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  Některé změny v 
souvislosti s výsledky voleb v 
obci nejsou nyní vždy po-
zitivně hodnoceny, změny 
však nastaly po demokra-
tických volbách a vítězná 
koalice je přesvědčena o 
správnosti postupu, přestože 
je minulé období z hlediska 
rozvoje obce hodnoceno 
kladně, s moudrým řízením 
starosty ing. Mžika a orgánů 
samosprávy naší obce. I 
touto cestou bych chtěl za 
nové vedení obce poděkovat 
minulému starostovi ing. 
Mžikovi za obětavou práci pro 
naši obec, chtěl bych rovněž 
poděkovat i ostatním členům 
samosprávy obce  minulého 
období.  Ve volbách se nako-
nec prosadily odvážné voleb-
ní programy koaličních part-
nerů a kontrola postupného 
naplňování předvolebních 
slibů je v rukou voličů a 
případné opozice.

Jak vyplývá z volebních 
programů stran koalice, úsilí 
nového vedení bude směro-
váno k dalšímu zlepšení 
komfortu života a bydlení v 
naší obci, přičemž bez 
prodlení již činíme kroky 
především pro zlepšení 
dopravní situace na hlavní 
komunikaci v obci, optima-
lizaci autobusových spojů, 
pro možnost řízeného odvo-
zu odpadu s charakterem 
dřevěného, kovového a 
čalouněného nábytku i  ko-
berců a pro zlepšení přís-
tupnosti (bezbariérovosti) 
zdravotních služeb v obci, 
hlavně pro naše starší spo-
luobčany. Toto v první řadě, 
ostatní postupně ve funkčním 

Klidné a hezké 
prožití Vánoc plných 

lásky, radosti 
a porozumění 

a hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti 

v novém roce 
Vám všem, 

vážení občané, 
přeje 

kolektiv 
zaměstnanců 
obecního úřadu

Výzdoba jeviště Dělnického domu v době konání Medových dnů. 

AKTUÁLNĚ Z BLOKU STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rušný „volební“ rok 2010 je téměř u svého konce. 

Podobně jako v jiných obcích a městech došlo i u nás v 
obci po volbách ke změně starosty, začalo pracovat nové 
zastupitelstvo, rada obce a další zasedání zastupitelstva 
obce zvolí složení nových výborů a komisí pro následující 
funkční období.

období. Vážení občané, 
ubezpečuji Vás, že nový tým 
vedení obce má nejlepší 
úmysly pro postupnou reali-
zaci všech dříve slíbených 
z lepšení .  Rovněž  Vás  
ubezpečuji o činorodosti jed-
notlivých členů nového týmu 
od samého počátku funkční-
ho období.

Protože je zimní sezona, 
prosím Vás, vážení občané, o 
spolupráci při zimní údržbě 
našich cest a chodníků 
zejména tím, že nebudeme 
parkovat na okrajích cest, což 
znemožňuje účinné odstra-

ňování sněhu pluhováním.
Velmi přispěje zvládnutí 

situace i Vaše prozíravé 
nahlášení potřeby priority 
pluhování cesty v případech 
očekávaného naléhavého lé-
kařského ošetření, v přípa-
dech radostných událostí – 
narození dítěte v rodině, 
apod.

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k vánočnímu ob-
dobí, ve kterém bychom 
mohli snad i poněkud zmírnit 
naše obvyklé životní tempo v 
nadměrně uspěchaném 
komerčním světě, mi dovolte, 
abych Vám všem, bez rozdílu 
stran, smýšlení a životního 
názo ru  pop řá l  k rásné  
vánoční svátky a do nového 
roku Vám všem přeji hodně 
zdraví a životního optimismu.

            Ladislav Rosman 
                   starosta obce
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Dne 10. listopadu se konalo ustavující zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva obce. To mj. stanovilo pětičlennou 
radu a dvě funkce místostarosty obce. Veřejnou volbou byl 
starostou obce zvolen Ing. Ladislav Rosman, místostarosty 
Mgr. Libor Stáňa a Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Dalšími členy rady se 
stali Ing. Miroslav Kozel a Ing. Leonard Mynář. Předsedou 
finančního výboru byl zvolen Ing. M. Kozel a předsedou 
kontrolního výboru pan Vladislav Kubátko. Oddávajícími byli 
kromě starosty obce pověřeni Ing. L. Mynář, Mgr. L. Stáňa a 
Ing. Lumír Mžik.

Příští zasedání zastupitelstva obce

Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 
dne 20. prosince 2010 v 17 hodin v banketce Dělnického domu. 
Na programu bude upravený rozpočet obce pro rok 2010, 
rozpočtové provizorium obce pro rok 2011, volba dalších členů 
finančního, kontrolního výboru a výboru pro hornickou činnost 
a obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.

K účasti na jednání zastupitelstva obce jste, vážení občané, 
srdečně zváni.

