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Bøezen 2012

Aktuálnì z bloku starosty
Plán rozvoje obce na rok 2012 a do konce volebního období s vazbou na rozpoèet a rozpoètové
provizorium (Vztaženo k pøíloze „Naléhavé projekty k realizaci v tomto volebním období“)
Vážení
spoluobèané,
rozpoètové provizorium
na první ètvrtletí roku 2012
vìcnì i finanènì obsahuje
položky v tomto období s

plánovaným postupem, který
by se bez jejich schválení ZO
dne 21. 12.2011 „zadrhl“. Za
prvé se jedná o souvislost s
výstavbou zdravotního støediska, kde je již pøedpoklad
uplatnìní dílèí položky z
celkových nákladù na stavbu,
pøièemž zahájení realizace
bylo v lednu 2012.

Další položkou ze soupisu naléhavých projektù je
Splašková kanalizace (ZŠ +
Šlog), 1. etapa, kterou pøipravujeme k pøihlášení na
pøedpokládaný dotaèní titul v
dubnu a kvìtnu 2012. Zahájit
se musí výkupem pozemku
na ÈOV. Platba i zde tedy
nastane v období 1. ètvrtletí
roku 2012 a zastupitelstvo ji
schválilo v rámci rozpoètového provizoria – v návaznosti na již pøijaté usnesení è.
102/6. K problematice
kanalizace v obci je potøeba
dodat, že se po auditu Èeské
inspekce ŽP v obci dne
1.12.2011 potvrdilo, že naše
obec neplní legislativu k
odkanalizování v obcích.

na akceptovatelnou èástku a
dále studii k zavodnìní Sbìrného potoka, která je ve
stadiu zpracování. Proto obci
nebyla ještì tentokrát udìlena pokuta ve výši 1 mil. Kè,
nicménì jsme velmi sledováni MS krajem i MŽP, a
pokud nebude pøíští rok
posun k realizaci – alespoò
èásteèné, pokutu obec dostane v roce 2012. Proto považuji záležitost za mimoøádnì
závažnou a udìlám vše pro
postup k realizaci 1. etapy
odkanalizování støedu obce
se zahájením ještì v roce
2012. Pokud neobdržíme na
projekt dotaci, musíme reálnì
uvažovat o úvìru k pokrytí
nákladù a rozhodnutí k

jektu kanalizace v Koukolné s
cenou z výbìrového øízení,
pokud bude dotaèní titul
vyhlášen. Výbìrové øízení na
dodavatele je ukonèeno,
pøièemž náklady na realizaci
klesly na asi 50% projektové
ceny.
Zastupitelstvo obce dne
21.12.2011 tento vìcný
postup i postup financování v
1. ètvrtletí r. 2012 jednomyslnì schválilo.
Nyní se zmíním o pøedpokladech realizace dalších
dùležitých projektù dle již
zmínìné pøílohy, kterou máte
níže v tomto výtisku. Uvedené projekty budou zpøesnìny
pro bøeznové zasedání ZO v
rámci již „ostrého“ rozpoètu

Pracovníci ÈIŽP vzali v úvahu
náš rozpracovaný projekt ZŠ
+ Šlog, probíhající výbìrové
øízení ke kanalizaci Koukolná
s cílem snížení pùvodní
projektované ceny 75 mil. Kè

tomuto bude muset v našem
zastupitelstvu nastat pøedbìžnì nejpozdìji v záøí
letošního roku. Podotýkám,
že soubìžnì pracujeme na
opìtovném pøihlášení pro-

obce na rok 2012. Podotýkám, že se jedná o projekty
zásadní, pøièemž budou v
roce 2012 realizovány i menší

Zastupitelstvo
obce
První zasedání zastupitelstva obce v roce 2012
se uskuteèní ve støedu 21.
bøezna v 17.00 hodin v Dìlnickém domì. Na programu
jednání budou rozbory
hospodaøení obce za rok
2011, plnìní programu rozvoje obce v roce 2011, rozpoèet a program rozvoje
obce pro letošní rok 2012 a
další záležitosti.
K jednání zastupitelstva
obce Vás, vážení obèané,
srdeènì zveme.

(pokraèování na str. 2)
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akce investic a oprav, o kterých Vás, vážení spoluobèané, budu dále informovat.
Oba projekty zateplení
budov mateøských škol
máme pøipraveny s povinnì
pøehodnocenými energetickými audity na pøedpokládané nové dotaèní
téma v mìsíci bøeznu 2012,
pokud bude. Pokud dotace z
jakéhokoliv dùvodu nevyjdou, pøipravujeme „záložní“ zjednodušený postup
realizace jen na MŠ støed,

kde již dost naléhavì zatím
vymìníme alespoò okna. Po
pozitivních vyjádøeních devíti
okolních firem se jeví
možnost požádat o dílèí
finanèní pøíspìvky na tuto
èást rekonstrukce a jsem
velmi rád, že tu máme firmy,
kterým není obec lhostejná.
Rád Vám potom sdìlím,
které firmy se nákladovì
budou na akci podílet.
Projekt sbìrného dvora
tøídìného odpadu pokraèuje
dle schválených postupù s
tím, že po dokonèení projektu
a územního øízení budou
moci být vykoupeny vytypované zájmové pozemky u
nádraží ÈD, pøièemž spoléhám na vyhlášení dotaèního titulu v roce 2012 jako
byl letos – mimochodem obì
pøihlášky Petrovic a Dolní
Lutynì byly letos akceptovány a obì obce na realizaci
sbìrného dvora výraznou

státní dotaci dostanou. Soubìžnì pracuje na svém
podnikatelském zámìru i
podnikatelský subjekt, který
je pro nás „pojistkou“ stavby
sbìrného dvora v pøípadì
neobdržení dotace. Zateplení domu s peèovatelskou
službou, alespoò postupná
výmìna oken asi v roce 2012
nepøijde na øadu z dùvodu
chybìjících financí, nicménì i
zde postup oprav øadím do
priorit.
Stavby odpoèinkových
ploch považuji osobnì za

souhlasili v tìchto projektech
postupy a v souèasné dobì
mohu konstatovat, že projektová dokumentace ke
dvìma stavbám tohoto typu v
naší obci je, po cenné diskusi
k uspoøádání uvedených
zaøízení, dokonèena a obì
zaøízení jsme pøihlásili k
dotaci na Nadaci OKD a
Nadaci ÈEZ.
Elektroinstalace v ZŠ je
zatím nejvìtší finanèní
problém. Projekt celkové
obnovy zní na 7,3 mil. Kè, což
je zøejmì pøehnané, ale

dùležité, protože patøí k
souèasnému standardu komfortu života v obci. Mimo to
jsou na mne ústnì i písemnì
adresovány dotazy obèanù
zda s podobnými zaøízeními v
obci uvažujeme. Jsem rád, že
jsme si již døíve v ZO od-

realisticky s 5-ti miliony musíme uvažovat. Po diskusi s
námìstkem hejtmana p.
Lebiedzikem k možnostem
øešit tuto situaci jako havárii
už vím, že nám MS kraj asi
nepomùže, nemá z èeho. Zatím nevím, jak tuto rekonst-

rukci financovat. Jsou zde
totiž i oprávnìné obavy vùbec
k celkové funkènosti „dotaèní
mašinerie“ státu v období
poklesu výkonnosti evropských ekonomik a pøípadný
kolaps nám mùže bohužel i v
jiných smìrech udìlat škrt
pøes rozpoèet. Vážení spoluobèané, to je jen zatím hrubý
pohled na hlavní investice,
které nás èekají i v souvislosti
s tím, co jsme slibovali
volièùm. Neobstojí pøípadné
pesimistické pohledy na
finanèní nedostateènost
našeho rozpoètu. Jsou poøád
možnosti dotací, možnost
pomoci okolními firmami,
reálná možnost zvýšení danì
z nemovitosti od roku 2013 (o
kterém bohužel musíme zaèít
mluvit), nové oèekávané
uspoøádání diskutovaného
rozpoètového urèení daní,
možnosti dalších úspor v
našich èinnostech, apod.
Osobnì udìlám pro profinancování uvedených akcí maximum a spoléhám na podporu
našich zastupitelù, ale i
spoleèný zdravý rozum pøi
øazení priorit.
Podrobnì se i k dalším
položkám rozpoètu r. 2012
dostaneme v bøeznu 2012.
Zde již zastupitelstvo odsouhlasí postup ve všech pøipravovaných projektech. O
všech, tentokrát i tìch menších, budete, vážení spoluobèané, informováni.
Ing. Ladislav Rosman

