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Aktuálně z bloku starosty
Vážení spoluobčané,
zas už se blíží konec roku. V tomto roce jsem měl já, ale i 
obecní úřad povinnost ukázat Vám, že se některé věci dají 
dělat jinak. Je jen na Vás, abyste posoudili, co se povedlo a co 
ne. V každém případě jsme teprve na počátku realizace 
nového programu rozvoje obce a nechci dnes tento program 
rozebírat. Staráme se, aby naši občané měli informace o 
plánovaných postupech plnění všech zásadních úkolů v oblasti 
rozvoje obce. Co se týče realizací v roce 2011, najdete je 
uceleně na našich www. stránkách, kde v rubrice INVESTICE 
2011 jsou fotografie všech uskutečněných záměrů. Chci 
rovněž, abyste měli možnost lépe proniknout do funkčnosti 
našeho obecního úřadu a abyste měli možnost poznat i filosofii 
našeho počínání. Z obsahu Dětmarovického okénka a ze zpráv 

na www.detmarovice.cz dost 
vyčtete a v případě Vašeho 
zájmu jsme připraveni i k 
osobnímu jednání. Snažíme se 
řešit i drobné věci ne od stolu, 
ale chodíme k nim „na místo“. 
Zásada je, že obecní úřad je tu 
pro lidi, a ne snad opačně. Pro 
rok 2012 a další období máme 
smělý rozvojový plán, který 
prvořadě vychází z volebních 
programů všech stran v obci. 
Chceme udělat obec hezčí, 

komfortnější a přátelštější lidem.  
V první řadě zrealizujeme nové zdravotní středisko, dále 
pohneme se splaškovou kanalizací, se sběrným dvorem 
tříděného odpadu, se zateplením školek, dokončíme chodníky, 
opravíme další cesty, nainstalujeme bankomat, opravíme 
budovu Domu s pečovatelskou službou, opravíme kostel a 
faru, zrealizujeme odpočinkové plochy v obci,…. Ale dost o 
práci. 
Blíží se konec roku a sluší se zastavit, zpomalit tempo, 
uvědomit si hlavní hodnoty v životě člověka, setkat se s 
rodinou, nalít si štamprli se sousedem k utužení vztahů, 
obdarovat blízké, zajít si na vánoční koncert, apod. Po Novém 
roce zase začne obvyklý shon, také společnost bude v 
obtížnější ekonomické situaci se všemi souvislostmi a čeká 
nás náročné období.  Přál bych si, vážení spoluobčané, aby se 
nám společně v obci co nejlépe dařilo a abychom si situace v 
životě vzájemně neztěžovali.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné prožití vánočních 
svátků v kruhu Vašich blízkých. A do nového roku Vám 
přeji hodně zdraví, osobní pohody, štěstí a co nejvíce 
splněných přání.
                                                             Ing. Ladislav Rosman

Vážení 
občané
Dětmarovic,

přejeme Vám
krásné a spokojené prožití
vánočních svátků, které Vám snad
umožní odpoutat se alespoň na chvíli od
menších či větších problémů, s nimiž se
každý neustále potýká. Rovněž tak do
nového roku přejeme hodně zdraví, jakož i
hodně úspěchů ve vašich činnostech.

       Kolektiv zaměstnanců obecního úřadu
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Jednání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce se koná ve středu dne 
21.12.2011 v 17 hodin v Dělnickém domě.

Na programu jednání je rozpočtové provizorium obce a 
rozpočtový výhled na nejbližší období, informace o dalším 
postupu v oblasti kanalizace a sběrného dvora, zprávy o 
činnosti výborů, plány práce zastupitelstva a výborů pro rok 
2012 a další záležitosti.

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

Odpady a prodej známek na popelnice na rok 2012
(viz termíny v obecním kalendáři)

Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada 
poplatku za psy pondělí 16.1., úterý 17.1., středa 18.1.2012 v 
přízemí  obecního úřadu v době od 8.00 do 16.00 hodin, 
následně vždy v úřední dny do konce ledna.

Svoz popelnic každý lichý týden, úterý až pátek (1. týden 
začíná 2.1.2012).

Tříděný odpad (sklo, textil, papír) – svoz pytlů vždy v 
pondělí – 12.3., 11.6., 10.9., 19.11.2012.

Přistavení a svoz velkoobjemových kontejnerů vždy 
poslední víkend v lichém měsíci: 28.1., 30.3., 25.5., 27.7., 
27.9., 23.11.2012.

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu vždy v sobotu - 
17.3., 9.6., 11.8., 13.10.2012. Stanoviště mobilní sběrny 
nebezpečného odpadu:

U nadjezdu                                          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!

Svoz  bioodpadu
Obec Dětmarovice zavádí v příštím roce na období od 1.5. 

do 30.11.2012 svoz bioodpadu, a to formou kontejnerů  na 
bioodpad. 30 ks 1100 l kontejnerů bude k tomuto termínu 
rozmístěných po celém území obce, především u stávajících 
separačních hnízd. Interval odvozu je stanoven 1x týdně. 
Seznam s umístěním kontejnerů včetně mapky bude 
zveřejněn  v březnovém Dětmarovickém okénku.

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. 

Uvedený odpad od vás osobně převezme pracovník 
obecního úřadu.

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

Ceny pro odvoz odpadu na rok 2012  jsou následující
Popelnice 110 l odvoz  1x2 týdny                          1.500,- Kč
Popelnice 110 l odvoz  1x4 týdny                            800,- Kč 

(max. 2 osoby v domě)
Popelnice 240 l plast nebo 2 ks popelnice 110 l     2.500,- Kč

Kontejner 1100 1 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), svoz bioodpadu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 24. listopadu navštívili zástupci naší obce polskou 
obec Hažlach, se kterou byla v srpnu letošního roku 
podepsána dohoda o záměru spolupráce. Kromě starosty 
obce se akce zúčastnili ředitel základní školy, farář, zástupci 
TJ Sokol, předsedové SK Dětmarovice, Sboru dobrovolných 
hasičů, Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského 
svazu a Občanského sdružení myslivců.