Odpady a prodej známek 
na popelnice na rok 2011

Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada poplatku 
za psy proběhne  v pondělí 17.1., úterý 18.1. a středu 
19.1.2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin  v přízemí  obecního 

úřadu. Mimo tuto dobu bude podej probíhat od 10.1. do 
31.1.2011 vždy v úřední dny v kanceláři životního prostředí č. 
303 ve 2. patře. Připomínáme, že bez nových známek nebudou 
popelnice od února vyváženy!

Svoz popelnic – každý lichý týden, 
Úterý až čtvrtek (1. týden začíná 3.1.2011)
tříděný odpad (sklo, textil, papír) 
– svoz pytlů vždy v pondělí – 14.3., 6.6., 12.9., 7.11.2011
přistavení a svoz velkoobjemových kontejnerů vždy 

poslední víkend v lichém měsíci mobilní sběrna nebezpečného 
odpadu vždy v sobotu - 12.3., 11.6., 13.8., 15.10.2010 

Stanoviště mobilní sběrny nebezpečného odpadu:
Nadjezd        9.00  -    9.30
Dělnický dům        9.30  -  10.00
Motorest Koukolná   10.00  -  10.30
Prodejna potravin Glembovec    10.30  -  11.00
Restaurace Rumcajs Zálesí        11.00  -  11.30
Restaurace Libuše 11.30  -  12.00
Restaurace Olmovec                    12.00  -  12.30
Pod pojmem nebezpečný odpad se rozumí např. zbytky 

barev a chemikálií a jejich obaly, zbytky maziv a olejů a jejich 
obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, 
zářivky, televizory, lednice, pneumatiky, monočlánky a jiné 
látky, které svým složením škodí  zdraví a životnímu prostředí.

Za odevzdání tohoto odpadu se neplatí.

Sběrové místo starého nábytku, sedacích souprav 
a koberců
Na základě rozhodnutí Rady obce Dětmarovice bude od 

února 2011 zřízeno na nádvoří obecního úřadu sběrové místo 
starého nábytku, sedacích souprav a koberců. Sběrové místo 
bude v provozu 2 x měsíčně, vždy ve středu v liché týdny v 
době od 8.00 do 16.00 hodin, poprvé  2.2.2011, následně 
16.2.2011, atd.

Uvedený odpad od vás osobně převezme pracovník 
obecního úřadu.

Toto místo nelze využívat pro odevzdání jiných druhů 
odpadů a nelze je využívat mimo určenou dobu.

Ceny pro odvoz odpadu na rok 2011 jsou následující:
Popelnice 110 l odvoz  1x2 týdny                         1.400,- Kč
Popelnice 110 l odvoz  1x4 týdny                            750,- Kč
(max. 2 osoby v domě)
Popelnice 240 l plast nebo 2 ks popelnice 110 l    2.400,- Kč
Kontejner 1100 l x týden          10.000,-  
(1.000,-  Kč 1 rodinný dům, nahrazuje svoz 

velkoobjemovými kontejnery, pouze pro občany, kteří nejsou 
na svozové trase)

Cena zahrnuje jako obvykle pronájem nádoby, sběr, odvoz, 
zneškodnění komunálního odpadu, 4x ročně sběr 
nebezpečných odpadů, 4x ročně svoz pytlového tříděného 
odpadu od domu, možnost používání všech separačních 
kontejnerů, svoz velkoobjemového odpadu a odběr starého 
nábytku a koberců i možnost přistavení kontejneru (přistavení 
a zapůjčení zdarma, občan hradí cestu na skládku a zpět a 
uložení odpadu).

Poznámka: uvedené termíny jsou uvedeny v obecním 
kalendáři.

Ceny vodného a stočného 
od 1.1.2011 

                                              
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 

byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny 
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011 takto:

Voda pitná  (vodné)
29,16 Kč/m3 (bez DPH) 32,08 Kč  (vč.10% DPH)

Voda odvedená (stočné)
26,34 Kč/m3 (bez DPH) 28,97 Kč (vč.10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po 
prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, 
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Z činnosti zastupitelstva obce
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nejúspěšnější akce letošního 
roku v Dětmarovicích. Za dva 
dny je navštívilo 2.300 
návštěvníků. Takovou účast 
na jedné akci by nám mohly 
závidět daleko větší obce či 
některá města. Dokonce v 
letošním roce přijela i televize 
natočit reportáž, která byla 
odvysílána v regionálním 
zpravodajství. Všichni, kteří 
se na dlouhé přípravě 
podíleli, si právem zaslouží 
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Ihned při vstupu do sálu 
nás upoutala krásná výzdoba 
jeviště znázorňující „Ladovu 
zimu“, kterou vytvořila paní 
Eva Szyroká. Zimě před-
cházela expozice v sále Jaro 
– Léto – Podzim, kterou 
aranžovali členové zahrád-
kářského spolku.   Na 
zahrádkách se toho letos, 
vzhledem k velice nepřízni-
vému průběhu roku, moc 
neurodilo, ale přesto jsme 
zde mohli nějaké výpěstky 

vidět.
Zahrádkáři, jak jsme 

informovali v jednom z 
předcházejících čísel našeho 
zpravodaje, vyhlásili již 
tradiční soutěž. Tentokrát to 
bylo na téma „Nejkrásnější 
vánoční ozdoba“.