Naléhavé projekty k realizaci v tomto volebním období
Zdravotní støedisko - zubní ordinace a ordinace praktického lékaøe
Splašková kanalizace v obci, 1. etapa
Zateplení mateøských škol, dvì budovy, celkové náklady
Zateplení domu s peèovatelskou službou
Sbìrný dvùr tøídìného odpadu
Nová elektroinstalace ve škole
Odpoèinkové plochy v obci: a) dìtské høištì è. 1
b) dìtské høištì è. 2
c) tenisové kurty

3,1 mil. Kè
20 mil. Kè
6 mil. Kè
2,5 mil. Kè
4 mil. Kè
7,3 mil. Kè
0,45 mil. Kè
0,60 mil. Kè
1,8 mil. Kè

Poznámka: Jednotlivé položky buï již mají, nebo brzo budou mít kompletní projektovou
dokumentaci.
U akcí: Zateplení domu s peèovatelskou službou, Nová elektroinstalace ve škole,
Odpoèinkové plochy v obci…bude realizace v roce 2012 zahájena jen za podmínky udìlení
dotace.
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K dani z nemovitosti
Vážení spoluobèané,
rozvoj obce, která má být pro své obèany
co nelépe uzpùsobena, vyžaduje mimo jiné i
dostatek finanèních prostøedkù. Po vzoru
mnohých podobných obcí dáme zastupitelstvu naší obce nejpozdìji na zasedání v
záøí 2012 pro úèinnost v roce 2013 ke zvážení
pøípadné navýšení koeficientu výpoètu danì
z nemovitosti dle zákona è. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitosti, ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Jak je Vám zøejmì známo, v
Dìtmarovicích se již dlouhá léta tento
koeficient rovná 1 a každý ví, jakou daò s
úèinkem tohoto koeficientu dosud platil.
V praxi lze uvedený koeficient navýšit na
dvoj až pìtinásobek, èehož již mnohé obce a
mìsta v ÈR využily. Je potøeba dodat, že
uplatnìní tohoto koeficientu se vztahuje na
stavby, ale nevztahuje se na zemìdìlské
pozemky, tj. na ornou pùdu, zahradu, apod.
Tam stav zùstává stále roven 1.
Pro Vaši pøedstavu, v letošním roce 2012
je koeficient v Dìtmarovicích stále 1 a pøíjem

obce z této úrovnì danì je asi 3.500.000,- Kè.
V pøípadì, že bychom se dohodli na navýšení
koeficientu na 2, zvýšil by se pøíjem obce o
dalších asi 2.600.000,- Kè, tedy v souètu by to
pak bylo cca 6.100.000,- Kè. A to by už bylo
napøíklad na investièních možnostech v obci
znát. Proto stojí za to o uvedeném pro

všechny lidi velmi nepopulárním kroku
uvažovat. Mnozí si øeknou, že se peníze na
obci stejnì prošustrují. Mohu Vám však
zaruèit, že úsporný systém vedení úøadu
budeme nadále držet a peníze uvidíte na
investicích, které jsou v obci potøeba.

Projekt
Senioøi
komunikují
Naše obec byla oslovena
s pøedbìžnou nabídkou
bezplatných poèítaèových
kurzù pro seniory, které by
probíhaly po dobu jednoho
týdne v Dìtmarovicích v
rozsahu 3 hodin dennì.
Tento kurz by mìl probíhat v
období poèínaje kvìtnem do
listopadu 2012 za úèasti 10
– 12 našich obèanù –
seniorù, tj. osob „kolem“ 60
let a výše. Uvedené informace jsou zatím obecné a
bližší podrobnosti budou se

Bìžný pøíklad výpoètu navýšení danì lze
uvést i takto: Platím–li v roce 2012 celkovì
daò z nemovitostí napø. 800,- Kè, z toho napø.
za pole a zahradu 300,- Kè a zbytek je za
stavby - tedy 500,- Kè, novì budu platit zase
300,- Kè za pole a zahradu, ale za stavby 2
krát 500,- Kè, tedy celkem pak 1.300,- Kè.
Pozor, je to jen pøíklad.
Vážení spoluobèané, dáváme Vám tuto
záležitost k úvaze vèas, abychom se co
nejlépe v obci dohodli na dalším postupu. Je
potøeba dodat, že na rozvoj obce dle zámìrù,
které jsou na jiném místì v tomto výtisku,
budeme peníze potøebovat. Pøitom není asi
žádným tajemstvím, že pøíjmy obce z daní
stále klesají mj. i proto, že se státu bohužel ne
vždy daøí danì potøebným zpùsobem vybírat.
Ale to je již jiná kapitola, ve které nám v této
chvíli nepøísluší vìci kriticky komentovat.
Ing. Ladislav Rosman

spoleèností, která se nyní
uchází o realizaci tohoto
projektu pro širší okruh subjektù, v pøípadì jejího
výbìru dohodnuty pozdìji.
Více Vám proto o konkrétním prùbìhu této akce,
vèetnì možnosti pøihlásit se,
sdìlíme v pøíštím èísle
našeho obecního zpravodaje.

Nìkolik údajù z demografického vývoje obce Dìtmarovice
Rok 2011 v èíslech
Poèet narozených dìtí
Poèet úmrtí
Poèet pøistìhovaných
Poèet odstìhovaných

35
39
169
94

Poèet obyvatel obce k 31.12.2011
Stav k 31.12.2011
z toho muži
z toho ženy
z toho dìti do 15 let
z toho obèané starší 60 let

4102
1993
2109
527
913

Poèet obyvatel obce Dìtmarovice rok od roku roste. Oproti
roku 2010 se poèet zvýšil o 111. Stoupající vývoj poètu
obèanù je zpùsoben zejména tím, že v obci je pomìrnì
velká výstavba rodinných domù. V roce 2011 bylo
dokonèeno a zkolaudováno 26 nových rodinných domù.
Taktéž se hodnì mladých lidí vrací zpìt do obce do
zrekonstruovaných rodinných domù svých rodièù.
Dalším, pomìrnì dùležitým aspektem, je poloha obce
Dìtmarovice, která umožòuje obèanùm dostupnost hned
nìkolika mìst – Bohumína, Orlové, Karviné a snaha obce
vytvoøit novým obèanùm kvalitní podmínky pro život v
obci.
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Svoz bioodpadu v roce 2012

Svozový kalendáø na rok 2012

Na základì rozhodnutí Rady obce Dìtmarovice bude od
1.5. do 30.11.2012 probíhat na území obce svoz bioodpadu trávy, listí, zahnívajících plodù, rostlinných zbytkù, apod.
Na níže uvedených stanovištích bude na tuto dobu
rozmístìno 30 ks 1100 litrových kontejnerù na bioodpad,
oznaèených nálepkami, co lze do uvedeného kontejneru
ukládat. Stanovištì jsou ve vìtší èásti u stávajících
separaèních hnízd. Interval odvozu bude 1x týdnì. Oøezané
vìtve se budou nadále odebírat v rámci sbìru nábytku vždy ve
støedu v liché týdny na nádvoøí OÚ od 8.00 do 16.00, v létì do
18.00 hodin.

Svozový den popelnic: úterý až pátek
Datum
3. leden
17. leden
31. leden
14. únor
28. únor
13. bøezen
27. bøezen
10. duben
24. duben
8. kvìten
22. kvìten
5. èerven
19. èerven
3. èervenec
17. èervenec
31. èervenec
14. srpen
28. srpen
11. záøí
25. záøí
9. øíjen
23. øíjen
6. listopad
20. listopad
4. prosinec
18. prosinec
2. leden

Stanovištì kontejnerù jsou následující:
1. u nadjezdu
2. u zdravotního støediska
3. 2 x u høbitova
4. 2x u høištì TJ Sokol
5. u bývalé pekárny v Koukolné
6. u motorestu v Koukolné
7. za firmou Napos na Skotnici (u závory)
8. u bývalé restaurace u Krùèka na Glembovci
9. u restaurace Rumcajs na Zálesí
10. u rozcestí na Zálesí
11. na rozcestí na Obecninì
12. u podjezdu pod tratí v Koukolné
13. u potrubí na Olmovci
14. 2x u restaurace Na Statku nad OÚ
15. u bytovek èp. 6 na Skotnici
16. 2x u DPS u nadjezdu
17. u bývalé skládky na Olmovci
18. 2x na parkovišti za Dìlnickým domem
19. u parcely è. 1200 na Olmovci
20. u trafa nad obecním úøadem
21. u DPS u základní školy
22. 2x nad Dìlnickým domem u cesty smìrem na Orlovou
23. u restaurace Hastrmanka
24. u restaurace Libuše

1 x 2 týdny
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá

1 x 4 týdny
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená

Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm
po dohodì s obecním úøadem vèas oznámeny.