Návštěva Hažlachu
Po oficiálním přijetí na radnici následovala projížďka 

mikrobusem po rozlehlé desetitisícové polské obci a 
návštěva zajímavých památek -  dřevěného kostela Michaela 
archanděla z roku 1777 v Kończycach Wielkich a nejstaršího 
dřevěného kostela v Těšínském Slezsku - kostela sv. Rocha v 
Zamarskach z roku 1731. Kromě spolupráce mezi obcemi se 

s a m o s t a t n ě  r o z v í j í  i  
spolupráce v zájmových 
organizacích. Navázání 
vztahu s možností dotací 
vysoce hodnotí ředitelé 
E u r o r e g i o n u  T ě š í n s k é  
Slezsko, a to jak zástupce 
české strany p. Laštůvka, tak 
zástupce strany polské p. 
Kasperek. V současné době 
se již pracuje na získání 
dotací pro školní součinnost a 
pro opravu kostela. Také tyto 
aktivity mají u obou ředitelů 
podporu.
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S hlavním pořadatelem -
obecním úřadem – se na akci 
pořadatelsky podíleli TJ 
Sokol Dětmarovice, Český 
zahrádkářský svaz a Český 
svaz včelařů. Zapojily se také 
obě mateřské školy, základní 
škola, školní družina a široká 
veřejnost.

TJ Sokol v letošním roce 
oslavila 90. výročí založení 
organizace, a tak zde 
prezentovala svou velice 
bohatou činnost. Kromě 
f o t o g r a f i í  a  r ů z n ý c h  
historických dokumentů byly 
vys taveny  t aké  různé  
předměty, z nichž největší 
pozornost určitě patřila 
dvěma sokolským krojům, 
které zapůjčilo Slezské 
zemské muzeum v Opavě. 
Mužský kroj byl z roku 1930 a Oznámení 

o změně ceny 
vodného 

a stočného 
od 1.1.2012

Na základě usnesení 
představenstva akciové 
společnosti byly v soula-
du s platnou legislativou 
schváleny nové ceny vod-
ného a stočného s účin-
ností od 1. ledna 2012 
takto:

Voda pitná (vodné)
30,61 Kč/m3 

(bez DPH)      
34,90 Kč/m3 

(vč. 14% DPH)

Voda odvedená 
(stočné) 27,65 Kč/m3 

(bez DPH)      
31,52 Kč/m3 

(vč. 14% DPH)
Nové ceny budou up-

latněny vůči našim odbě-
ratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 
1. lednu 2012, popřípadě 
bude postupováno dle 
uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem 
a dodavatelem.

Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava 
a.s.

ženský z roku 1948. Výstava 
e x p o n á t ů  n e j e d n o m u  
návštěvníkovi připomněla 
hezky prožité chvíle v mládí v 
kruhu svých „bratrů a sester“ 
z této tělocvičné organizace.

Z a h r á d k á ř i  k r o m ě  
tradičních výpěstků, kterých 
se letos sešlo o něco více než 
v loňském roce, vyhlásili 
soutěž  „O nejkrásnější 
perníkovou chaloupku“.  
Celkem bylo ke zhlédnutí 39 
exponátů. S vyhodnocením 
se můžete seznámit na jiném 
místě toho čísla našeho 
zpravodaje.

A když soutěž o perníkové 
chaloupce, tak také výzdoba 
jeviště se nesla v tomto 
duchu,  kde ústředními 
postavami byli Jeníček, 
Mařenka a ježibaba. Včelaři 

jako vždy prodávali med, 
medové výrobky či lákavou 
medovinu.

Kromě výstavních expo-
nátů si bylo možno na 

výstavě také zakoupit řadu 
dekoračních, dárkových i pro 
domácnost  po t řebných 
předmětů. Vystavovali a 
prodávali zde Solná jeskyně 
Dětmarovice, Azylový dům 
pro muže Bethel Karviná, 
Střední škola praktická 
Bohumín, Aroma - prodejna 
Kunčice pod Ondřejníkem, 
pan Šanda  z Havířova 
dřevěné výrobky a formičky, 
pan učitel Agner - řezbář, 
a s t r á l n í  k a m e n y  p a n í  
Urbancová, kaktusáři Orlová. 
Zhlédnout bylo možné také 
ukázky výtvarných technik a 
ručních prací. Paličkování 
paní Kurečkové, košíky a 
jemné medové perníčky paní 
Macurové, výrobky z papíru - 
origami paní Dvorokové, 
háčkované ozdoby paní 
Kunzové, techniku perga-
máno paní Hanuskové a 
slečny Skybové, malované 
obrázky a kameny paní 
Vochalové, malování vá-
nočních ozdob paní Menší-
kové či drátkování paní 
Stáňové. A mnohé další. O 
akci byl opět zájem ze strany 
veřejnosti. Za dva dny ji 
navštívilo cca 1700 návš-
těvníků. Přijeli ze širokého 
okolí, dokonce z Ostravy či 
Třince. Určitě svého výletu do 
Dě tma rov i c  ne l i t o va l i ,  
protože zde je vždy něco 
nového a zajímavého.

V š e m ,  k t e ř í  s e  n a  

Osmé Medové dny  
Již osmý ročník prodejní předvánoční výstavy Medové 

dny se konal ve dnech 26. - 27. listopadu 2011 v prostorách 
Dělnického domu. 

zdárném průběhu této velice 
náročné akce podíleli, patří 
velké poděkování a do další 
tvořivé činnosti mnoho elánu.  