Do soutěže se sešlo 
mnoho exponátů, jeden hezčí 
než druhý. Potěšující je, že se 
do ní zapojila řada dětí, a to 
jak z mateřské školy střed, 
tak z mateřské školy v 
K o u k o l n é ,  d á l e  ž á c i  
některých tříd základní školy, 
školní družina, keramické 
kroužky i jednotlivci. Také 
dospělí nezůstali pozadu a 
přispěli svými nápaditými 
výtvory k zajímavému a 

zdárnému průběhu soutěže.
Včelaři jako již tradičně 

prodávali med, po kterém 
prahli mnozí návštěvníci, 
jelikož ho v letošním roce byl 
nedostatek, dále kosmetiku 
se včelími produkty, výrobky z 
včelího vosku, medové 
perníčky, bylinkové čaje, 
oblíbenou medovinu, také 
drobnou keramiku, ozdoby 
na vánoční stromečky, 
potřeby pro pečení vánoční-
ho cukroví a jiné.

Mezi nabízeným prodej-
ním zbožím nechyběly 
oblíbené košíkářské výrobky, 
léčebné produkty z Mrtvého 
moře, malované obrázky, 
háčkované i paličkované 
ozdoby, šperky, výrobky z 
pohanky, kaktusy a sukulenty 
a letos poprvé také dře-
vořezby. Mnohé návštěvníky 
zaujaly nádherné ozdoby z 
korálků, které nejednomu z 
nás připomněly vánoční 
ozdoby z doby dávno minulé.

Na vlastní oči jsme zde 
mohli spatřit, jak se pletou 
košíčky, malují baňky na 
vánoční stromeček, paličkuje 
či drátkuje. Můžeme kons-
tatovat, že letošní Medové 
dny bezesporu patřily mezi 

Ohlédnutí za Medovými dny
Ve dnech 27. a 28. listopadu se konal v Dělnickém domě 

sedmý ročník prodejní výstavy Medové dny. Společně s 
obecním úřadem se na letošním ročníku podílel Český 
zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů. Společnými 
silami všichni připravili nádhernou výstavní expozici, 
která nás i letos, jak se již stalo tradicí, opět překvapila 
novými nápady a náměty.

náš obdiv a velké poděko-
vání. Přejme si, aby tato 
akce, jež je velkým zpestře-
ním kulturního a společens-
kého dění v obci, byla 
zachována i do budoucna. 
Všem organizátorům pak 
p ře jme  hodně  nových  
neotřelých nápadů a elánu do 
jejich další tvůrčí práce, 
kterou pro obec vykonávají.  

           Dagmar Šnapková
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Jistě očekáváte informaci, 
jak soutěž dopadla. Při 
sčítání hlasovacích lístků 

jsme často četli: „Líbilo se 
n á m  v š e c h n o . “  J s m e  
potěšeni, že návštěvníci 

výstavy ocenili nejvíce naše 
děti. Vždyť obsadily všechna 
přední místa. Poděkování 
patří jejich učitelům, rodičům i 
prarodičům, kteří u dětí rozvíjí 
tvořivé schopnosti, vedou je k 
estetickému cítění i vztahu k 
přírodě.

Soutěž vyhráli se svým 
Betlémem žáci 5. třídy pod 
vedením učitelky Dany 
Reliové, v úzké spolupráci s 
žákem Ríšou Goreckým, 
který vytvořil také několik 
krásných adventních věnců a 
vlastnoručně vyřezanou 
dřevěnou figurku „Medové 
stráže“.

Druhé místo obsadili žáci 
školní družiny pod vedením 
paní vychovatelky Lidky 
Černé. Mnohé návštěvníky 

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější vánoční ozdobu“

Vážení spoluobčané, Český zahrádkářský svaz 
Dětmarovice, který spolupracoval při organizaci 
Medových dnů a vyhlásil u této příležitosti soutěž „O 
nejkrásnější vánoční ozdobu“, chce na úvod poděkovat 
touto cestou všem, kteří přispěli svými výpěstky, 
rukodělnými pracemi či aktivní účastí v soutěži za ochotu a 
čas, který věnovali obohacení výstavy.

upoutala řada vtipných a 
d o v e d n ě  z h o t o v e n ý c h  
exponátů. Třetí místo v 
soutěži obsadily obě ma-
teřské školy  s  krásně 
zdobeným stromečkem a 
dalšími vánočními ozdobami.  
Zde bychom rádi připomněli, 
že školní družina, stejně jako 
obě mateřské školy úzce 
spolupracují s naší organiza-
cí a žáci úspěšně reprezen-
tu j í  Dětmarov ice  i  na  
okresních zahrádkářských 
soutěžích. Následující místa 
patří keramickým kroužkům 
paní Szyroké a Kryskové při 