Žádáme obèany, aby do tìchto kontejnerù
nevhazovali jiné odpady!

Jak dál se životním prostøedím v obci Dìtmarovice
Vážení spoluobèané,
jistì mi dáte za pravdu, že naše obec má pìknou polohu i
vzhled, jak tvrdí i mnozí pøespolní. Je to mimo pùsobení
hezkého pøírodního prostøedí jistì i dùsledek promyšlené
výstavby v obci v minulých obdobích. Rozbor životního
prostøedí v obci je velmi široké téma a urèitì ho celé v tomto
pøíspìvku nevyèerpám. Dovolím si ale zvýraznit nìkolik
momentù zamìøených na další zlepšení, které chceme
uskuteènit v tomto volebním období. Na podzim loòského roku
jsme si opìt výraznì pøipomnìli nedýchatelné inverzní stavy
ovzduší, které nám všem bezohlednì zhoršovali nìkteøí naši
spoluobèané pøedevším pálením listí a rostlinných zbytkù v
dobì, kdy to nebylo vhodné. Vím, že tìch pár kontejnerù na
rostlinné zbytky, které jsme na zkoušku v obci na podzim
nainstalovali, bylo málo a trochu toho suchého listí na zahradì
mùže každý spálit, nemìl by to ale dìlat v dobì tìžké inverze
trvající napø. už celý týden. Pak je to pro lidi v obci nesnesitelná
situace. Pro letošní jaro, od 1. kvìtna, bude v obci instalováno
minimálnì 30 kontejnerù na biologický odpad s týdenní
výmìnou a prosím o jejich úèelné využití. A co se nevejde do

kontejnerù, prosím, dejte do pytlù na tato sbìrná místa.
Oèekávám, že hlavnì na podzim si letos s listím lépe v obci
poradíme. Na sbìrný dvùr musíme ještì poèkat, projekt není
jednoduchý a má svùj èasový postup.
Negativní úèinek topení jsme v obci pravidelnì 1x týdnì
prostøednictvím speciální komise celou zimu kontrolovali,
pøièemž z kontrol existují protokoly o zjištìných pøípadech
nadmìrného úniku spalin z topení. Musím ale konstatovat, že
se nám v pøedmìtné komisi stav se zamoøováním ovzduší z
komínù rodinných domù vùbec u nás nezdál kritický. Zjištìné
pøípady byly evidentnì spíše z èasového období tzv. zátopu,
kdy kotel nebo kamna nespalují oxid uhelnatý s prachem na
plný výkon. Bìhem kontrol jsme konstatovali vìtšinou
pøijatelný stav úniku spalin z komínù. Situace se snad bude
nadále zlepšovat i v souvislosti s prvními vlaštovkami
finanèních podpor moderních kotlù do domácností. U
zjištìných pøípadù nadmìrného kouøení zahajujeme pohovory
s majiteli rodinných domkù s dohodou o dalším postupu.
Stav dopravy vlivem pøetížené silnice 1. tøídy I/67 vedoucí
pøes obec je velké téma, kterým se budeme trvale zabývat s
(pokraèování na str. 5)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

Jak dál se životním prostøedím v obci Dìtmarovice
(dokonèení ze str. 4)

cílem pøiblížení termínu zahájení výstavby nové silnièní spojky
Bohumín - Karviná. Dìkuji všem obèanùm, kteøí podpoøili
aktivitu k dalším krokùm v tomto smyslu svým podpisem.
Spoleèný hlas nás všech bude základem pro další aktivizaci
této veøejnì prospìšné stavby. Rovnìž dìkuji starostùm
okolních obcí a primátorovi mìsta Karviné za podporu této
aktivity, zvláštì dìkuji starostovi mìsta Bohumína a senátorovi
panu Víchovi. Ten záležitost prosadil do Akèního plánu pro MS
kraj a projednal ji ihned s ministrem životního prostøedí na
schùzce v Bohumínì dne 9.2.2012. O postupu Vás, vážení
spoluobèané, budu informovat.
Se životním prostøedím souvisí i nový projekt splaškové
kanalizace v oblasti základní školy a Šlogu. Projekt usilovnì
pøipravujeme tak, aby byl základem pro postupné pøipojování
øad rodinných domù v delším èasovém období dle finanèních
možností obce. Vzhledem k výškovému reliéfu území støedu
obce až po trasy zástavby nových rodinných domkù v obci nad
budovou obecního úøadu, je zde možno realizovat gravitaèní
kanalizaci bez nutnosti složitìjší èerpací techniky jako je tomu
u kanalizace tlakové, napøíklad dle projektu v Koukolné. A náš
nový kanalizaèní základ bude dimenzován na možnost
pøipojení tisícù dalších tzv. ekvivalentù pøipojení. Také nový
územní plán poèítá s perspektivním umístìním ÈOV s daleko
vìtší kapacitou než postavíme v této první etapì. V èásti
aglomerace – s hustým osídlením v obci - je tento zpùsob
kanalizace reálný. Okrajové oblasti obce budou øešeny
samostatnì.
Osobnì usiluji o rychle se zlepšující vzhled obce v centru,
ale i v okrajových èástech. Škaredé, otluèené a neudržované,
šedivé fasády domù jsou dnes v obci neúnosné. Proto mne
velmi mrzí stav nìkterých i polorozpadlých rodinných domù s
neudržovanými zahradami – a vùbec to nejsou jen zastrèená
stavení. Beru to jako ostudu celé obce a s majiteli jednáme o

nápravì. Zdaleka to není ale nic jednoduchého. Též mne mrzí
stav hlavní vìže kostela, kde fasádu usiluji letos alespoò zèásti
opravit, protože její poškození se bude jen zhoršovat.
Financování nákladù je samozøejmì pøedevším na církvi, která
u nás nemá velké zastání mezi naším obyvatelstvem.
Pomáháme proto panu faráøi najít optimální mechanismus
státní nebo jiné dotace. Do rozpoètu obce na letošní rok chci
navrhnout alespoò úvodních 70 tis. Kè jako minimum pro
provedení opravy na západní stìnì s možností profinancování

této dílèí opravy co nejdøíve zjara. Jsem pøesvìdèen, že
zastupitelstvo obce tento mùj zámìr podpoøí, protože kostel je
dominantní, památkovì chránìná budova v obci a ta pøece
nesmí vypadat jako neudržovaný „barák“. Døíve opravami

celkovì pokažený stav historické budovy fary z roku 1862 je
samostatná kapitola, kterou nelze letos øešit, jakkoliv bych si to
moc pøál, pøedevším z nákladových dùvodù. Na druhé stranì je
zde vítána velká vstøícnost pana Voláka, který slíbil, že bude
dále pracovat na renovaci budovy bývalé základní školy u
kostela. A tìším se zde na pìkné provedení fasády, protože
pan Volák má pro obnovování vzhledu budov velký talent, což
již v minulosti napøíklad v centru obce prokázal.
K životnímu prostøedí náleží i problematika stavu
komunikací a chodníkù v obci, což je téma, které zde nebudu
rozebírat, ale chci zdùraznit, že v rámci finanèních možností
budeme samozøejmì dále pokraèovat se zlepšováním i v této
oblasti. Patøí zde i divoké skládky. Nìco jsme zlikvidovali loni,
ale èeká nás vyèištìní ještì dvou míst - skládky na Skotnici a na
kopci u pøíjezdové komunikace k EDÌ. Na závìr pøíspìvku
bych chtìl uvést i letošní zámìr obnovy vìtrného mlýna, který
byl rodinou pana Kempného obci darován. Krásnou technickou
památku, s minimem nákladù - vlastními silami našich
šikovných pracovníkù - chceme zrenovovat, postavit novou
døevìnou „mlýnici“ ke konstrukci vìže s kolem a celé zaøízení
pak umístíme na již vybrané pìkné místo u hlavní silnice tak,
aby bylo ozdobou obce. Podobný zámìr, zatím ve stadiu
vyøizování daru obci, je i u naší pùvodnì krásné, ale dnes
zdevastované Nìbrojovy kaple, které chceme vrátit její
dùstojnou podobu vèetnì vybavení. I zde, vlastními silami a s
minimem nákladù, chceme nejen lidem v obci zrealizovat
pìkné místo k návštìvì, ale i k pøíjemnému pohledu z dálky.
Doufám, že je zøejmé, že to dìláme nejen pro vìøící, pøece mi
dáte za pravdu, že podobná pìkná stavba v obci souvisí s
celkovou kulturností lidí zde žijících a já se osobnì velmi tìším,
až bude kaple existovat s novou fasádou, s jejím nasvìtlením
po prùklestu stromù, ale i s hlídací 24-hodinovou kamerou u
renovovaného objektu. Kaple je na rozdíl od pøenosného
zaøízení mlýna nemovitostí, takže popsaný zámìr musí
schválit zastupitelstvo obce. Dovolím si proto na bøeznovém
zasedání našim zastupitelùm zámìr pøedložit.
Ing. Ladislav Rosman
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Mìsta na Karvinsku bojují za výstavbu obchvatù
Dvacetièlenná pracovní skupina pro lepší ovzduší v
Moravskoslezském kraji zasedla ve ètvrtek 9. února na
radnici v Bohumínì. Zástupci Ministerstva životního
prostøedí v èele s ministrem Tomášem Chalupou, kraje,
mìst a obcí i krajské hygienické stanice a zdravotního
ústavu se sešli už popáté. V Bohumínì schválil pracovní
tým tzv. Akèní plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2012.
Ten obsahuje konkrétní kroky pro zlepšování ovzduší pro
letošní rok. Jeho finální verzi zveøejní ministerstvo na
konci února.
„Ministerstvo životního
prostøedí vypracovalo studii k
zavedení nízkoemisních zón.
Tuto problematiku jsme na
zasedání pracovní skupiny
také projednávali. Ze studie
jednoznaènì vyplynulo, že
pro vìtšinu mìst je zavedení
nízkoemisních zón bez vybudování obchvatù nemožné,
což je pøípad napøíklad