           Dagmar Šnapková
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Dovolte mi, vážení spolu-
občané, abych se stručně vrátil 
k historii školy u nás v obci, 
přičemž lze vyjít z docho-
vaných podkladů někdy z 

konce 18. století.  Zavedení 
povinné školní docházky je 
datováno do roku 1778 a děti z 
Dětmarovic pak chodily dalších 
50 let do farní školy v tehdejší 
Německé Lutyni. Až v roce 
1828 byla otevřena první škola 
v Dětmarovicích. Stála na 
místě dnešního Dělnického 
domu a byla jen pro 20 dětí. 
Teprve v roce 1891 byla po-
stavena čtyřtřídní a později 
šestitřídní obecná škola u 
kostela, jejíž budova, teď již s 
jiným využitím, stojí dosud, s 
pozdějším přistavením šaten a 
záchodů, ještě později s 
přistavením budovy dílen. 
Takto byla školní budova 
funkční až do otevření nové 
školní budovy v roce 1971. 
Nemohu samozřejmě opo-
menout ani budovu čtyřtřídní 
školy v Koukolné z roku 1908, 
k te rá  s louž i la  dě tem z  
Koukolné od prvního do pátého 
postupného ročníku. Na tuto 
školu jsem i já začal chodit jako 
žáček první třídy a dodnes s 
úctou vzpomínám na svou 
první třídní učitelku, tehdy 
velmi mladou slečnu Zdeňku 
Kijonkovou, nyní paní Kreu-
ziegerovou.  Jsem pře-
svědčen, že obecná, pak 

základní osmiletá, později 
devítiletá škola v Dětma-
rovicích měla vždy štěstí na 
velmi dobré pedagogy, jejichž 
jména bychom si měli každý z 

nás, kdo školu v Dětmarovicích 
navštěvoval, občas připo-
menout. Jsem rovněž pře-
svědčen, že škola  v Dětma-
rovicích vždy dávala dětem 
maximum dobrého pro další 
uplatnění v životě, poctivě a za 
každého režimu. Za tuto 
poctivou práci chci za sebe a 
obec poděkovat všem sou-
dobým pedagogům, peda-
g o g ů m  n a  z a s l o u ž i l é m  
odpočinku i těm, kteří již nejsou 
mezi námi. Je potřeba po-
děkovat rovněž všem gene-
racím vedoucích kroužků 
zájmové činnosti, ostatním 
pracovníkům školy, přátelům 
školy a obětavým rodičům 
několika generací v obci.

Jak jsem již zmínil, od roku 
1971 je v provozu nová budova 
školy. Byla postavena jako 
moderní, třípatrová a nadča-
sově koncipovaná čtrná-
ctitřídní budova s moderním 
vybavením. Tato budova je i po 
40 –ti letech  hodnocena stále 
jako velmi prostorná, s dobře 
vyřešeným sociálním záze-
mím, tělocvičnou a stravo-
vacím zařízením. Je evidentní, 
že tehdejší vedení obce a školy 
řešilo novou budovu velkoryse, 
s mnohaletou perspektivou do 

budoucna. Rovněž jim je 
potřeba poděkovat.  Ve 
vstupním prostoru budovy je 
umístěna pamětní deska s 
portrétem prvního dětma-
rovického nadučitele pana 
Ferdinanda Sadílka a je zde 
zazděn i historicky cenný 
Pamětní list, který byl spolu s 
pamětní deskou přemístěn z 
budovy původní obecné školy 
od kostela.  V této nové školní 
budově se zatím vystřídali tři 
ředitelé, prvním byl pan Milan 
Kajzar, pak paní Helena 
Mecová a nyní je to pan Robert 
Lindert. Je třeba jim poděkovat 
i za to, že budova školy byla 
postupně vybavována vý-
početní technikou, a jiným 
zařízením, které je důležité pro 
kvalitní moderní výuku. Za 
dobu posledních novodobých 
40-ti let vyprodukovala naše 
škola mnoho mladých lidí s 
dobrým společenským uplat-
něním, a to bez ohledu na 
změny společenského režimu. 
Jsem rád, že můžeme kon-
statovat i v této novodobé 
historii jednoznačně převa-
žující zájem obce a vedení 
školy o poctivé řemeslo pe-
dagoga, bez aplikace někte-
rých exper imentů serví-
rovaných tzv. „novátory a 
osvícenci vyučování“. Jsem 
rád, že zde platí to, že škola je 
tu od toho, aby naučila, ne, aby 
jen „pohladila“, či rozvíjela v 
dětech nesystematičnost, 
například jen podporou kon-
krétního talentu, rozevlátost  s 
nekoncepčním nezvládáním 
stále náročnějšího učiva, jehož 
může být důsledkem např. i 

pokles úrovně středoškolského 
vzdělání v našem státě. Rád 
konstatuji skutečnost, že naše 
dě t i  nemíva j í  ve  ve lké  
konkurenci dětí z měst obvykle 
problémy s přijetím na střední 
školu. I za to je potřeba peda-
gogům v Dětmarovicích po-
děkovat, stejně jako za 
o b ě t a v é  „ n a d s t a v b o v é “  
rozvíjení talentů našich dětí při 
práci v zájmových kroužcích.

Osobně si cením sta-
rostlivosti vedení obce a 
vedení školy v posledních pěti 
letech o modernizaci této 
budovy. Bylo provedeno kom-
pletní zateplení pláště hlavní 
budovy a tělocvičny s výměnou 
oken, zateplení střech budov a 
rekonstrukce rozvodů vody 
včetně obnovy sociálních 
zařízení a sprch. To vše s 
celkovým nákladem téměř 21 
mil. Kč. Provedení rekons-
trukce by bylo těžko možné bez 
cílené dotace Státního fondu 
životního prostředí a Regio-
nálního operačního programu. 
U tématu dotací je potřeba 
vyzvednout rovněž zásluhy 
největší firmy na území Dět-
marovic, Elektrárny Dětma-
rovice a děkuji proto nyní 
vedení této firmy především za 
poskytnuté finanční příspěvky 
na modernizaci vybavení 
učeben a děkuji rovněž za 
trvalý zájem o podporu naší 
školy.

Vážení spoluobčané, téma 
školy je velmi obsáhlé a 
nemám v úmyslu vše podrobně 
rozebírat. V každém případě 
však chci i touto formou 
vyslovit uznání všem lidem tzv. 
„okolo školy“, ať už z dřívějších 
dob, nebo z doby aktuální. 
Chtěl bych vám, vážení pe-
dagogové, srdečně poděkovat 
za vaši práci, která nikdy 
nebyla lehká a jejíž náročnost 
se pro další období vždy jen 
stupňuje. Děkuji i  všem 
ostatním pracovníkům školy. 
Chtěl bych vám všem popřát 
hodně zdraví, spokojenosti s 
výsledky vaší práce, také 

hodně pevných nervů a síly do 
života, ale i dobré rodinné 
zázemí. A „nové“ škole přeji 
dobré ředitele a dobré pe-
dagogy,  dobrý pracovní  
kolektiv lidí ve škole a v 
neposlední řadě pozitivně 
naladěné sponzorské orga-
nizace pro podporu dalšího 
rozvoje školy v naší obci.

