vám svou 
návštìvou pøinesli trochu 
radosti a požehnání do 
vašich domovù.

       Za Charitu Bohumín 
   s podìkováním Zdeòka      
      Kniezková Bròáková

Charita Bohumín dìkuje dárcùm 
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Pokud návštìvník zavítá 
do Dìtmarovic a hledá 
zajímavé historické objekty, 
zjistí, že naše obec je bohužel 
na památky dosti chudá. 
Pøesto se zde pár zajímavých 
míst najde. 

Nejstarší dochovanou 
stavbou je Nìbrojova kaple, 
která byla postavena roku 
1860 a  zasvìcena sv.  
Izidorovi, patronu rolníkù. 
Stojí na kopci nad základní 
školou jako ochranitelka celé 

obce a za dobré viditelnosti je 
odtud nádherný výhled do 
širokého okolí. Dlouhá léta 
chátrala a nesloužila svému 
úèelu. Díky obci a Nadaci 
OKD se v letech 2013-2015 
podaøilo kapli nejen opravit, 
ale také zrestaurovat pùvodní 
døevìný oltáø a upravit okolí. 
Od roku 2015, po vysvìcení 
biskupem, kaplièka znovu 
slouží k sakrálním úèelùm, 
jsou zde konány májové 
pobožnosti a pravidelnì              
15. srpna, v den Nanebevzetí 
Panny Marie, je zde sloužena 
mše. Tato kaple, spoleènì s 
kostelem, který byl postaven 
o deset let pozdìji, v roce 
1870, jsou jedinými histo-
rickými stavbami Dìtma-
rovic. 

Kostel sv. Maøí Magda-
lény, postavený v neogo-
tickém stylu na místì pù-
vodního døevìného koste-
líku, se jako stavba stal v roce 
2010 státem chránìnou 
památkou. V roce 2016 pak 

Památky v Dìtmarovicích
byl prohlášen kulturní 
památkou i celý vnitøní 
inventáø kostela vèetnì 
varhan. Ty bohužel již 
dosloužily a muselo být 
p ø i s t o u p e n o  k  j e j i c h  
generální opravì. Varhany 
pos tav i l  v  roce  1871  
novojièínský varhanáø Karl 
Neusser jako své páté sa-
mostatné dílo. Karl Neusser 
(1844-1925) patøil v druhé 
polovinì 19. století k nej-
významnìjším varhanáøùm 
severní Moravy a Slezska. 
Jedná se tedy o historicky 
cenný hudební nástroj a jeho 
oprava, která bude stát témìø 
2.300.000,-  Kè,  právì 
probíhá.  

Následují drobné sakrál-
ní stavby - kamenné a døe-
vìné køíže.

Ke kamenným køížùm se 
øadí Bendùv, Barteèkùv, 
Celnerùv, Cyrùv, Hokùv, 
Plecháèkùv, u kostela a na 
høbitovì.

Døevìné køíže jsou An-
tonèíkùv, Zastávkùv a køížek 
(skøíòka) na Olmovci.

Barteèkùv køíž - se 
nachází na rozcestí u domu 
èp. 989. Tento kamenný køíž 
postavili manželé Terezie a 
Fel ix  Bar teèkovi .  Dle  
pamìtníkù byl zde nejdøíve 
køíž døevìný, pozdìji, údajnì 
od roku 1936,  teprve  
kamenný. Pøed ètyømi lety 
byla obcí provedena oprava.

Celnerùv køíž - terasový 
køíž za sokolovnou v zahradì 
u rodinného domku èp. 466. 
Køíž postavil František 
Celner v roce 1936 na poèest 
š�astného návratu ze zajetí. 
Po nìm byl také pojmenován. 
Je však již bohužel hodnì 
poškozen.

Cyrùv køíž - jediný do 
dnešních dnù dochovaný 
kamenný køíž na katastru 
Koukolné, který postavili 
místní obèané na zahradì 
obèana Cyra, smìrem k èer-

(pokraèování na str. 14)
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Památky v Dìtmarovicích

pací stanici EDÌ. Je bohatì 
zdobený. Renovaci provedla v 
roce 2001 paní Eva Szyroká na 
náklady obce.

Hokùv køíž - nachází se v 
rohu zahrady u rodinného 
domku èp. 383 na rozcestí nad 
Dìlnickým domem, kde se 
stále øíká „U køíže“. Postavili 
jej Jan a Eva Hokovi v roce 
1889. V roce 2010 byly 

vykáceny vzrostlé smrky, které 
ho zakrývaly. Je udržován 
majiteli a okolí je hezky 
upraveno.