Bohumína, Karviné nebo
Havíøova. Proto jsme rádi, že
se nám do akèního plánu pro
letošní rok podaøilo spolu s
ostatními obcemi prosadit, že
se zaène pracovat ve spolupráci s ministerstvem
dopravy na pøípravì hned
dvou obchvatù, a to obchvatu
Bohumína-Skøeèonì, Dolní
Lutynì, Dìtmarovic a Karviné

(pøíhranièní spojka D47 a
R48) a také na obchvatu
Havíøova (souèást výstavby
silnice I/11 mezi Havíøovem a
Tøanovicemi),“ øekl èlen
pracovní skupiny a starosta
Bohumína Petr Vícha.
Dìtmarovice, kterými
kvùli neexistenci obchvatu
projede ve špièce za hodinu
až 1000 aut, už vyhlásily pro
veøejnost podpisovou akci na
podporu výstavby obchvatu z
Bohumína do Karviné. Ta
potrvá minimálnì do konce
února. Lidé mohou výstavbu
obchvatu z Bohumína do
Karviné podpoøit svým
podpisem na internetových
stránkách Dìtmarovic

(www.detmarovice.cz) anebo
osobnì na jednom z deseti
míst pøímo v Dìtmarovicích.
„I když je to ještì bìh na
dlouhou tra, tak výstavbu
obchvatu plnì podporujeme.
V úterý 21. února probìhne u
nás na radnici jednání k
tomuto projektu se zástupci
Karviné, Dìtmarovic a Dolní
Lutynì. Abychom v Bohumínì mohli vymístit nákladní
dopravu z centra mìsta,
potøebujeme, aby se dostavìla dálnice a dálnièní
pøivadìè ze skøeèoòského
mostu. Ze Skøeèonì ale
dostaneme kamiony pryè až
ve chvíli, kdy bude existovat
výše zmiòovaný obchvat,"
upøesnil Vícha.
Další jednání pracovní
skupiny s ministrem
Tomášem Chalupou se
uskuteèní na zaèátku dubna v
Èeském Tìšínì.
Lucie Balcarová,
tisková mluvèí
Pøevzato z
www.mestobohumin.cz

Informace OKD, a.s.

Ilustraèní foto z výstavby obchvatu

Øidièi, pozor! Z Rychvaldu do Bohumína pøes Orlovou
V pùli února mìla pùvodnì zaèít rekonstrukce ulice
Bohumínské v Rychvaldì (od Penny Marketu kolem
Autodružstva). Zaèátek uzavírky se však musel kvùli
poèasí posunout na 7. bøezna. „Stavební spoleènost se
rozhodla zaèátek prací odložit o témìø mìsíc kvùli
nevlídnému poèasí,“ informoval místostarosta Rychvaldu
Ladislav Sitko.
Ulice Bohumínská od
køižovatky s ulicí Orlovskou
po køižovatku s ulicí Rychvaldskou bude tedy úplnì
uzavøena silniènímu provozu
od 7. bøezna a potrvá do 30.
listopadu.
V tomto období bude
autobusová doprava po

místních komunikacích
Rychvaldu (Záblatská, Husitská, U Autodružstva, Mírová). Na tìchto místních
komunikacích bude vedena
pouze autobusová doprava a
dopravní obsluha, bìžnému
provozu budou komunikace
uzavøeny. Zastávky „Rych-

vald – Restaurace u cesty“
budou v obou smìrech po
dobu rekonstrukce zrušeny.
Zastávky „Rychvald – Sídlištì“ budou po dobu stavby
pøemístìny ve smìru od
Bohumína u stanice STK, a
od Rychvaldu bude pøed
Smuteèní síní. Individuální
automobilová doprava bude
vedena po objížïce, a to z
Rychvaldu pøes Orlovou,
Dolní Lutyni do Bohumína.
Objížïka bude vyznaèena
dopravním znaèením.
-OD-
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Lidé, kteøí na svém
majetku zaznamenali škodu
zpùsobenou dùlní èinností,
se mohou obrátit na bezplatnou telefonní linku 800
130 131
(v pracovních
dnech od 7 do 14 hodin,
mimo tuto dobu lze žádost

Zelená linka
dùlních škod
nahrát na záznamník) nebo
poslat informace elektronicky na adresu dulni.
skody@odk.cz. Lidem, kteøí
podnìt nahlásili, se ozvou v
nejbližších dnech povìøení
pracovníci OKD. V platnosti
samozøejmì zùstávají
všechny kontakty odborù
dùlních škod na jednotlivých
dolech.
www.detmarovice.cz

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Pìt nejlepších ètenáøù v poètu výpùjèek
knih a èasopisù
1.
2.
3.
4.
5.

Milí obèané
a pøíznivci
dobré knihy,
jsem ráda, že se setkáváme i u 1. èísla letošního
okénka. V krátkosti vás chci
informovat o tom, jak jsme si
vedli v loòském roce. Celkovì je v knihovnì 14.120
knih, bylo pøihlášeno a

registrováno 420 ètenáøù,
knihovnou prošlo a jejich
služeb využilo 3.573
návštìvníkù, kteøí si vypùjèili
celkem 24.954 knih a
èasopisù. Díky Obecnímu
úøadu se nám podaøilo
knihovnu obohatit o 624
nových knih a 40 titulù
èasopisù.
Zima ještì zdaleka není u
konce a nám zbývá ještì dost
volných chvil v teple našich
domovù, abychom si je mohli
zpøíjemnit tøeba dobrou
knihou. Ráda bych vás proto
všechny pozvala do knihovny
i v tomto roce, kde si mùžete
každý mìsíc vybrat z
knižních novinek nauènou a
krásnou literaturu.
Neváhejte, staèí jenom
zaplatit registraèní poplatek
a urèitì nebudete zklamáni.