       Ing. Ladislav Rosman

40 let budovy Základní školy v Dětmarovicích

Zamyšlení starosty obce na téma školy v Dětmarovicích
V životě člověka jsou školní léta v základní škole 

významnou etapou, ve které se setkává s povinnostmi, učí se 
základům vědění a též se utváří jeho charakter. S uspokojením 
a hrdostí můžeme konstatovat, že škola v obci Dětmarovice 
byla ve své historii velmi oprávněně a vždy považována za 
důležitou součást života v obci, s odpovídající péčí ze strany 
obce, pedagogů, rodičů žáků školy, ale i ze strany 
podporujících organizací a firem především sídlících na 
území obce Dětmarovice. 
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V pátek zažila naše škola velkou slávu. Množství bývalých 
i současných žáků, učitelů i dalších příznivců školy se sešlo, 
aby si zavzpomínali na svá školní léta, na své působení na 
této škole nebo si jen prohlédli školní budovu, která v 
poslední době prošla celou řadou renovací. Slavnost byla 
zahájena proslovy pana ředitele a pozvaných hostí, pak si 

Zápis do mateřské 
školy

Zápis do obou MŠ proběhne ve dnech 
13.2. - 14.2.2012 

v době od 8,00 - 16,00 hodin 
v mateřských školách.

V tomto školním roce byla nově vybavena poslední odborná 
učebna ve 3. patře školy – chemická.

Chemická učebna

všichni poslechli velmi pěkné vystoupení naší družební 
školy v polském Hažlachu a neméně pěkné vystoupení 
našich žáků. Poté se všichni rozešli na jednotlivá patra, kde 
byly nainstalovány nástěnky s fotografiemi, seznamy 
bývalých žáků a pedagogů a kde se všichni mohli taky 
občerstvit. Nejvíce veřejnost zaujalo 3. patro s moderně 
vybavenými odbornými učebnami.

Návštěvníci školy byli spokojeni a někteří již plánovali, jak 
se zde opět sejdou za 10 let.  

  Mgr. Marie Kawuloková

Oslavy 40. výročí otevření nové školy
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Dárky
Ráda vzpomínám na své 
dětství, kdy jsme já a mých 9 
sourozenců poslední dny před 
Vánoci nemohli ani usnout, jak 
jsme se těšili, ale zároveň i 
obávali zklamáni, zdali bude-
me mít něco pod stromečkem. 
Dnes už nejsem malá holčička 
a  od  Vánoc  očekávám 
mnohem víc, než jak to viděly 
mé dětské oči. To těšení na 
Vánoce mi zůstalo a jen těžko 
si dovedu představit svátky bez 
tepla domova, rodiny, vůní 
cukroví, stromečku a sa-
mozřejmě nějakého milého 
překvapení. Ale čím potěšit? 
Jaký dárek vybrat, aby byl 
vhodný, udělal radost a neležel 
někde bez povšimnutí? Třeba 
Vám při výběru dárků pro vaše 
nejbližší pomohou následující 
řádky.

Dárky podle znamení
Berani - jsou spontánní, přímí, 
upřímní a zajímá je vše kolem 
sebe. Nezajímají je však 
zkušenosti druhých, raději se o 
všem přesvědčí sami. Mívají 
rádi sport, a proto je pro ně 
vhodná široká škála dárků od 
sportovního náčiní a výbavy, 
přes oblečení, až po perma-
nentky do fitness. Potěšení jim 
udělá i dárek v podobě 
adrenalinových zážitků. Při 
výběru oblečení volte spíše 
jasné barvy. Berana - může 
potěší rovněž akční video nebo 
počítačová hra, žena ocení 
vše, co zvýrazní její osobnost 
(šminky, parfém, přeliv na 
vlasy). Beranům uděláte radost 
historickou knihou, románem, 
encyklopedií či filmem. Ocení 
také mikroskop nebo dale-
kohled. Berani mají rádi netra-
diční vánoční dárky.

Býci - rádi žijí v estetickém 
prostředí - pořiďte jim něco pro 
zútulnění domácnosti, stačí 
třeba hezký svícen nebo váza, 
případně obrázek. Neznáte-li 
dobře styl zařízení jejich bytu, 
vsaďte na býčí lásku k přírodě a 
darujte jim pokojovou rostlinu 
nebo něco na zahrádku. Býci v 
sobě skrývají také špetku 
marnivosti, a ocení proto i 
šperk nebo sponu na kravatu. 
Snad největší radost uděláte 
Býkovi, když ho obdarujete 
stříbrem či zlatem. Dárek, 
vhodný pro tyto osoby jistě 
najdete i ve starožitnictví. Při 

výběru vánočního dárku pro 
Býka nehleďte na cenu.

Bl íženci  -  je l i kož  j sou  
přehnaně zvědaví, budou se 
těš i t  na  coko l i v  pěkně  
zabaleného. Rádi komunikují, 
p lánu j í  a  sb í - ra j í  nové  
informace. Ideálním dárkem je 
proto například adresář, diář či 
psací potřeby, radost uděláte i 
mobilním te-lefonem. Chcete-li 
jít s dobou, podarujte vašeho 
B l í ž e n c e  p o č í t a č o v ý m  
vzdělávacím programem. Nic 
nezkazíte ani knihou o životě 
s lavných osobností ,  ani  
jazykovou učebnici. Pokud se 
vám to zdá příliš chabé, kupte 
svým nejbližším k Vánocům 
fotoa-parát, kameru nebo 
poznávací zájezd. A dárek 
opravdu originálně zabalte.

Raci - mají ze všeho nejraději 
svou rodinu a cítí se tam v 
bezpečí. Rádi se otáčejí v 
kuchyni, a jsou pro ně tudíž 
vhodné kulinářské speciality - 
kořeněné oleje, cizokrajně 
vyhlížející ochucovadla nebo 
dárková balení  pravých 
italských těstovin. Vhodné jsou 
pro ně samozřejmě i kuchařské 
knihy. Protože jsou Raci 

zároveň citlivé duše, doplňte 
svůj dar nějakou maličkostí z 
lásky, t řeba perníkovým 
srdíčkem. Trefa do černého též 
bude, když Raka obdarujete 
jakoukoliv technickou věcí 
(strojek na holení, mobilní 
telefon, hodinky, PC) nebo 
čímkoliv pěkným na sebe.