ZŠ.  Mnoho hlasů obdržela 
r o v n ě ž  p a n í  Z d i s l a v a  
Menšíková, a to nejen za 

krásné vánoční ozdoby, 
ručně malované baňky a 
b e t l é m  z  p ř í r o d n í c h  
materiálů, ale také za tzv. 
„slaný stůl“ s obřím pečeným 
plněným kaprem. Mnohým 
návštěvníkům se sbíhaly 
sliny s otázkou: „ Kdy se bude 

kapr porcovat a degustovat?“
Líbily se i rukodělné práce 

paní Kurečkové, Kunzové, 
Cyříkové, Dvorokové  či 
malované perníčky paní 
Jančarové a Macurové. 
Návštěvníci také ocenili 
vánoční cukroví, vtipný 
adventní kalendář a celou 
řadu pěkných vytvořených 
ozdobných předmětů žáků 
Praktické školy v Bohumíně 
pod vedením paní učitelky 
Jany Stáňové. Určitě zaujala i 
ukázka výroby košíků,  
zručnost a umění vytvářet 
krásu pro obdiv i užitek 
Azylového domu pro muže 
Betel z Karviné.

Z ročních období, i když 
t y t o  e x p o z i c e  n e b y l y  
za řazeny  do  sou těže ,  

zvítězila v obdivu účastníků 
ZIMA paní Evy Szyroké a 
Léto aranžované panem 
Otou Popkem. I příroda si 
uvědomila, že má na jevišti 
výstavy konkurenta, proto 
hned na druhý den zasněžila 
celé Dětmarovice a na 
teploměru ubrala pár stupňů.

Mohli bychom ještě dále 
j m e n o v a t  c e l o u  ř a d u  
zahrádkářů a příznivců, kteří 
ochotně na výstavu zapůjčili 
exponáty, pomáhali při  

instalování, obsluze, ale i 
likvidaci výstavy. Děkujeme, 
že  obětavě př ispě l i  k  
dobrému oh lasu  obce  
Dětmarovice po stránce 
kulturní a společenské a 
těšíme se na další spolu-
práci. 

        Český zahrádkářský 
            svaz Dětmarovice
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Vietnamci 
a Vánoce

Pro Vietnamce jsou naše 
Vánoce cizí. Z devadesáti 
procent jsou budhistického 
vyznání. Ti, kteří zde žijí déle, 
respektují náš Štědrý den 
hlavně kvůli dětem, aby se 
nedivily spolužákům. Tet (Tet 
Nguyen Dan) je vietnamský 
lunární Nový rok a Vánoce v 
jednom; je to pohyblivý 
svátek, který se slaví mezi 21. 
lednem a 20. únorem, lunární 
nový rok začíná, když je 
měsíc v novu, oslavy pak 
trvají celý týden.

Tet se slaví v rodinném 
kruhu, jsou to svátky klidu a 
pohody, kterým ovšem 
předchází obvyklý nákupní 
shon. Každá rodina musí mít 

na svátky doma stromeček 
(nebo  aspoň vě tévku)  
obalený mandarinkami nebo 
malé stromky rozkvetlých 
meruněk či broskvoní, které 
odhánějí  z lé duchy. K 
tradičním jídlům patří slaný 
koláč, jehož příprava trvá i 
dvanáct hodin. Připravuje se 
z lepkavé rýže, plní se 
fazolemi, tučným vepřovým 
masem, to vše se zabalí do 
velkých zelených listů a 
zpevní se tenkými naští-
p a n ý m i  b a m b u s o v ý m i  
třískami, které se omotají 
kolem koláče. Další tradiční 
novoroční jídlo představuje 
kandované ovoce a zelenina, 
maso v rosolu, dušené maso 
s bambusovými výhonky, 
vařené kuře, vepřová dušená 
šunka a samozřejmě miska 
slavnostní lepkavé rýže. Na 
oltářích (předků) se o Tetu 

tradičně obětují peníze a 
ovoce. Je zajímavé, že 
vietnamské děti dostávají od 
rodičů místo dárků peníze pro 
štěstí - jsou uloženy v 
červených  obá lkách  s  
obrázkem.

Ukrajinské 
Vánoce ctí 

tradice, víru i 
pověry

P ř e v á ž n á  v ě t š i n a  
u k r a j i n s k ý c h  v ě ř í c í c h  
používá starý, takzvaný 
juliánský církevní kalendář, 
takže vánoční svátky slaví až 
po příchodu nového roku, 6. a 
7. ledna. Novoročně-vánoční 
čas trvá prvních dvacet dní až 
do svátku svatého Jana 
Křtitele.