Marie Krùlová
– 468 výpùjèek
Dáša Sikorová
– 289
Jana Slosiariková
– 287
Marie Feifièová
– 253
Jarmila Grossová
– 247

Pøipravujeme

Nejžádanìjší tituly
v roce 2011
Víte, o které knihy mají
dìtmaroviètí ètenáøi nejvìtší
zájem? Uvádím struèný
pøehled tìch nejètenìjších
(kromì školní èetby jako
napø. Kytice, Babièka, Lovci
mamutù,…):
1. Matka v koncích – Monyová Simona,pùjèeno 58x
2.Otcomilky - Monyová
Simona, 58x
3. Høíšný kanec Monyová Simona, 53x
4. Dvacet deka lásky Monyová Simona, 50x
5. Srdceboly - Monyová
Simona, 50x
6. Zítra vyjde slunce Monyová Simona, 50x
7. Duhový most Keleová-Vasilková Táòa, 42x
8. Blonïatá stíhaèka Monyová Simona, 42x
9. Rùžový víkend Brown Sandra, 40x
10. Citová divoèina - Monyová Simona, 40x

Blíží se Bøezen – mìsíc
ètenáøù - tentokrát s
mottem: Sladký život s
knihou. V tomto mìsíci
probìhne v knihovnì:
n
prodej vyøazených knih
n
pøihlašování nových
ètenáøù zdarma
n
využijte možnosti vrátit
„zapomenuté“ knihy!
Vážení (zapomìtliví) ètenáøi, v mìsíci bøeznu máte
jedineènou možnost vrátit

všechny knihy z místní knihovny bez placení poplatkù
za upomínky. Knihy jsou
majetkem obce a my jsme
povinni tento majetek chránit.
Dìkujeme vám.
Noc s Andersenem je za
dveømi….
Pøihlášky pro dìti z 3. a 4.
tøíd budou k dispozici v
knihovnì od 6.3.2012.
Pøednost mají dìti, které
se zatím žádného nocování
nezúèastnily.
Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice

Pìt nejlepších ètenáøù v poètu návštìv
1. Dagmar Bednáøová
– 49 návštìv
2. Marie Krùlová – 43
3. Zuzana Sznapková,
Nikola Zuziaková - 29
4. Terezie Neuwertová,
Tereza Grabcová,
Martina Wilczková - 27
5. Jana Slosiariková,
Marie Jandová,
Tereza Hanusková – 26
-7-
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Srovnávací SCIO testy na ZŠ Dìtmarovice
Již nìkolik let po sobì využívá škola možnosti
srovnávacích celorepublikových testù SCIO pro 5. a 9.
tøídy. Výsledky slouží žákùm a jejich rodièùm k analýze
studijního potenciálu a dovedností dìtí, škola pak získává
zpìtnou vazbu a informace o tom, kde máme rezervy, kde
jsme dobøí, co zlepšit apod. Zvláš cenné jsou výsledky
testù žákù 9. tøídy, nebo napomáhají v uvìdomìní si
schopností a dovedností v èase ještì pøed podáním
pøihlášek na støední školy a mohou tedy pøispìt k jejich
vèasné korekci, k diskuzi „na co mám, nebo nemám“.
V dobì, kdy v médiích
neustále probíhá diskuze o
poklesu úrovnì èeského
školství a hledají se roztodivné pøíèiny problémù, kdy
se pøipravuje celostátní
srovnávací testování žákù,
mùže se ZŠ Dìtmarovice
pochlubit velmi slušnou
úrovní výuky, která má svùj
odraz mimo jiné i ve
výsledcích
daných testù,

které probìhly v listopadu
2011.
Nejprve byl zjišován studijní potenciál žákù, tzv.OSP,
tedy jejich studijní pøedpoklady, které vyšly na cca 50%,
tzn. že mezi našimi žáky jsou
dìti nadané, prùmìrné i
podprùmìrné, a to odpovídá
prùmìrné skladbì obyvatelstva v ÈR. Následovaly
testy z jazyka anglického,

jazyka èeského a matematiky. Jejich výsledky byly vždy
posuzovány ve vztahu k
výsledkùm testù OSP.
A jak dopadly? V angliètinì jsme dopadli nejhùøe,
pøesto jsme prùmìrnou
školou s o nìco lepšími výsledky nìž polovina zúèastnìných škol (54%), a tedy
studijní potenciál žákù v Aj je
využíván optimálnì, nebo
odpovídá úrovni jejich OSP. V
jazyce èeském patøíme mezi
úspìšné školy s výsledky
lepšími než 70% zúèastnìných škol. Žáci zde pracují
nad své možnosti – studijní
pøedpoklady. V matematice
patøíme dokonce mezi 10%
nejúspìšnìjších škol v testování v ÈR. I zde tedy žáci pod
vedením svých uèitelù pracují

nad své možnosti.
Jsem dalek toho tvrdit, že
výsledky tìchto testù jednoznaènì dokládají celkovou
kvalitu výuky na škole a práci
uèitelù s žáky. Je ovšem
nesporné, že tyto celostátní
testy jsou jedním z dùležitých
indikátorù kvality práce s žáky
a úrovnì školy. Každopádnì
signalizují, že se ZŠ Dìtmarovice nemusí obávat pøipravovaných celostátních srovnávacích testù, pokud i nadále bude adekvátním zpùsobem rozvíjet studijní a
osobnostní potenciál žákù.
A to je samozøejmì
základní a nelehký úkol
našich uèitelù, nebo laka
byla položena pomìrnì vysoko. Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Divadelní kroužek s novou vedoucí
Divadelní kroužek „PIMPRLATA“ v I. pololetí školního roku
2011/2012 se scházel pravidelnì každé úterý. Mimo
nacvièování a hraní pohádek s papírovým divadélkem soubor
vyjel na 6 poznávacích akcí a výletù. Byli jsme na exkurzi v
Sanatoriích Klimkovice, dále v Ostravì na akci „Herci na
námìstí“, na starobylém jarmarku a hradì Hukvaldy, v
Cinestaru Ostrava na pohádce „Èertová nevìsta“, na prohlídce
Lázní Darkov a nakonec v Divadle Jiøího Myrona na baletu
„Snìhurka a 7 trpaslíkù“. Akce jsme si sami platili, stejnì jak
tomu bylo v minulých létech. Jednu akci jsme mìli v
Dìtmarovicích. Bylo to plavání v bazénu spojené s grilováním.
Akci pro „Pimprlata“ zorganizovali manželé Wilczkovi. Bylo to
krásné a pøíjemné odpoledne, za které manželùm Wilczkovým
dìkujeme.
Tradiènì jsme si opìt zorganizovali v poøadí 10. „Vánoèní
mlsák“ u stromeèku, Betléma a s dáreèky, pohoštìním a
soutìží v magnetických šipkách „O kouzelnou èepici“.
Jednu poradu s
pøípravou plánu
práce na další
ètvrtletí jsme
mìli v divadelní
klubovnì v
Rychvaldu. Soubor se zúèastnil
oslav 40. výroèí
založení ZŠ Dìtmarovice. Vydali
jsme také 2
poslední èísla divadelního zpravodaje „TIK
TAK“. To ještì
bylo pod mým Divadelní kroužek „Pimprlata“ ještì s
vedením krouž- bývalým vedoucím PaedDr. Josefem
ku. Do II. pololetí Kuraszem

vstupuje divadelní kroužek již s novou vedoucí. V úterý
24.1.2012 jsem po 10 letech pøedal inventáø kroužku a soubor
nové vedoucí paní Lence Hargašové. Ta již s divadelním
kroužkem nacvièuje novou pohádku „O perníkové Karkulce a
èervené chaloupce“, ve které je všechno jinak než to všichni

Nová vedoucí divadelního kroužku Lenka Hargašová již v
èinorodé práci

známe. Mým zámìrem je ještì dodìlat a vydat publikaci „10 let
vydávání školních èasopisù na ZŠ Dìtmarovice“ a tím
definitivnì ukonèit své pùsobení v Dìtmarovicích.
V závìru chci podìkovat za práci a pøízeò všem, kteøí nás
mìli rádi a také nám pomohli, když jsem je o to požádal. Také
všem hercùm z „Veselé party“, se kterými jsme s pohádkou
„Honza Nebojsa“ vyhráli krajskou soutìž školních divadel
„Dìtská scéna 2005“. Také redaktorùm školních èasopisù
„VIRUS“, „DRBÁRNA“, „PIMPRLATA“ a „TIK TAK“, se kterými
jsme byli úspìšní v krajské soutìži školních èasopisù „ZLATÝ
SOLOKAPR“. Výsledek: 5 roèníkù soutìže = 5 ocenìní mluví
za všechno. V roce 2007 jsme skonèili ze 106 školních
èasopisù na 2. místì v Moravskoslezském kraji.
Nové vedoucí paní Lence Hargašové pøejí radost z práce se
souborem, hodnì dobrých nápadù, hezkých pohádek a
úspìchù v soutìžích.
PaedDr. Josef Kurasz
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Nejlepší žáci základní školy
V 1. pololetí mìli v jednotlivých tøídách vyznamenání tito žáci:
1. tøída
Babinský Adam, Blatoò
Dorian, Botur Marek, Feber
Lubomír, Kijonka Adam,
Klištinec Adam, Lacko
Martin, Neumann Filip, Perutka Patrik, Pryczek Adam,
Tobola Vojtìch, Vija David,
Wanke Dominik, Dobrovolná
Tereza, Kelemanová Elena,
Kiselová Denisa, Kleinová
Adriana, Medulová Jana,
Ostrówková Veronika, Sáòková Dominika, Sepešiová
Viktorie, Trnková Sabina
2. tøída
Fierla Vojtìch, Fukala
Václav, Hrubèín Ondøej,
Przybyla Adam, Šipka
To m á š , Š u s t í k L u k á š ,
Targosz Jiøí, Wnetrzak Adam,
Žahourek Daniel, Cieslarová
Kateøina, Grossová Michaela, Motyková Lucie, Mžyková
Viktorie, Novotná Barbora,
Papalová Natálie, Šnapková
Nela, Štefánková Tereza,
Žídková Kateøina
3. tøída
Byrtus Jan, Greco Alexandr, Krzystek Jakub, Pilc
Daniel, Rusek Benedikt,
Rzeszutek Lukáš, Sikora