Lvi - si potrpí na okázalost; ať 
jim koupíte cokoliv, nesmí to 
vypadat lacině. Chcete-li Lva 
opravdu potěšit, asi budete 
muset  udě la t  p růvan v  
peněžence. Radost jim udělá 
výrazný šperk, drahý parfém, 
luxusní pero nebo cokoliv, co je 
právě v módě (nejdokonalejší 
mobilní telefon, MP3 přehrávač 
apod.). Pokud se vám nechce 
utrácet za exkluzivní parfémy, 
belgické pralinky či aktovky z 

pravé kůže, můžete využít 
skutečnosti, že každý Lev je v 
hloubi své duše věčným 
dítětem, a nadchne ho proto 
třeba společenská hra, puzzle, 
hlavolam nebo obyčejné 
plyšové zvířátko.

Panny - se vyznačují puntič-
kářstvím, šetrností, přesností a 
spořádaností, jsou stálé a 
spolehlivé. Jsou prakticky 
založené a nesnesou doma 
žádnou zbytečnost, na kterou 
se jen práší. Dárek pro ně musí 
být účelný (něco do do-
mácnosti, pohodlné oblečení). 
Mile překvapit je můžete 
novými hodinkami nebo 
budíkem. Osoby ve znamení 
Panny potěší vše, co jim 
pomůže udržet pořádek a 
přehled (plánovací kalendář, 
kapesní počítač, kabelka, 
pořadač na dokumenty apod.). 
Chybu neuděláte, ani když je 
obdarujete knihou či přístrojem 
pro zlepšení jejich zdraví.

Váhy - mají podobně jako Býci 
smysl pro estetiku a umění. 
Potěšíte je hudebním cédéč-
kem, sbírkou básní nebo vkus-
ným předmětem z keramiky či 
porcelánu. V oblékání preferují 
střízlivé barvy a eleganci. Na 
zimu jim přijde jistě vhod 
například dlouhá šála. Váhy 
bývají společenské, a tak jim 
uděláte radost i vstupenkou do 
divadla nebo na ples. Radost 
jim udělá šperk, obraz, nebo 
nějaká praktická věc. Opravdu 
velmi je potěší, když vyřešíte 
problém, nad kterým se dlouho 
rozhodují. Kupte jim věc, nad 
jejíž koupí váhají už poměrně 
dlouho, zorganizujte letní či 
zimní dovolenou.

Štíři - jsou velmi vytrvalé a 
energické osoby, které přita-
huje tajemno, a uvítají proto 
každou drobnost, která může 
navodit tajemnou atmosféru. 
Vonné tyčinky, aromalampa 
nebo kniha s horoskopy. Potěší 
je i drobný talisman pro štěstí. 
Dámy i pány narozené ve Štíru 
ale nadchne také detektivka 
nebo mrazení vyvolávající 
horor, ať už v knižní nebo 
filmové podobě. Výborným 
dárkem pro Štíry je nový byt či 
dům, ale pro většinu to je nad 
možnosti. Nadšení budou i z 
poukazu na parašutistický 
výcvik či na potápění v moři.

 Střelci - mají 
rádi exotiku a lidi 
okolo sebe. V myšlenkách se 
zaobírají dálkami pozemskými 
i duševními, a potěší je proto 
například kniha o filosofii nebo 
cestopis, případně turistické 
potřeby. Uvítají i nejrůznější 
předměty typické pro cizí kraje 
- určitě se pro ně něco najde v 
obchodech s etnickým zbožím. 
Pokud je váš Stře-lec hudebně 
zalo-žen, zkuste ho překvapit 
třeba africkým bubínkem. 
Radost mu uděláte i nějakým 
p ě k n ý m  p o z n á v a c í m  
zá jezdem,  jenž  můžete  
darovat např. v podobě 
dárkového certifikátu, či něčím 
praktickým, jako je košile, 
kvalitní hodinky aj.

Kozorozi - si často z šetřivosti 
kupují nejlevnější druhy zboží, 
ač s nimi nejsou úplně spo-
kojeni. Tak ať se chvilku 
rozmazlují. Darujte jim něco, 
co by si sami nekoupili - pravou 
italskou kávu, archivní víno, 
značkové oblečení. Hlavně 
aby váš dárek byl prakticky 
využitelný. Místo plyšového 
medvídka je lepší polštářek. 
Kozorohům zajisté uděláte 
radost vánočním dárkem jako 
je pěkná kniha, permanentka 
do solária, fitcentra, sauny 
apod. nebo nějaký zajímavý 
budík či hodiny. Na škodu by 
určitě nebyl poukaz na aktivní 
dovolenou u moře (kde díky 
dárku shodí pár kilo) nebo 
lázeňský pobyt.

Vodnáři - mají rádi moderní a 
nové věci a ze všeho nejvíc 
potřebují mít životní cíl. Jejich 
životnímu stylu přizpůsobte i 
vánoční dárky. Vodnáři bývají 
nápadití a tvořiví, a uvítají proto 
dárky, které si budou moci 
dotvořit sami. Technicky za-
měřené typy potěší například 
sk ládací  model  le tad la,  
Vodnáře s uměleckým sklo-
nem třeba barvy s plátnem. 
Lidé v tomto znamení si také 
obvykle libují v elektronických 
novinkách. Ve všem preferují 
moderní směry, nevadí jim 
extravagance. Úsměv na rtech 
jim určitě vykouzlí módní 
oblečení a doplněk nebo 
nejnovější výkřik techniky.
Ryby - by měl dárek především 
zahřát u srdce. Je-li dotyčná 
Ryba vaším protějškem, dejte 
jí prstýnek, přívěsek ve tvaru 

Z předvánoční knihovny

(pokračování na str. 7)
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Vážení spoluobčané, tradiční výstava Medové dny je za 
námi. Věříme, že alespoň trošku navodila atmosféru blížících 
se Vánoc.