6. ledna je den Svaté 
večeře, český ekvivalent 
Štědrého dne. Tento den by 
se podle zvyklostí měl držet 
půst. Věřící vstávají brzy ráno 
– to aby během roku nikdy 
nezaspali. Umývají se vodou, 
do které hodili stříbrnou 
minci. Věří, že hádky, trestání 
dětí a půjčování peněz 

během tohoto dne přinese 
stejné problémy po celý rok. 
Celý den má být zasvěcen 
pouze přípravě na Svatou 
Večeři. Ta se musí skládat z 
dvanácti postních jídel. 
Hlavní a první je kuťa. Je to 
sladká varianta českého 
kuby, připravuje se z pšenice 
nebo krupek, rýže, máku, 
medu, ořechů, rozinek apod. 
Nemůže chybět neslazený 
odvar ze sušeného ovoce 
uzvar, boršč (z červené řepy 
a bez masa), malé žemle – 
pampušky - zelňačka, hrách, 
ryba studená i smažená, a 
holubce, zelné závitky plněné 
rýží. Podávají se také 
lívance, salát, pirožky a 
houby.  Každý  by  mě l  
ochutnat všech dvanáct jídel 
a na talíři by nemělo nic 
zůstat, aby se všichni ve 
zdraví  dočkal i  da lš ího 
Svatého večera. Večeře trvá 
dlouho, i několik hodin. 
Štědrým se ale na Ukrajině 
nazývá až 13. leden. Během 
večera, kterému se říká 
Melančin, se zpívají písně, 
podobné koledám, tzv. 
„štědrivky“. Připravuje se 

Svátky třikrát jinak
Symbolem našich Vánoc je 
především kapr, bram-borový 
salát ,  koledy a hlavně 
stromeček. V Čechách ale žijí 
i národnostní menšiny z 
různých koutů světa a růz-
ného náboženského vyznání. 
Slaví Vánoce jinak, nebo 
Vánoce vůbec neznají?

(pokračování na str. 7)

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Dětmarovice střed a MŠ Dětmarovice 
Koukolná pro šk. rok 2011/2012 bude probíhat 

od 7. do 9. února 2011 na obou mateřských školách 
v době od 8.00 - 16.00 hodin.

K zápisu je potřeba donést pouze průkaz ZP dítěte.
Těšíme se na nové předškoláčky.

Obecní úřad děkuje
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 

10. listopadu ukončil svou činnost starosta obce 
pan Ing. Lumír Mžik.

31. prosince ukončí pracovní poměr zaměstnanci 
obce pan Bohumír Balon a pan Ladislav Vašut.

Srdečně děkujeme všem za dlouholetou velice 
dobrou spolupráci a za vše, co pro obec vykonali. Do 
dalších let života přejeme vše nejlepší, hodně zdraví 
a bývalému starostovi také mnoho úspěchů v novém 
zaměstnání. 

Kolektiv zaměstnanců obecního úřadu
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Svátky třikrát jinak
také druhá Svatá večeře – méně bohatá. 14. ledna nastává 
svátek svatého Vasyľa, a také příchod Nového roku podle 
starého juliánského kalendáře. Běžně se mu říká „starý nový 
rok“. Obětuje se prase a uspořádá se zabijačka.

Romské Vánoce – Bachtaľi 
Karačona

Vzhledem k tomu, že jsou Vánoce svátkem nábo-ženským, 
slaví je Romové podle toho, k jakému náboženství se hlásí.

Čeští a slovenští Romové nazývají Vánoce Karačona a v 
jejich oslavách se prolínají prvky převzaté od majoritních 
společností s vlastními romskými tradicemi, v nichž se i po 

mnoha staletích odráží jejich indický původ.
Mezi tyto tradice, které romské Vánoce odlišují od Vánoc 

českých, patří odpou-štění, usmíření a vzpo-mínání na 
zesnulé příbuzné. Toto je pro Romy velmi důležité, neboť v 
dobách, kdy byli zcela izolovanou skupinou, museli být mezi 
sebou velmi solidární. Na romské komunitě, ve které žili, byli 
zcela závislí a nemohli žít v nesvárech.

Štědrý den – Viľija nebo Veľija – Romové se v tento den jako 
gádžové postí. Při štědrovečerní večeři většinou jedí zelí, 
fazole se švestkami, brambory, piškot (šátečky plněné 
vařenými brambory) a bobaľky (buchtičky sypané mákem a 
polité mlékem). V některých krajích chodí Romové vinšovat 
(přát štěstí a zdraví do nového roku) hned po večeři, jinde se 
vinšuje až na Boží hod. Den po Štědrém dnu nastává vánoční 
hodování a jí se masitá jídla.

Všem, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje 
navštívit přímo knihovnu, nabízíme od 1. ledna 2011 možnost 
donášky knih a časopisů přímo domů. Vše je velmi 
jednoduché. Telefonicky, osobně či e-mailem uvedete svoje 
jméno, adresu, kontakt a tituly, o které máte zájem. Pokud jsou 
v knihovně dostupné, kontaktujeme Vás a domluvíme si termín 
doručení.