Plecháèkùv køíž - ka-
menný køíž, který stojí v 
zahradì domu èp. 533 u hlavní 
silnice. Postavil ho rolník 
Plecháèek. V minulosti ještì 
stály po stranách sochy. 
Zaèátkem sedmdesátých let pøi 
vichøici celý køíž poškodily 
padající stromy, které stály v 

jeho blízkosti. Køíž postavili 
znovu, avšak sochy jsou 
uloženy ve sklepì v domì 
majitelù. 

Køíž u kostela - je umístìn 
vpravo od vchodových dveøí 
kostela. Byl postaven na 
pamì� poslední misie, která se 
v Dìtmarovicích konala dne 
22.5.1949, jak je uvedeno na 
podstavci. 

Køíž na høbitovì - jedná se 
o centrální køíž z pískovce s 

korpusem Krista, u jeho nohou 
leží plaèící Panna Marie. V 
roce 2017 byl zrestaurován 
kamenosochaøem René Sei-
friedem. Opravu pokryla obec 
a dotace ministerstva zemì-
dìlství. Donátorem byl v r. 
1871 p. Josef Kotas, jak bylo 
pøi opravì nalezeno na zadní 
stranì køíže.

Pokraèování pøíštì.
(Èásteènì èerpáno 
z Kroniky obce Dìtmarovice)

              OÚ, T. Èempelová 

(dokonèení ze str. 13)

Ptáte se proè. Dotaz je namístì, to urèitì, ale odpovìï je 
neménì nasnadì. No, protože se naše Obec nechová k 
obèanùm, jak by mìla. 

Vy, kteøí projíždíte Zálesím, jste si možná všimli, že 12. 
ledna 2018 byla odstranìna èást vyasfaltované rozšíøené 
vozovky, trefnì nazývané výhybny, mezi rodinnými domy 
èp. 366 a èp. 307. 

Tato výhybna vznikla ještì pøed položením asfaltového 
koberce na konci minulého volebního období pøirozenou 
potøebou øidièù. Je to v místì, kde se øidièi protijedoucích 
vozidel uvidí na poslední chvíli a rozhodují se, jak se 
bezpeènì minout. Nejdøíve vjíždìli na mez, postupnì tam 
vznikly vyježdìné koleje. Ty se zasypaly 
struskou a až pøi pokládání koberce se šíøka 
cesty rozšíøila o metr v délce asi 10 metrù, což 
bohatì vystaèilo i pro míjení osobního auta s 
nákladním. Vše bylo ke spokojenosti øidièù. Je 
pravdou, že chvíli potom výhybna neplnila svùj 
úèel. Ze strany od potoka se rozrùstaly vìtve 
vrb a z výhybny se stala spíše šikana. Po èase 
byly vìtve oøezány a výhybna znovu plnila 
svou funkci. 

Naèež pøišlo pøekvapení z druhé strany 
cesty, èást asfaltového povrchu výhybny byl 
bìhem jednoho páteèního dne odstranìn a 
nahrazen zkypøenou ornicí.

Pídil jsem se proè. Z obecního úøadu jsem 
dostal odpovìï:

Úprava byla provedena na objednávku 
obce, provádìla ji firma Bednáø. Vlastník 
pozemku pan N. podal na stavební úøad žádost 
o odstranìní nepovolené stavby. Proto po 
konzultaci se stavebním úøadem bylo pøistoupeno k 
odstranìní té èásti výhybny, která byla na pozemku pana N. 
Výhybna vznikla pøiasfaltováním té èásti pozemku, na níž 
byly vyježdìny koleje. Oprava probíhala v rámci plošné 
opravy komunikací, tj. mìlo být asfaltováno pouze to, kde již 
asfalt byl. Jelikož se z pohledu stavebního úøadu jednalo o 
nepovolenou stavbu – obec k ní nemá ani projektovou 
dokumentaci, ani souhlas vlastníka, ani žádné povolení – 
byla vytýèena hranice  obecního pozemku a k této hranici 
provedeno odstranìní asfaltu.