Tomáš, Vaculík Jiøí, Vitoò
Filip, Ženíšek Tadeáš Alexandr, Baierová Kateøina,
Barteèková Markéta, Gorecká Linda, Jurošková
Petra, Kolková Michaela, Litt-

vá Veronika, Hanková Lenka, Janíèková Gabriela,
Kiselová Denisa, Kubešová
Karolína, Macurová Veronika, Sztwiertniová Anežka,
Šeligová Simona, Šustíková
Kateøina, Tolarová Veronika,
Trnená Kristýna, Trnená
Lucie
6. tøída
Branny Vítek, Górecki
Richard, Kryska Dominik,
Krùlová Lucie, Venclová
Kristýna, Witoszková Viktorie

nerová Barbora, Mazurková
Lucie, Monczková Barbora,
Oškerová Kristýna, Perutková Petra, Plevová Sandra,
Salavová Nikol
4. tøída
Adamczyk Jiøí, Hradil Matyáš, Chmiel Vojtìch, Novoèek Daniel, Pavlovski Vít,
S c h n e l l e r A l e x a n d r,
Erhardtová Natálie, Kúdelová
Petra, Staníèková Karolína,
Suchanková Veronika, Štefaniková Karolína, Telegová
Veronika
5. tøída
Boturová Barbora, Gilaro-

7. tøída
Botur Filip, Kubatková
Magdaléna, Ligocká Klára,
Sitková Hana, Témová Eliška, Vronková Kateøina

Vítání pøíchodu jara
Vážení spoluobèané,
Èeský zahrádkáøský
svaz oslaví v letošním roce
55. výroèí od svého založení, což chtìjí zahrádkáøi v
celé republice oslavit svou
èinností, aby se prezentovali jako aktivní zájmové
sdružení.
Ani naše organizace
nechce zùstat pozadu a
orientuje v tomto duchu
svou èinnost, se zámìrem
pøispìt ke kulturnì spoleèenskému dìní v obci.
Ikdyž se pøíroda v souèasné dobì potýká s krutými
mrazy, což podle pranostik k
únoru patøí, pìstitel už musí
myslet na jaro. Dìtmaroviètí
zahrádkáøi už tradiènì vítají
pøíchod jara velikonoèní

8. tøída
Bura Radek, Èimbora
Dominik, Gøešica Dominik,
Keklak Ladislav, Kostka Vít,
Kubièek Richard, Hanusková
Tereza, Jelenová Soòa, Komínková Gabriela, Ligocká
Kateøina, Mrakwiová Tereza,
Piaèková Denisa
9. tøída
Lehocký David, Grabcová
Tereza, Hajtmanová Kateøina, Hübnerová Renáta,
Kaniová Kateøina, MojŸyszková Kateøina, Moronèíková Nikol, Muresanová
Markéta, Novoèková Denisa

-

-
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výstavkou ve svazové klubovnì. Letos se uskuteèní
ve dnech 30. – 31. bøezna a
1. dubna s možností
návštìvy od 9,00 do 17,00
hodin.
V tìchto dnech se již jaro
probouzí, všechno raší,
obdivujeme první kvìtiny.
Zkrátka rodí se nový život,
jehož symbolem je
bezesporu vajíèko, které si
lidé na velikonoce zdobí už
od pradávna.
I my chceme na výstavì
vytvoøit pøehlídku kraslic a
rádi uvítáme i Vaše výtvory,
které nemusí být jen na
skoøápce. Ty nejhezèí
vyberou sami návštìvníci a
budou odmìnìny.
Kdo zavìsí na výstavì
stužku se jménem na
karabáè štìstí, bude zaøazen do slosování o zajímavé
ceny.
Pokud nám bude poèasí
pøát, mùžeme si v areálu
svazové zahrady pøi kávì
nebo víneèku pobesedovat
a tìšit se z pøíchodu jara.
Výbor Èeského
zahrádkáøského svazu
Dìtmarovice
www.detmarovice.cz

Podìkování

Zdravice
Chci touto formou pozdravit všechny obèany obce
Dìtmarovice. Jako instalovaný pastor místního
spoleèenství Církve adventistù s. d., vnímám za dobré vás
seznámit s našimi aktivitami a pozvat vás do našeho
èásteènì zrekonstruovaného sborového domu na
pravidelné bohoslužby, ale rovnìž na aktivity a
jednorázové akce, které mohou ocenit nejen vìøící, ale i Ti
z vás, kteøí znalost a studium Božího slova nevnímají, tak
jako napøíklad Jan Amos Komenský èi Jan Hus, za pramen
nejvyššího poznání, moudrosti a pravdy.
Budu rád, když budu moci
spoleènì se svými vìøícími
pøáteli, ale také manželkou a
mým témìø dvouletým
synem, poznat co nejvíce z
vás a vzájemnì se tak
obohacovat, by mé pùsobení v
Dìtmarovicích, je
zde èasovì
omezeno.
A zase naopak, pokud je zde v
Dìtmarovicích nìjaká studijní skupinka, která
ráda studuje Boží slovo,
velmi rád bych se jejich
setkání úèastnil.
Musím øíci, že bylo pro mì
pøíjemným zjištìním, když mi
paní Nogová ze sociálních
záležitostí sdìlila, že neví o
žádném èlovìku, nebo
rodinì, kde by byla potøebná
pomoc našeho diakonského
oddìlení. Pøesto si uvìdomovala, že nemusí vìdìt o
všech vás, kteøí by takovou
pomoc ocenili. Pokud by
tomu tak mìlo být, tak mì
prosím bez ostychu kontaktujte.
Zde je již slíbená nabídka
našich èinností.
Aktivity poøádané ve
sborovém domì CASD –
Dìtmarovice èp. 454
Bohoslužby:
Každou sobotu Od 9.00
do 10.15 - studium a diskuze
ve skupinách nad biblickými
texty – dospìlí, sobotní
dìtská školka (dìti se uèí
pøíbìhy, zpívat, tvoøit, kreslit,
apod.)
Od 10.40 – 11.30 – kázání
z Božího slova.
Knihovna køesanské
literatury:
Od dubna každý 1. a 3.
ètvrtek v mìsíci
Od 16.00 do 17.30 hod. –
knihy, èasopisy, videokazety,

audiokazety, DVD, CD –
pøednášky, hudba
Možnost roznášky pøímo
do domu. Zájemci o tuto
službu se mohou kontaktovat.
email: miniknihovnicka
@seznam.cz
tel.: 605 876 603
Pùjèování bez poplatku
Kurz základù francouzštiny:
Od dubna každou støedu
od 17.00 do 18.30 hod.
Pøihlášky pøípadnì další
dotazy zodpoví zájemcùm
lektorka kurzu Bc. Veronika
Kuèerová.
email: kurzjazyku@
seznam.cz
tel.: 605 176 600
Kurz je díky dobrovolným
darùm èlenù našeho
dìtmarovického spoleèenství
nabízen zcela zdarma.
Poradenství:
Jako pastor nabízím
pøátelství, pomoc a pro
zájemce dále mediaci,
individuální psychosociální
poradenství, duchovenskou
a pastoraèní péèi, pøípadnì
interaktivní studium Božího
slova.
email: pastorvsech@
seznam.cz tel.: 774 789 056
Služba je hrazena z
desátkù èlenù CASD
Koncert:
7.4. v 16.00 hod.
Vystoupí ve sborovém
domì kytarista, zpìvák a
hudební skladatel Pavel
Kantor. Jeho originální písnì
mùžete slýchávat mimo jiné
pravidelnì ve vysílání
Proglasu, nebo na vlnách
Èeského rozhlasu Ostrava.
Vstupné dobrovolné
Pøijmìte srdeèné pozvání
Více na: www2.casd.cz/
detmarovice