Volejte: 596 550 071, nebo pište na knihovna@ 
detmarovice.cz. Těšíme se na Vaše požadavky.

Vánoční výpůjční doba

čtvrtek 23.12. 12,30 – 16,00 hod.

úterý 28.12. 12,30 – 17,00 hod.

středa 29.12.    8,00 – 11,30 hod.
                        12,30 – 17,00 hod.

čtvrtek 30.12. 12,30 – 16,00 hod.

Když nemůže čtenář ke knize, musí kniha ke čtenáři
Místní knihovna v Dětmarovicích již 

řadu let zprostředkovává svým uživatelům 
a návštěvníkům řadu knihovnicko-
informačních služeb. Aby uspokojila jejich 
požadavky, přichází s nabídkou nové 
služby, a to donáškové služby.

(pokračování ze str. 6)
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Ačkoliv v době, kdy píšu tento příspěvek, mi svítí do 
oken sluníčko a vůbec to nevypadá, že brzy budou vánoce, 
přece jsou tu už za pár týdnů. Ve škole se už hrají koledy, 
chystá se vánoční výzdoba, organizují se mikulášské, 
adventní a vánoční akce. Vzhledem k tomu, že je pořádáme 
i na pobočkách v Dolní Lutyni a v Dětmarovicích, jejich 
počet dosahuje úctyhodného čísla čtrnáct. A jestli máte 
rádi vánoční koledy, zvyky a atmosféru, která k vánocům 
neodmyslitelně patří, pak určitě některou z těchto akcí 
navštívíte.

 Základní umělecká škola Rychvald informuje

Naši nejmenší,  žáci  
p ř ípravných a  prvních 
ročníků hudebního, literárně-
dramatického a výtvarného 
oboru se setkají s Mikulášem, 
andělem a čertem na dvou 
koncertech v 16.00 a 17.30 v 
ú t e r ý  7 .  p r o s i n c e  v  
k o n c e r t n í m  s á l e  n a š í  
k m e n o v é  b u d o v y  v  
Rychvaldě.

Ve čtvrtek 9. prosince v 
16.30 vás pozveme do 
obřadní místnosti Obecního 
úřadu v Dětmarovicích na 
Vánoční koncert. Na tu 

pravou vánoční notu Vás 
u rč i t ě  na lad í  s i t uačn í  
komedie plná písniček a 
nečekaných zvratů „Jak byly 
Vánoce málem na blátě“, kde 
se dozvíte, co dělat, když je 
20. prosince teplo jako v létě. 
Autorky  p ř íběhu,  paní  
učitelky Petra Křížková, 
Kateřina Šmídová a Hana 
Indruchová, víc prozradit 
nechtěly, pouze slíbily, že 
všechno dobře dopadne.

Ve čtvrtek 16. prosince 
d o p o l e d n e  t u t o  h r u  
předvedou v kulturním domě 
v Dolní Lutyni naši malí 
umělci dětem z mateřských a 
základních škol z Dolní 
Lutyně a Dětmarovic, v 

pondělí 20. prosince v 17.00 
vás pozveme do ZŠ A. 
Jiráska v Dolní Lutyni na 
představení pro veřejnost.

V neděli 19. prosince v 
15.00 se žáci dětmarovických 
poboček naší ZUŠ zúčastní 
jako  hos té  Vánočn ího  
koncertu v kostele sv. Maří 
Magdalény v Dětmarovicích.

A pak už bude opravdu 
b l í z ko  t en  t a j up lný  a  

vytoužený okamžik, kdy u 
vás doma zavoní purpura a 
jehličí, zazvoní zvoneček a 
rozsvítí se světla svíček na 
vánočním stromku. Klidné 
vánoce v kruhu vašich 
blízkých a úspěšný rok 2011 
vám jménem zaměstnanců 
ZUŠ Rychvald přeje

          Vlasta Matonogová  
                   ředitelka ZUŠ

 Setkání našich žáků s Mikulášem v Rychvaldě v loňském roce.
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Je třeba si uvědomit, že 
zapálenou svíčku nelze 
položit kamkoli a na cokoli. V 
každém případě by svíčka 
měla být umístěna na 
nehořlavé podložce a v 
dostatečné vzdálenosti od 
hořlavé dekorace věnce a to 
tak, aby se i při případném 
převrhnutí svíčky nemohl 
oheň rozšířit mimo tuto 
podložku, a tak zapálit 

Vánoční 
mše

Na Štědrý den 
24. prosince bude 

slavnostní „Půlnoční 
mše svatá“ sloužena 
ve  22.00 hodin, na 
Boží hod 25.12.  a na 
Šťěpána 26.12. v  
7.30 hodin.