Vyhodnocení soutěže  „O nejkrásnější perníkovou chaloupku“

Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice vyhlásilo soutěž ve sběru žaludů a kaštanů 
pro zimní přikrmování zvěře. Do této soutěže se aktivně zapojili žáci ze školní družiny při naší 
základní škole a nasbírali téměř 500 kg. Nejpilnější byla Sandra Plevová ze 3. třídy, která 
nasbírala 132 kg. Druhé místo obsadil Daniel Pilc rovněž ze 3. třídy se svými 105 kg. Martin 
Lacko z 1. třídy byl na 3. místě se 36 kg. Z dalších sběračů jmenuji Veroniku Kretkovou, Jana 
Mazurka, Adama Pryczka, Karolinu Štefanikovou a Nelu Šnapkovou. Byli i další zde 
nejmenovaní, ale jejich množství nasbíraných žaludů a kaštanů jim nedávalo šanci bojovat o 
přední místa. Mimo soutěž rovněž přispěly některé ZŠ z Orlové množstvím 300 kg. Vítězové i 
ostatní budou odměněni drobnými cenami. Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv 
množstvím. Poděkování patří rovněž paní Lidce Černé, která celou soutěž statisticky zajistila.

Sami myslivci se sice soutěže nezúčastnili, ale žaludy a kaštany rovněž sbírali a dohromady 
mají na zimní přikrmování téměř 1,3 tuny.

Myslivci se připravují na zimu
Myslivci se jako každým rokem připravovali na zimní přikrmování zvěře. Pro srnčí zvěř, 

bažantí zvěř a zajíce mají připraveno 500 kg sena, 1300 kg žaludů a kaštanů, pro zvěř zakoupili 
700 kg krmných granulí, mají v zásobě přes 1000 kg různých obilovin, 200 kg jablíček, nějakou 
kukuřici, také krmnou sůl a vitaminozní přísady. Tímto vším zpestří zimní jídelníček nejen zvěři, 
ale i jiným obyvatelům naší přírody (hlavně různým druhům ptáků). K tomuto účelu mají po 
honitbě rozmístěno 20 krmelců a 21 zásypů. Tato zařízení slouží několik let, ale některá musí být 
občas opravena a dosloužená pak nahradí nová. Letos opravili 5 zařízení a 2 byla vyrobena 
nová. Ty dva nové (krmelec a zásyp) však nezhlodal zub času, ale byla zničena vandaly, což 
myslivce velice mrzí.                                                          Josef Grobelný, předseda OSM Zátiší

Pomáhali myslivcům

srdíčka nebo sbírku milostných 
básniček. Pokud jste s ní v ji-
ném vztahu než intimním, 
vyberte jí jemně vonící parfém, 
pěnu do koupele nebo plakát s 
mořským zálivem. Nic nezkazí 
dárek v podobě přírodní ko-
smetiky, svetr či župan. Ryby 
potěší rovněž kniha nebo film s 
romantickou zápletkou, stejně 
tak kniha se spoustou infor-
mací, jako je třeba ency-
klopedie. Radost jim udělají 
vonné tyčinky, relaxační kou-
pele a olejíčky, aromalampy 
nebo CD s jejich oblíbenou 
hudbou. Velice vhodný je tudíž 
dárek v podobě romantického 
víkendu pro dva nebo wellness 
či lázeňský pobyt, kde bude 
ryba hýčkána.

Pozor na dárky, které mají své 
pověry. Darovat bychom 
neměli nože, nůžky a ostré 
předměty, protože prý po-
píchají srdce a láska se změní 
v bolest. Nevhodným dárkem 
jsou také kapesníky a perly, ty 
znamenají pláč a smutek. 
Nedávejme ani boty, protože 
hrozí odloučeni a rozchod s 
milovanou osobou. A pozor na 
dárky v černé barvě. Černá je 
znamením smutku a je sym-
bolem zmaru, konce a smrti.

Milí spoluobčané, když se 
blíží Vánoce, je vhodné 
napsat přání. Přijměte tedy 
hrst přání nejlepších: zdraví, 
klidu, radosti, aby člověk 
člověka měl rád, aby jeden 
druhému více štěstí přál, aby 
ten příští nový rok za to stál. 
Spokojenost o Vánocích a 
radost z dárků přeje
          Alžběta Jendryščíková 
                               knihovnice

Zahrádkáři chtějí touto 
cestou poděkovat členům i 
příznivcům za spolupráci, za 
obohacení výstavy svými 
pěknými výpěstky zeleniny a 
ovoce, rukodělnými pracemi, 
ale i za pomoc při instalování a 
likvidaci výstavy.

Poděkování dále vyslo-
vujeme všem sponzorům, kteří 
přispěli svými dárky do sym-
bolické tomboly, která potěšila 
ty, co zkoušeli své štěstí.

A v neposlední řadě dě-
kujeme i účastníkům soutěže 
„O nejkrásnější perníkovou 
chaloupku“.

Jistě už očekáváte vyhod-
nocení, která chaloupka to 
vyhrála.

Do soutěže bylo přihlášeno 
39 chaloupek a podle výroků 
návštěvníků byla jedna hezčí 
než druhá, což prý kompliko-
valo výběr té jediné. Chaloupky 
nebyly jen pečené z perníku, 
ale byly i lepené z papíru, 
vyrobené ze dřeva, keramiky a 
jiných přírodních materiálů. 
Všechny měly své osobité 
kouzlo, svědčily o tvořivém 
přístupu a dovednosti našich 
dětí i dospělých.

O pořadí rozhodli návštěv-
níci výstavy a upřednostnili 
přece jen tu klasickou – 
perníkovou, s černým kocou-
rem za komínem.

Do první desítky se umístily tyto chaloupky:
1. Paní Věra Górecká 218 hlasů
2. Paní Naďa Plevová 139 hlasů
3. Paní Monika Febrová 127 hlasů
4. Mateřská škola střed  93 hlasy
5. Keramický kroužek p. Ester Kryskové  při ZŠ 86 hlasů
6. Ríša Górecki   85 hlasů
7. Školní družina při ZŠ Dětmarovice 78 hlasů
8. Paní Věroslava Stáňová 73 hlasy
9. Keramický kroužek paní Evy Szyroké při ZŠ 65 hlasů
10. Mateřská škola Koukolná 54 hlasy

 dalších 29 chaloupek s malými 
rozdíly hlasů bylo úspěšných a 
návštěvníky výstavy obdi-
vovaných.