Obec sklízí trpké ovoce
Odpovìdí z obecního úøadu by pøíbìh mohl skonèit. Ale 

jen na první pohled. Ve skuteènosti se odhalují další 
skuteèností a návazností. Je potøeba se vrátit o nìkolik 
mìsícù zpátky, kdy se projednával návrh zmìny územního 
plánu. Zmìna se týkala pøedevším žádostí majitelù 
pozemkù, na nichž si chtìli vlastníci postavit svùj dùm. 
Osobnì jsem sledoval vývoj této zmìny a zúèastnil jsem se i 
veøejného projednání. Zdálo se mi ponìkud zvláštní, že 
všech 14 žádostí o výstavbu rodinných domù bylo 
zamítnuto. Ani jedna nebyla doporuèena. Dùvody byly 
rùznorodé a v mnoha pøípadech neopodstatnìné. Jedna ze 
zamítnutých žádostí byla právì od pana N., který je citován 

v odpovìdi obecního úøadu. Pan N. si plánoval na svém 
pozemku v Dìtmarovicích postavit rodinný dùm. Právì u 
výhybny na Zálesí, kde jsou pøístupné všechny inženýrské 
sítì. Podal si proto žádost na zmìnu územního plánu. 
Dùvodem proè mu byla zamítnuta je, že nový dùm by byl do 
200 metrù od v budoucnu plánované výstavby ÈOV. 
Paradoxem je, že souèasnì realizované ÈOV v obci jsou 
umístìné v místech, co by kamenem dohodil ke stávajícím 
rodinným domùm. Chápu zklamání pana N., jistým 
zadostiuèinìním byla jeho reakce, o které se píše v odpovìdi 
obecního úøadu na mou otázku v úvodu èlánku. Omlouvám 

(pokraèování na str.15)
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„Podle vzoru pøevzatého 
z nejvyšší politiky se musí 
situace obecnì pøitvrdit i v 
obci“…to si zøejmì myslí i 
nìkteøí zastupitelé naší obce. 
Jak jsme se doèetli v 
Okénku, naše obec se k 
obèanùm nechová, jak by 
mìla. A víte proè? Protože 
jsme po poradì èlenù rady 
usoudili, že cca jeden metr 
šíøe výhybny u komunikace 
na Zálesí radìji odstraníme, 
protože vznikla opravdu 
živelnì pøiasfaltováním 
vyjetých kolejí kousku 
„posvátného“ soukromého 
pozemku pánì N., kterýžto 
majitel si podal na náš 
stavební úøad žádost o 
odstranìní  nepovolené 
s t a v b y  –  t e d y  t o h o  
pøiasfaltování. A víte ještì 
proè? Protože tomu panu N. 
nebyl uznán jeho pozemek 
za stavební, jelikož døívìjší i 
souèasný územní plán s 
tímto jeho pozemkem poèítá 
jako s plochou pro stavbu 
ÈOV perspektivnì pro 
kanalizaci èásti obce Zálesí. 
Na návrh pana Jendryšèíka 
jsme s tímto øešením nemìli 

jako zastupitelstvo souhlasit, 
c o ž  p o  h l a s o v á n í  v  
zastupitelstvu samozøejmì 
ani zdaleka „neprošlo“, a to 
proto, že to místo pro 
pøedmìtnou ÈOV je vybráno 
u r b a n i s t y  s  c i t e m  a  
inteligentnì. A víte ještì proè 
se dle pana Jendryšèíka obec 
nechová k obèanùm dobøe? 
Protože prý nemá Program 
rozvoje obce…Pøitom tento 
„Program“ obec mìla i v 
minulém volebním období, a 
má ho i v tomto volebním 
období. A jsou to programy 
živé, na øadu let dopøedu, 
aktualizované dle potøeby, 
smysluplné a ne nìjaké 
paskvily do šuplíku! V tìchto 
programech ale není prio-
ritnì uvedeno zvelebování 
kostela a jeho okolí, to je 
pravda.

Každý kdo sleduje situaci 
v obci, mùže objektivnì 
zhodnotit, jak to s rozvojem 
obce za posledních osm let 
prakticky vypadá. Ne na 
nìjakém kusu zbyteènì 
popsaného papíru, ještì 
stvoøeného cizími lidmi, ne 
dìtmarovièáky…Pokud by 

chtìl nìkdo vidìt, jak takové 
„slavnostní  programy“ 
vypadají a jaké to jsou 
n e p o t ø e b n é  „ b i c h l e “  
zabírající místo v šuplících, 
mohu v realitì ukázat. A stojí 
tato „díla“ sumy Kè se 
ètyømi nulami! Není lepší dát 
ty peníze na podporu 
ozdravných pobytù? Ještì 
krátce k našim kritizovaným 
územním plánùm. Jak víte, 
nezpracovávají se na obci, 
jak se mylnì lidé i nìkdy 
domnívají. Zpracovává je 
t ý m  p r o f e s i o n á l n í c h  
architektù, kteøí se øídí státní 
a krajskou legislativou. 
Žádné amatérské zásahy se 
nepøipouštìjí! A všem se 
vyhovìt nedá, to se ví. 
J e d n o m u  v l a s t n í k o v i  
pøesunete pozici ÈOV kus 
vedle, …a máte problém s 
tím druhým. Divím se panu 
zastupiteli a napadá mne (to 
nechci být zlý), že by mìl 
napøít radìji své síly k 
dokonèení opravy budovy 
fary, kde se angažuje a 
problémù tam je dostupný