Pozor na adventní věnce!
Tak se nám opět blíží Vánoce, chvíle pohody a klidu. V 

posledních letech se však množí počet požárů od 
adventních věnců. Příčina je velmi prostá. Na adventní 
věnec se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně prostě 
zapomene. Hořící svíčky pak mohou při převrhnutí anebo 
dohořívání zapálit chvojí a jiný hořlavý základ věnce, od 
kterého se vznítí nábytek a následně celé zařízení bytu. 

dekoraci věnce. Rovněž je 
velmi důležité zohlednit 
vzdá lenost  zapálených 
svíček od hořlavých visících 
textilií, jako jsou např. závěsy 
či záclony, z důvodu jejich 
snadného zapálení  př i  
vzniklém průvanu. Další 
zásadou by mělo být, že 
hořící svíčku nikdy nene-
chávejte ani na chvíli bez 
dohledu, protože ani stabilní 
svíce na stabilním stole 

nejsou zárukou bezpečí. 
Například svíci může shodit 
domácí zvíře nebo malé dítě.  
Pokud svíčky na adventním 
věnci nejsou umístěny v 
nehořlavé a tepelně izolující 
misce tak, aby nebyly v 
přímém kontaktu s jehličím 
nebo hořlavým základem 
věnce,  tak věnec raději 
používejte jen jako dekoraci 
bez zapálených svíček. 
O b d o b n é  r i z i k o  m ů ž e  
představovat i  vánoční 
stromeček. V případě, že 
používáte na vánočním 
stromečku klasické svíčky, 
pak je nezapomeňte umístit 
do stabilního, nehořlavého 
skřipce s miskou, která 
zachycuje horký vosk. Vždy 
je třeba dbát na to, aby 
plamínek svíčky byl  v 
dostatečné vzdálenosti od 
jehličí a hořlavých vánočních 
ozdob. Tam, kde se používají 
elektrické žárovky, je jistě 
bezpečnější používat vý-
robky s certifikátem, u kterých 
je větší předpoklad, že 
e l e k t r i c k á  i n s t a l a c e  
nezapříčiní požár. Velmi 
nebezpečné jsou také 
prskavky. Chceme-li si na 
stromečku zapálit prskavku, 
měla by být pod stromečkem 
nehořlavá podložka. Samo-
zřejmě i zde platí zásada, 
nikdy neodcházejte od hořící 
svíce nebo prskavky! O tom, 
jak může být zničen byt 
během chvilky se můžete 
přesvědčit na http://www. 
stream.cz/video/215712-
p o z a r - v a n o c n i h o - s t r o  
mecku/.

Klidné a pohodové 
vánoce

     por. Ing. Karína Štemberková

Pistáciové kuličky 
Suroviny:
300 g piškotových dro-

bečků, 100 g másla, 50 g 
moučkového cukru, 100 g 
nahrubo nastrouhaných 
pistáciových oříšků, 100 g 
sušeného nízkotučného 
mléka, 2 bílky, podle chuti 
rum. Dále celé pistáciové 
oříšky dovnitř kuliček, jemně 
strouhané pistáciové oříšky 
na obalení a papírové 
košíčky.

Postup:
Máslo  vyš leháme s  

moučkovým cukrem do pěny, 
přidáme prosité sušené 
mléko a ostatní suroviny a 
vypracujeme tužší hmotu. 
Necháme ji vychladit a potom 
odebíráme menší kousky, do 
kterých vtlačíme pistáciové 
oříšky. Utvoříme kuličky, 
obalíme je strouhanými 
pistáciovými oříšky a vložíme 
do papírových košíčků.

Cukroví na vánočním stole
Jednou z obecně rozšířených vánočních tradic, které 

se udržely do dnešních dnů, je pečení vánočního cukroví. 
Typickými druhy je cukroví z lineckého těsta, vanilkové 
rohlíčky, medové perníčky, pracny a další. Dnes již existuje 
nepřeberné množství druhů, při jejichž pečení se používají 
různé moderní ingredience. Ale co dělat, když na dlouhé 
pečení není čas nebo když nám zůstanou po pečení různé 
„zbytky“? No přece „upéci“ nepečené cukroví. Mezi ty 
modernější patří například:

Stromečky a svíčky 
Suroviny: 
dětské piškoty, moučkový 

cukr, vanilkový cukr, rum, 
změklé máslo, mleté ořechy,  
1-2 lžíce marmelády,  1-2 
lžíce kakaa

Postup:
Piškoty pomeleme, zvlh-

č íme rumem,  p ř idáme 
kakaový prášek, vanilkový 

c u k r ,  m l e t é  o ř e c h y ,  
m a r m e l á d u  a  m á s l o .  
Promícháme a vypracujeme 
vláčnou měkkou hmotu. Jed-
notlivých ingrediencí dáváme 

podle toho, co máme a podle 
chuti, není nutné použít 
všechno. Je to ideální recept 
na zpracování zbytků po 
pečení vánočního cukroví. 
Místo piškotů můžeme použít 
rozlámané či nepovedené 
cukroví nebo zbytky piško-
tového korpusu, místo másla 
zbytky různých krémů.