Zvláště děkujeme za 
aktivní přístup k soutěži žákům 
školní družiny pod vedením 
paní vychovatelky Ludmily 
Černé, dětem obou mateřs-
kých škol a kolektivu jejich uči-
telek, keramickým kroužkům 
paní Kryskové a Szyroké i 
ž á k ů m  S Š  p r a k t i c k é  z  
Bohumína a jejich učitelce paní 
Janě Stáňové. Ke zpracování 
soutěžního tématu přistoupili 
netradičně a vtipně a jejich 
práce byly kouzelné.

Ovšem chaloupky nepro-
jektovaly jen děti, zapojili se i 
rodiče, prarodiče a z toho dvě 
chaloupky dokonce vyrobili dva 
muži! Všichni prokázali smysl 
pro humor, soutěžení, zručnost 
a ochotu přispět ke společné-

mu dílu, zpestření výstavy a 
tím i k dobrému jménu naší ob-
ce.   Děkujeme.

                   Výbor Českého     
       zahrádkářského svazu
                      Dětmarovice

Z předvánoční 
knihovny

(dokončení ze str. 6)
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ROZPIS DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
družstvo „A“ stolních tenistů

10. 12.2011 17:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - TJ Sokol Ropice
11. 12.2011 10:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - SSK Vento Komorní Lhotka
14. 01.2012 17:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - SK Slávia Orlová B
28. 01.2012 17:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - TJ Slezan Frýdek-Místek B
29. 01.2012 10:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - TTC Frýdlant n. Ostravici B
10. 03.2012 17:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - SKST Baník Havířov D
11. 03.20121 10:00 hod. TJ Sokol Dětmarovice - TJ Sokol Radvanice-Bártovice

                                                         Oddíl stolního tenisu
                                                        TJ Sokol Dětmarovice

Mladší nováčci chlapci: 
Lukáš Vágner – 1. místo, On-
dřej Slovik – 2. místo. Oba 
chlapci jsou velice šikovní a 
přejeme jim mnoho zlatých a 
stříbrných medailí.

Mladší žáci A: Ondřej 
Marmorovič – 2. místo. Ondra 
se předvedl poprvé na závo-
dech a zisk stříbrné medaile 
mu určitě dodá další chuť do 
zvládnutí náročnějších prvků. 
Gratulujeme.

Mladší žačky A: Petra 
Kúdelová – 2. místo. Petra 
zajela velice dobrou volnou 
jízdu a zisk první medaile jí 
udělal velikou radost. Jen tak 
dál!

Přípravka prvky: Andlová 
Daniela, Motyková Lucie a 
Natálie. Všechny závodnice na 
1. místě. Krásná zlatá medaile 
závodnice náramně potěšila.

Mladší nováčci dívky: 
Aneta Oprchalská – 8. místo. 
Anetka zajela hezkou jízdu, jen 
pád na koci jízdy jí odsunul, ale 
i to se stává. Anetce gratulu-
jeme.

Nejmladší žačky: Vágne-
rová Alexandra – 9. místo, 
Večeřová Sabina – 13. místo, 
Marmorovičová Klára – 22. 
místo. Všechny tři holky se 
moc snažily a výsledkem bylo, 
že se neztratily.

Všem závodníkům moc 
gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci klubu KK 
Orlová a města Orlová.

Výsledky závodů 
v Ostravě

Nejmladší žačky: Vágne-
rová Alexandra 18. místo, 
Hanusková Kateřina 26. místo.

Mladší žačky: Lucie Ur-
bánková 10. místo, Petra Kú-
delová 18. místo.

Žačky: Leona Tobolová 14. 
místo.

Poznámka redakce: Mezi 
jmenovanými je i několik dětí z 
Dětmarovic, které vede jejich 
trenérka Monika Kramná.

Orlovští krasobruslaři přivezli další medaile

38. ročník Havířovské růže byl pro Orlovské 
krasobruslaře velmi úspěšný. Zisk hned čtyř medailí nám 
všem a hlavně dětem udělal velkou radost.

Vlevo Petra Kúdelová 
- 2. místo
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V lednu 2012 to bude již dvanáctý rok, co zaklepou 
koledníčci Tříkrálové sbírky na Vaše dveře. Popřejí Vám 
úspěšný nový rok, zazpívají koledu a obdarují Vás drobnou 
pozorností. Poté poprosí o dar do připravené zapečetěné 
pokladničky. Výtěžek je určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, i dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí z našeho regionu.  

Výtěžkem z Tříkrálové sbírky 2012 bude podpořen provoz 
těchto středisek Charity Bohumín:

• Domov pro seniory
• Odlehčovací pobytová služba
• Půjčovna ošetřovatelských pomůcek
• Občanská poradna – bezplatné odborné sociálně – 

právní poradenství
• Denní centrum pro osoby bez přístřeší
• Noclehárna sv. Martina
• Charitní šatník

Moc si vážíme všech darů, kterými jste dosud přispěli do 
této sbírky a pomohli tak realizovat mnoho potřebných 
záměrů na podporu lidí v nouzi. Díky Vašim příspěvkům jsme 
v roce 2011 pokračovali s akutní výměnou dalších oken v 

Každoročně dochází během prosincových dní k požárům 
od hořících svíček, především od těch umístěných na 
adventních věncích nebo vánočních stromcích. Světlo svíček 
může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody, 
duchovna, ale také může přinést neštěstí, pláč, ztráty na 
majetku, zdraví a někdy i životech. Aby se předešlo nehezkým 
zážitkům s ohněm, je nutné 
dodržovat několik zásadních 
rad, jak se zapálenými svíč-
kami nakládat.

Je nutné si uvědomit, že 
zapálená svíčka nemůže být 
pokládaná kamkoli a na cokoli. 
Svíčka by měla být umístěna 
na nehořlavé podložce v 
dostatečné vzdálenosti od 
hořlavé dekorace věnce. Také 
je důležité zohlednit vzdálenost 
zapálených svíček od hořla-
vých předmětů, jako jsou 
záclony, závěsy nebo obrazy. 
Dále je nutné nezapomínat, že 
hořící svíčky nelze nechat bez 
dohledu.