      Ing. Ladislav Rosman

Asi neklamná známka blížících se voleb… Obec sklízí 
trpké ovoce

se panu N., že jsem si pøímo 
ho vybral jako jeden z 
mnoha pøípadù zklamaných 
vlastníkù, kteøí si nemohou 
postavit domek v Dìtma-
rovicích.

Tento pøíbìh pana N. je 
zástupný, hlavní myš-
lenkou, kterou jsem chtìl 
zdùraznit v mém pøíspìvku, 
je pøístup vedení obce k 
rozvoji obce. Podle zákona 
o obcích by mìl být 
základním dokumentem 
obce vedle územního plánu 
„Program rozvoje obce“, 
ten obci chybí a vedení jej 
už druhé volební období 
odmítá. Tvoøí jen omezené 
investièní plány bez pøed-
chozí analýzy skuteèné 
potøeby. Co je ještì horší. 
Obcí chybí vstøícnost a vùle 
øešit takové pøípady ke 
spokojenosti obèanù. A 
sklízí za to trpké ovoce.

Jsem si jist, že se najdou 
spoluobèané, kteøí po pøeè-
tení èlánku nebudou se 
mnou souhlasit. Budou 
zastávat názor, aby nová 
zástavba byla omezována. 
Jsem ale opaèného názoru, 
právì bychom vhodná místa 
pro zástavbu mìli pod-
porovat. Je mi zároveò líto, 
že i témìø celé zastu-
pitelstvo zamítlo takový 
rozvoj obce pøi schvalování 
zmìny územního plánu. 
Takže dále nám budou 
vhodná místa pro zástavbu 
zarùstat plevelem a nále-
tovými døevinami. Z toho 
budou mít radost snad jen 
myslivci.

Jak je pravidlem, vedení 
obce v jiném èlánku tohoto 
vydání zpravodaje bude na 
mùj pøíspìvek reagovat. Na 
èí stranì je pravda, pone-
chám na vás ètenáøích. 

      Lumír Jendryšèík 
èlen obecního zastupitelstva

(dokonèení ze str. 14)
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Provozní doba:

nedìle, pondìlí zavøeno 

úterý 8.00 -16.00

støeda 8.00 -14.00  

ètvrtek 8.00 -16.00

pátek 8.00 -14.00

sobota  8.00 -12.00

Provozovatel: 

Jana Miková, Orlová - Poruba, tel: 736 769 067

Výkup PET lahví, papíru, železa, kovu, barevných kovù, 

baterií, elektrozaøízení

Znovu uvádíme nové telefonní èíslo 
Èeské pošty, provozovna Dìtmarovice:

954 273 571

Sbìrna druhotných surovin Dìtmarovice 
bude znovu otevøena od 1.4.2018
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

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  1.5. 2018. 

Vzpomínáme na zemøelé

2.2.2018
Rudolf Ažaltoviè  –  Dìtmarovice
Ivana Koubková   –  Dìtmarovice

Milana Brudného, Editu Prudlovou, 
Annu Plánkovou, Jaromíra Mazurka   

 V bøeznu na zasedání Zastupitelstva obce Dìtmarovice 
probìhne ocenìní našeho spoluobèana pana Petra Kuse jako 
dárce krve, který v loòském roce dovršil 40 
bezpøíspìvkových odbìrù a získal Zlatou medaili prof. 
MUDr. Jana Janského, kterou pøevzal  27.11.2017 na 
Magistrátu mìsta Ostravy.
Patøí mu podìkování za hluboce lidský postoj.
Ochota bezplatnì darovat krev pro zdraví a èasto i záchranu 
života je projevem humánního vztahu ke spoluobèanùm. 
Dárcùm patøí dík nejen tìch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé spoleènosti. 

OZNÁMENÍ

Od 3.4.2018 bude Diabetologická ambulance  MUDr. 
Blanky Kuchtièkové a interní ambulance KARDIONET 
pøemístìna zpìt na Polikliniku Bohumín, Èáslavská, 2. 
patro.

27.1.2018  jsme pøivítali nové obèánky naší obce

Ondøeje Mžika, Vojtìcha Bryndzu, Tinu Dzialo, 
Teodora Bodyho

Ocenìní dárce krve
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