Hmotu plníme do formi-
ček, vyklopíme a dáme 
ztuhnout do ledničky. Potom 
přilepíme krémem nebo 
rozehřátou polevou na piško-
ty a libovolně dozdobíme po-
levou, případně mandlemi či 
jiným zdobením.



I v letošním roce pořádala Komise pro občanské záležitosti 
již tradičně Setkání jubilantů. Ve středu 20. října se v sále 
Dělnického domu sešli oslavenci, kteří v letošním roce dovršili 
70, 75, 80, 85 a 90 let. Účast byla vysoká, celkem i s  partnery 
přišlo na společné setkání 103 občanů. Jako dárek obdrželi 
jubilanti poukaz do solné jeskyně v Dětmarovicích a při malém 
občerstvení a dobré hudbě se pak dobře pobavili. 

V podobném duchu proběhlo i slavnostní setkání 
padesátníků a šedesátníků. Ti byli do Dělnického domu 
pozváni na pátek 5. listopadu. I jejich účast byla vysoká a 

rovněž přesáhla stovku. I 
tito oslavenci dostali jako 
dárek k narozeninám 
poukaz do solné jeskyně a 
velmi dobře se při dobrém 
vínu a ve víru tance bavili až 
do půlnoci.

Děkujeme všem, kteří 
přijali naše pozvání a ještě 
jednou přejeme hodně 
zdraví, štěstí a zdaru.

Vzpomínka 
Dne 17. prosince 

vzpomínáme 1. smutné 
výročí úmrtí našeho 

manžela, tatínka 
a dědečka 

pana Miroslava Sikory.
S láskou a úctou 

vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Na společnou cestu životem 

vykročili
Listopad 2010
80 let
Božena Mencnerová
Věra Sikorová
Marta Chlebková
81 let
Vlasta Staníčková
83 let
Pavel Koziel
85 let
Emil Rosman
Rudolf Halama
87 let
Anna Šimašková
88 let
Josef Čempel
Miroslav Sýkora
89 let
Josefa Miková
 90 let
Alžběta Plevová

97 let
Štěpánka Jurčíková
Prosinec  2010
82 let
Josef Mencner
Leontýna Mžíková
83 let
Emílie Popková
Naděžda Furmančíková
86 let
Miloslav  Olšovský
Viktorie  Lapišová
Leontína Soukeníková
88 let
Vlasta Pazdiorová
90 let
Anežka Hatláková
92 let
Štěpánka Barteczková
95 let
Marie Foltynová

13. listopadu jsme přivítali 
nové občánky

Štěpána Totka
Adama Vagnera Lauru Konkolskou

Dorotku Hanuskovou

Zlatá svatba 

Dne 12. listopadu oslavili 50. výročí uzavření sňatku 
manželé Ondřej a Anna Hanuskovi. Svůj slib, který si dali před 
50 léty, si znovu připomněli v sobotu 13. listopadu 
slavnostním obřadem.  

27.11.2010
Ondřej Téma – Dolní Lutyně

Inna Milinčuk – Ukrajina

Vzpomínáme 
na naše zemřelé

Jana Perďocha, Věru 
Budínovou,  Bohumíra  
Sznapku, Annu Nebrojovou, 
Aurelii Krůlovou, Aurelii 
B u k o v j a n o v o u .  A n n u  
Javorskou, Jiřinu Krůlovou

Setkání jubilantů 
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Dárkové poukázky

Dětmarovická lékárna nabízí svým 

pacientům využití dárkových poukázek na 

nákup volně prodejných léčiv a jiného 

sortimentu. Jedná se o tyto poukázky: 

VITAL PASS, FLEXI PASS, DÁRKOVÝ PASS, 

UNIŠEK, UNIŠEK +, CADHOC, TICKET 

COMPLIMENTS, TICKET MULTI. Těšíme se 

na Vaši návštěvu. 

Vážení spoluobčané,

volební kampaň i volby do zastupitelstva obce jsou za 
námi. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem 
příznivcům, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali své hlasy 
kandidátům za KSČM. Vaše hlasy přispěly k zisku 6 
mandátů v patnáctičlenném obecním zastupitelstvu. 

Odcházejícímu starostovi 
Ing. Lumíru Mžikovi, který 
vedl obec velice dobře a mezi 
občany byl oblíbený, dě-
kujeme za vše, co za téměř 

PODĚKOVÁNÍ

čtrnáct let pro Dětmarovice 
vykonal. Zůstal za ním kus 
nepřehlédnutelné poctivé 
práce.

Nově zvolení zastupitelé 
za KSČM budou ve svých 
funkcích usilovat o prosa-
zování zájmů Vás voličů a 
prosazování volebního pro-
gramu KSČM.

                                                                                                 
              Výbor ZO KSČM
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