Podobným způsobem je 
nutné zacházet s klasickými 
svíčkami na vánočním strom-
ku. Tyto svíčky musí být opět 
umís těny ve s tab i ln ích,  
nehořlavých skřipcích s miskou, která zachytí horký vosk. Vždy 
je nutné dbát na to, aby plamínek svíčky byl v dostatečné 
vzdálenosti od jehličí a hořlavých vánočních ozdob. Častým 
případem požáru o Vánocích bývají také elektrické žárovky na 
vánočních stromcích, proto je nezbytné používat certifikované 

Charitním domě pokojného stáří pro seniory. Sbírka podpořila 
také chod bezplatné občansko-právní poradny. Umožnili jste 
důstojné zacházení a zajištění základních potřeb a sociální 
pomoci osobám bez přístřeší. Svým finančním darem jste 
pomohli zrealizovat otevření Noclehárny sv. Martina v 
Bohumíně - Pudlově pro osoby vyloučené ze společnosti, 
přežívající na pokraji chudoby.

Jsme vděční a předem děkujeme za to, že nám i nadále 
zůstáváte nakloněni.

                                               Pracovníci Charity Bohumín

výrobky, které přináší větší pravděpodobnost nezapříčinění 
požáru. Elektrické žárovky ať už používané na vánočních 
stromcích nebo jako vánoční dekorace domovů by také 
samozřejmě neměly být nechávány bez dozoru. V případě 
odchodu z bytu by měly být tyto žárovky raději vypnuty. Velmi 

nebezpečné jsou také prs-
kavky, kdy v případě zapálení 
prskavek na stromečku, se 
nesmí zapomínat na umístění 
nehořlavé podložky pod 
stromeček, a rovněž je nutné 
nenechávat je zapálené bez 
dozoru.

Nakonec je nutné upo-
zornit, že ještě 10 cm od 
plamene svíčky teplota přesa-
huje 200 °C, což stačí k 
zapálení papíru, textilií, plastů, 
sousední větvičky na vánoč-
ním stromku atd. Proto mějme 
na paměti, že se svíčky a 
elektrické dekorace nesmí 
nechávat bez dozoru, že je 
nutné umístit tyto svíčky a 
dekorace v dostatečné vzdá-
lenosti od hořlavých materiálů, 
že by měly být umisťovány na 
nehořlavých materiálech a že 

každý takovýto prodávaný výrobek (adventní věnec, svíčka, 
elektrická světýlka) by měl být opatřen návodem na použití, 
kde by mělo být uvedeno, jak s předmětem bezpečně 
zacházet a jak ho správně používat.

 
                                                                  Ing. Lukáš Rylko

Advent a svíčky
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Na společnou cestu životem vykročili

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili 

Všem oslavencům blahopřejeme

Zlatou svatbu oslavili

25.11.2011
Manželé Anna a Ladislav Koláčkovi 

Vzpomínáme na naše zemřelé

Listopad 2011

80 let
Irena Galmusová

81 let
Božena Mencnerová
Věra Sikorová
Marta Chlebková

82 let
Vlasta Staníčková

86 let
Rudolf Halama

88 let
Anna Šimašková

89 let
Josef Čempel
Miroslav Sýkora

90 let
Josefa Miková

Prosinec 2011

80 let
Mária Hubáčková 
Libuše Kýjonková 
Jan Kalivoda 

83 let
Josef Mencner
Leontýna Mžíková

84 let
Emílie Popková
Naděžda Furmančíková

87 let
Miloslav  Olšovský
Viktorie  Lapišová
Leontína Soukeníková

89 let
Vlasta Pazdiorová

96 let
Marie Foltynová

27.11.2011
Jan Buchač – Orlová

Soňa Malchárková – Orlová

Marii Antošíkovou, Zdeňku Kroupovou, Adolfa Cimalu,               
Márii Pospíšilovou

Komise pro občanské záležitosti pořádala společenské 
setkání našich padesátníků a šedesátníků. Ti byli do 
Dělnického domu pozváni na pátek s magickým datem  11.11. 
2011.  Letos byla jejich účast bohužel nižší než v letech 
předchozích.

Oslavenci dostali jako dárek k narozeninám poukaz do 
Solné jeskyně a všichni zúčastnění se při dobrém vínu a ve víru 
tance dobře bavili až do půlnoci.

Dostala jsem od obecního úřadu pozvání na setkání 

padesátníků a šedesátníků do Dělnického domu na páteční 

večer 11. listopadu 2011.

Pár dnů jsme s manželem přemýšleli, zda máme či 

nemáme jít. I když v Dětmarovicích žijeme již šestnáct let a jak 

říká naše známá, jsme „kuferkoři“, společenské akce nijak 

nevyhledáváme.

Nakonec jsme se rozhodli, že když už si obecní úřad dal 

takovou práci tuto oslavu připravit, bylo by nefér odmítnout a 

nejít se pobavit. A také trochu zvítězila zvědavost.  A mohu říct, 

že jsme udělali velmi dobře.

Byli jsme příjemně překvapeni vysokou účastí padesátníků 

a šedesátníků i skvělou organizací celé společenské události.

Malý dárek na uvítanou, přání pana starosty ing. Ladislava 

Rosmana, přání pana předsedy komise pro občanské 

záležitosti ing. Lumíra Mžika, pohoštění s velmi pozornou 

„obsluhou“ a příjemná hudba, to vše přispělo k neopakovatelné 

atmosféře večera, za kterou by se nemusela stydět ani mladá 

generace.

Komisi pro občanské záležitosti za krásný a pohodový 

páteční večer DĚKUJEME.

                                       Manželé Marie a Jaromír Válkovi

Setkání padesátníků a šedesátníků   Ohlédnutí za setkáním 
padesátníků a šedesátníků 

v naší obci
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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.

Vážení spoluobčané, přátelé.

Přeji Vám radostné a spokojené 
vánoce a úspěšné vkročení do 
nového roku.  Pro rok 2012 Vám přeji 
to, co člověk nejvíce potřebuje – 
ZDRAVÍ. Přeji také to, co člověk 
marně hledá – ŠŤESTÍ. A přeji to, bez 
čeho se nedá žít – LÁSKU. A to pro 
každý den.

                    Za místní sdružení ODS
                Ing. Pavel Zelek, předseda



"Ohlédnutí za Medovými dny"