Dovolte mi jako každým rokem informovat na následujících
øádcích o výsledku Tøíkrálové sbírky, která byla 14.1.2012
oficiálnì ukonèena. Už podvanácté vyšli do ulic mìst a obcí
koledníci, zpívali koledy a písmeny K+M+B, která psali nad
dveøe, pøinášeli zvìst „A Kristus žehná tomuto domu.“
Koledníci a koledníèci svým pøáním štìstí a zdraví pøinášeli
radost, øada starších obèanù a rodin už se na nì tìšila a
netrpìlivì je oèekávala.
Upøímnì chci podìkovat všem, kdo podpoøili Tøíkrálovou
sbírku svým darem a pøijali malé dìti, studenty i dospìlé
koledníky ve svých domovech. Nejednalo se vždy pouze o
finanèní pøíspìvky. Dìti si èasto domù odnášeli i „výtìžek“
cukrovinek a zásobu vitamínù v podobì ovoce. Nejvíce mì
høálo zjištìní, že se koledníci vraceli do dveøí Charity s
nadšením a se spoustou pozitivních ohlasù. Nikdo na nì nebyl
vulgární a za to jsem opravdu vdìèná všem dárcùm, které
oslovili a požádali je o pøíspìvek do kasièek. Prostøedky letošní
sbírky jsou urèeny pro støediska Charity Bohumín, konkrétnì
na rekonstrukci pokoje odlehèovací pobytové služby v
Charitním domì pokojného stáøí sv. Františka, dále na podporu
provozu bezplatné sociálnì-právní obèanské poradny, na
provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova
a na podporu provozu novì vzniklé navazující služby
Noclehárny sv. Martina. V dùsledku ekonomické krize mùže
dojít k poklesu objemu financí pro fungování našich služeb,
takže výtìžek Tøíkrálové sbírky bude možná záchranou pro
nìkteré z našich bohumínských zaøízení. Èást sbírky bude
smìøovat na humanitární projekty v zahranièí, realizované
Charitou ÈR.
Celkový výtìžek 241.294,- Kè byl pro Charitu Bohumín
rekordní. V samotných Dìtmarovicích byla vykoledována
èástka 21.055,- Kè. Výsledek Tøíkrálové sbírky je projevem
hluboké humanitárnosti a soucítìní s tìmi, kteøí se ocitají v
nelehkých životních situacích. Dìkuji všem, kteøí se do
Tøíkrálové sbírky jakýmkoli zpùsobem zapojili, místním médiím
za úspìšnou propagaci projektu obèanùm, koordinátorùm v
jednotlivých mìstech a obcích, koledníkùm, správcùm farností,
zástupcùm mìsta a Vám, kdo jste koledníky pøijali, a svým
finanèním darem projevili sounáležitost s bližními. Pomohli jste
tak dobrým skutkem tìm, kteøí naši spoleènou pomoc
potøebují. Velmi všem dìkuji za dùvìru.
Za Charitu Bohumín Monika Vavreèková

Richard Medøický
Pastor CASD
- 10 -
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Pracovat bez mzdy? Nemusíte
S pøelomem roku jsme v Obèanské poradnì Karviná,
støedisku Slezské diakonie, zaznamenali znaèný nárùst
problémù z oblasti pracovnì-právních vztahù, pøièemž
nejèastìji u nás lidé øeší nevyplácení mzdy
zamìstnavatelem. Pøicházíme proto s pøíbìhem jedné z
uživatelek, který je doslova uèebnicovým návodem, jak se
v takovém pøípadì zachovat…
Paní Jolana, žena støedního vìku, prodávala témìø
10 let v místní veèerce. Jak
sama uvedla, minimální

mzda, kterou dostávala, na
uživení rodiny rozhodnì
není, ovšem byla ráda alespoò za malé pøilepšení do
rodinného rozpoètu. V pøedešlém pùlroce však majitel
obchodu zaèal vyplácet prodavaèkám mzdu opoždìnì, v
posledních dvou mìsících
jim pak peníze nedal vùbec.
Na ústní upozornìní reagoval pouze odseknutím, aby
se více snažily, protože
náklady na provoz veèerky
rostou a tržby jsou nízké,
takže na výplaty jednoduše
nezbývá. Paní Jolana se
proto pøišla do poradny
zeptat, zda si musí nechat
takové jednání líbit.
Poradkynì, která vedla
konzultaci, vyhledala pro
uživatelku informace ze
Zákona è. 262/2006 Sb.,
Zákoníku práce, kdy

podstatné je pøedevším
následující:
§ 141, odst. 1: „Mzda
nebo plat jsou splatné po
vykonání práce, a to
nejpozdìji v kalendáøním
mìsíci následujícím po
mìsíci, ve kterém vzniklo
zamìstnanci právo na mzdu
nebo plat nebo nìkterou
jejich složku.“
§ 56: „Zamìstnanec mùže
pracovní pomìr okamžitì
zrušit, jestliže mu zamìstnavatel nevyplatil mzdu nebo
plat do 15 dnù po uplynutí
termínu splatnosti.“
§ 67, odst. 1: „Zamìstnanci, který okamžitì
zrušil pracovní pomìr podle §
56, pøísluší pøi skonèení
pracovního pomìru odstupné
ve výši nejménì trojnásobku
prùmìrného výdìlku.“

oslovit Kontaktní místo
Inspektorátu práce Karviná.
Jeho pracovníci by sice
neøešili pøímo situaci paní
Jolany, nicménì v jejich kompetenci je prošetøení pomìrù
u zamìstnavatele a pøípadné
udìlení pokuty za porušení
povinností daných zákonem.
Paní Jolana v závìru
konzultace sdìlila, že si je
vìdoma toho, že ve svém
vìku bude shánìt práci
tìžce, ovšem bìhat celé dny
vèetnì víkendù a svátkù za
pultem a nedostávat za to
výplaty, to už je trošku moc.
Využije proto navrženého
postupu a zváží i podnìt na
inspektorát práce. Nechce
sice dìlat problémy, ale má
za to, že pokud by všichni
zavírali pøed takovými
problémy oèi, postavení
zamìstnancù by bylo stále

horší a horší. Poradenství
poskytované dle zásad
bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti
mohou obèané Karviné a
okolních obcí využít v sídle
Obèanské poradny Karviná na
ulici Fryštátská 168, a to v
úterý od 8:00 do 12:00 a od
14:00 do 17:00, ve støedu od
8:00 do 12:00 a ve ètvrtek od
8:00 do 12:00 a od 13:00 do
16:00. Poradnu lze navštívit
osobnì, popøípadì se na nás
obrátit dopisem, e-mailem na
obcan.ka@slezskadiakonie.c
z nebo telefonicky na èísle 596
323 031.
Lenka Šimerdová
vedoucí Obèanské
poradny Karviná
„Podpoøeno z Programu
švýcarsko-èeské spolupráce.“

Uživatelka tedy v tuto
chvíli mùže zamìstnavatele
ještì jednou, tentokrát však
písemnì, vyzvat, aby jí ve
stanovené lhùtì dlužnou
mzdu doplatil. Je pøitom
vhodné zaslat dopis doporuèenì s dodejkou a uvést v
nìm, že pokud jejímu nároku
nevyhoví, bude se jej
domáhat soudní cestou.
Nevyplacená mzda je rovnìž
zákonným dùvodem pro
okamžité zrušení pracovního
pomìru, pøièemž by paní
Jolanì vznikl nárok na
tøímìsíèní odstupné.
Poradkynì dále uživatelce poskytla vzory žádosti o
zaplacení mzdy a okamžitého zrušení pracovního
pomìru zamìstnancem a v
neposlední øadì ji pak upozornila, že je také možné
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Velikonoce se blíží …
Velikonoce patøí k významným køesanským svátkùm.
Oslavují zmrtvýchvstání ukøižovaného Ježíše Krista.
Podobnì jako Vánoce také oslavy Velikonoc se pøenesly i
mimo oblast církve. Pro nenábožensky smýšlející jsou
Velikonoce pøedevším oslavou jarní rovnodennosti a
zániku zimy, probuzením pøírody a nástupu teplejších, na
sluneèní svit bohatších dnù, na které se všichni po dlouhé
zimì moc tìší. Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a
pøipadají na mìsíc bøezen èi duben (v rozmezí 22.3. – 25.4.).
V køesanských církvích
je Velikonoèní nedìle první
nedìle po prvním jarním
úplòku. V domácnostech se
udržují staré velikonoèní
zvyky, kterých bylo kdysi
mnoho, ale v posledních
letech se èím dál více z
našich pøíbytkù ponìkud
vytrácejí a jsou nahrazovány
komerèním zpùsobem
života, což je velká škoda.
Prostì kouzlo sváteèních dnù
mladá generace vnímá po
svém.

Zdobení bytu symboly
jara, peèení beránka, zajíèka,
mazance èi jidášù, peèení
tzv. šoldry, zdobení vajíèek,
pletení vrbové pomlázky – u
nás karabáèe a další patøí k
tradièním velikonocùm.
Vysévání obilí je jedním
ze zvykù, který se dodnes
dochoval i v dìtmarovických
domácnostech. Znamená
poèátek zemìdìlských prací.
Lidé si obilí vysévají doma,
do misek, aby rostoucí
zelená travièka pøivedla
pøicházející jaro i do jejich
domovù a spoleènì s dalšími
jarními kvìtinkami a ozdobami navodila tu pravou jarní
atmosféru. Zelená je barvou
jara, a tak spolu s dalšími
høejivými a jásavými odstíny
žluté, oranžové a jasnì
modré, pøíjemnì oživí po
zimì ještì prochladlé byty.
Vejce je snad nejèastìji
používaným velikonoèním
symbolem. Je to symbol
nového života, nebo samo
zárodek života obsahuje. V
mnoha kulturách je vejce

symbolem plodnosti,
úrodnosti, života, životní síly,
narození, nesmrtelnosti,
slunce, návratu jara a
bezpeèí (díky skoøápce).
Malování vajíèek je také rituál
pùvodnì spojený s plodností.
Za starých èasù totiž dìvèata
pøipravovala malovaná
vajíèka ne proto, aby je dala
komukoliv, kdo je vyšlehá
pomlázkou. Mìl jimi být
obdarován mládenec, kterého si dìvèe vybralo jako
svého partnera.
Zajíèek je symbolem
kolobìhu života. Velikonoèního zajíèka kdysi náš
národ pøevzal z Nìmecka – a
dìti si ho velice oblíbily, nebo
právì jim o Velikonocích
pøináší vajíèka, a to hlavnì
èokoládová. Ale proè právì
zajíèek? Tajné roznášení
vajíèek mu bylo pøisuzováno
snad proto, že na jaøe býval
vídán u lidských obydlí, kde
vyhledával potravu.
Beránek je pøítomný již v
pøedkøesanských tradicích.
My se dnes mùžeme jenom
domnívat, zda si lidé mohli
dovolit opravdové beránèí
maso, které bylo v té dobì
velice drahé, nebo zda pojídali pouze peèivo ve tvaru
beránka. Dnes se peèivo ve

tvaru beránka peèe každým
rokem na Velikonoce v
mnoha rodinách a patøí mezi
jednu z nejèastìji dodržovaných tradic.
Šoldra také patøí mezi
nejtradiènìjší velikonoèní
pokrmy na Tìšínsku. Jedná
se o peèivo ze slaného
kynutého tìsta, které je
naplnìno uzeným masem èi
nìjakou klobásou. Kdysi
nechybìlo v jediné domácnosti, dnes již mladé
hospodyòky tento velice
svérázný druh pokrmu témìø
neznají. K jejímu upeèení
potøebujeme v první øadì
uvaøit uzené maso, které
necháme vychladnout, èást
vývaru pak použijeme k
zadìlání tìsta. To pøipravíme

následovnì: z trochy mléka, 1
lžièky cukru a kostky droždí
udìláme kvásek.
Samostatnì utøeme 5 dkg
másla se žloutkem. Do
kvásku pøidáme utøené
žloutkové máslo, osolíme dle
chuti, pøidáme 1 kg polohrubé
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mouky a zadìláme chladným
uzeným vývarem. Necháme
vykynout. Po vykynutí tìsto
rozdìlíme na dva díly a
rozválíme. Do vymaštìného
pekáèe dáme 1 rozválený díl
tìsta, hustì poklademe
uzeným masem, pøípadnì
klobásou a pøikryjeme druhým dílem tìsta. Nechá-me
znovu vykynout, potøeme
vejcem a dáme péci do
vyhøáté trouby.
Jidáše oznaèuje sladké
peèivo z kynutého tìsta
stáèené do rùzných motaných tvarù. Jejich peèení
patøí dnes u nás mezi velice
opomíjené. Jak na nì?
Pøipravíme kvásek z trošky
vlažného mléka, droždí a
lžíce cukru. Do mísy dáme
mouku, rozehøátý tuk, cukr, 2
žloutky a kvásek. Vaøeèkou
vypracujeme vláèné tìsto a
pøidáme rozinky namoèené v
rumu a nakrájené mandle.
Necháme kynout. Po vykynutí bychom mìli znovu tìsto
propracovat. Dobøe zpracované tìsto by se nemìlo
lepit a podsypávat. Z tìsta
rukou tvarujeme váleèky silné
asi jako palec, které rùznì
stáèíme. Uložíme je na plech,
necháme znovu kynout,
potøeme žloutkem smíchaným s mlékem, mùžeme
posypat mandlemi, ozdobit
rozinkou a podobnì a
peèeme ve vyhøáté troubì
dorùžova pøi cca 170°C cca
20 minut. Recept: 1/4 litru
mléka, 1 lžíce cukru, 1 kostka
droždí, 500 g polohrubá
mouka, 100 g másla, 2
žloutky, 50 g cukr, 1 vanilkový
cukr, špetka soli, rozinky,
mandle. Dagmar Šnapková
www.detmarovice.cz

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili
Leden 2012
85 let
Vronková Marie
Staszewská Jiøina
87 let
Jendryšèíková Regína
90 let
Mencnerová Anežka

Únor 2012
80 let
Oršulíková Zdeòka
81 let
Štefek Ladislav
Štefková Lídia
Mazurková Leonka
Galiová Anežka
82 let
Šipka Stanislav
Križanová Marie

Zlatou svatbu oslavili dne 3.2.2012 manželé
Vìra a Artur Gøešicovi

83 let
Konkolský Boøivoj
Macurová Vanda
Švajèáková Emílie
Hanusková Olga
Mleèková Libuše
84 let
Kaplita Rudolf
Svrèinová Leontina
87 let
Mencnerová Hedvika
89 let
Lankoèová Anna
Nakovová Františka
91 let
Kadulová Liduška
94 let
Grossová Kvìtoslava

Blahopøání ke zlaté svatbì
Kdysi jste si prstýnky dali,
vìènou lásku jste si slibovali.
Už je to pár let a tento slib,
nevzali jste zpìt.
Tak jako kdysi tak i dnes
Vám v srdci zvony znìjí a k Vašemu výroèí
Vám všichni lásku, štìstí pøejí.
Darja, Monika, René s rodinami

Všem jubilantùm blahopøejeme
Ze setkání jubilantù na sklonku loòského roku

Vzpomínáme na naše zemøelé
Jana Morcinka, Štefánii Fedorovou, Annu Dembinskou, Štìpána Kijonku, Drahomíru Øíhovskou,
Kvìtoslavu Sopèákovou, Editu Bendovou, Oldøicha
Dadoka, Jarmilu Dadokovou, Ericha Šustíka

Podìkování do Dìtmarovic
Chtìli bychom touto cestou podìkovat paní JUDr. Sylvì
Kolderové - Totkové za sponzorské dárky, kterými naše žáky
obdarovává již druhým rokem. I z takových malièkostí, jako
jsou sladkosti a plyšové hraèky, kterých bylo dostateèné
množství pro všechny, mìli žáci neskrývanou radost a lze jen s
povdìkem pøijmout skuteènost, že na naše handicapované
žáky myslí také nìkdo jiný, než jejich rodièe nebo pedagogický
personál.
V Orlové dne 27.1.2012 Za kolektiv pracovníkù
Bc. Ivana Valèáková uèitelka ZŠ DUHA
Lesní 859, Orlová - Lutynì

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Drahomíra Nogová,
Oldøich Bura, Bc. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail:
ovèáka,
kdyžvyhrazuje
si zvykne,
je vdìèná
d.okenko@seznam.cz.
Nevyžádané
rukopisy
se nevracejí.
Redakèní
rada sifeneèka,
v pøípadìživá,
potøeby
právo
krácení a
Køíženec, pejsek,
hodný, ale nevhodný
k dìtem,
5 – 6 let,
PÈ Køíženec
pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí odpovídat mínìní
redakce. 2
Uzávìrka
poslušná,
– 4 roky,pøíštího
PÈ 626èísla 15.4.2012.
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XIV. Obecní ples se konal v Dìlnickém domì 28. ledna
letošního roku. K tanci i poslechu hrála taneèní skupina
ROYAL KLUB MUSIC a v banketce cimbálová muzika

