
ZPRAVODAJ  OBCE  DÌTMAROVICE    Záøí 2012125

Aktuálnì z bloku starosty

Vážení spoluobèané,
jsem pøesvìdèen, že vìtšinu z nás velmi zajímá, jak se v 

obci daøí postupná realizace naplánovaných akcí. 
Samozøejmì jsem se i setkal s lidmi, kterým toto téma nic 
neøíká. Pro Vás, které to zajímá, chci zrekapitulovat 
plánované akce a sdìlit nové zámìry. K jednotlivým akcím 
roku 2012 tedy mùžeme konstatovat (poøadí dle èlánku v 
Okénku z èervence 2012):

Odpoèinková plocha Bìhem prázdninových mìsícù vyrostla v centru obce na 
veøejném prostranství odpoèinková plocha pro obèany. Bylo zde umístìno nìkolik 
lavièek a prùlezka pro dìti, které si zde mohou napøíklad zkrátit èekání na autobus. 
Projekt byl nazván „Využití veøejného prostranství pro obèany v Dìtmarovicích“. 
Stavební práce provádìla firma Stababed s.r.o. z Dolní Lutynì. Velkou mìrou, èástkou 
250.000 Kè, na tuto akci pøispìla Nadace OKD z programu „Pro budoucnost“. Za to jí 
touto cestou ještì jednou dìkujeme. Obec do tohoto projektu investovala 89 tisíc.

Jaký je postup u investic v obci

u Okna na Domu s pe-
èovatelskou službou jsou 
všechna vymìnìna, akce s 

velmi hladkým prùbìhem
u Sokl na Dìlnickém do-

mì je nový, budova zøetelnì 
prohlédla
u Parket v sále Dìlnic-

kého domu se po opravì 
leskne jak zrcadlo
u Výtluky na cestách jsou 

dobøe opraveny, povedlo se 
zrealizovat asi 100 m základu 
asfaltové komunikace na 
zástavbì pozemku p. è. 12 
00, položen byl nový povrch 
komunikace v Koukolné u RD 
Czyžù

u Opraveny byly všechny 
plánované úseky chodníkù v 
obci, zbývá nám posledních 
asi 100 metrù na pøíští rok po 
pravé stranì hlavní komu-
nikace smìrem k nadjezdu 
na EDÌ – to už lehce zvlád-
neme bez problémù
u Bankomat v obci je v 

provozu od bøezna, v èervnu 
bylo 1770 operací, zaøízení je 
ziskové
u Fasáda vìže kostela 

byla opravena s výborným 
výsledkem, pøed kostelem je 
nová dlažba
u Vymìnìn byl vytápìcí 

kotel na budovì pošty
u Realizováno bylo nové 

dopravní znaèení k dùležitým 
objektùm, dosud velmi schá-
zelo
u Provedeny byly nové 

rozvody vody v DPS

u Zateplena byla zamo-
kající severní stìna obecního 
bytu, èp. 900
u Realizována výmìna 2 

ks nových dveøí do budovy 
SK Dìtmarovice, vymìníme 
ještì okna
u Byl renovován vìtrný 

mlýn – dar rodiny Kempných, 
na podzim roztoèíme kolo, 
mlýn je nasvícen
u Byl instalován zabez-

peèovací systém v budovì 
hasièské zbrojnice
u Byla realizována nová 

odpoèinková plocha - dìtský 
koutek v centru obce
u Byla témìø dokonèena 

stavba nového zdravotnic-
kého zaøízení v obci, otevøení 
je v plánu od 1.10.2012 nebo 
1.11.2012, schvalovací øízení 
je složitìjší než u bìžné 
stavby
uNìbrojova kaple – je 

pøipravováno její darování èi 
dlouhodobý pronájem obci za 
symbolickou cenu, tímto 
budou vytvoøeny podmínky 
pro její kompletní renovaci a 
obci tak pøibude jeden 
památkovì cenný a krásný 
objekt
u Bylo realizováno cen-

trální sbìrné místo pro bio-
odpady pro obèany Dìtma-
rovic a navíc zavedeno v obci 
pro tento druh odpadu 30 
nových kontejnerù.

Pozn.: Další akce jsou v 
bìhu, všechny realizace v 

(dokonèení na str. 2)
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roce 2012 budou opìt v 
rubrice INVESTICE A OPRA-
VY, rok 2012, na www. 
detmarovice.cz

V oblasti pøíprav investic 
na rok 2013 pracujeme nyní 
hla
uObec podala pøihláš-

ku na dotaci pro stavbu zákla-
du obecní kanalizace v první 
etapì (Základní škola + Šlog) -  
akce za 23 mil. Kè
uObec podává pøi-

hlášku na dotaci pro stavbu 
sbìrného dvora v obci (objekt 
u nádraží ÈD) -    akce za 4 
mil. Kè
uMáme k dispozici již 

akceptaci žádosti na za-
teplení obou budov ma-
teøských škola a v pøíštím roce 
zaèneme s realizací -  celkem 
asi 6 mil. Kè
uPo prùbìhu zimy 

2012/2013 bez defektù na 
podloží cesty (je rekla-
mována kvalita provedení) 
definitivnì položíme druhou 

vrstvu komunikace v úseku 
Kniezek - Rak, cca 0,6 mil. Kè
u Dokonèíme zbytek 

úseku chodníkù dosud ve 
špatném stavu v obci, cca 0,6 
mil. Kè
u Vybudujeme pro obèa-

ny minimálnì jedno další 
odpoèinkové místo, projekt je 
pøipraven, cca 0,6 mil. Kè
u Opravíme další cesty 

v obci, cca 1 mil. Kè
u Pracujeme na komp-

letní renovaci Nìbrojovy 
kaple

Zámìrnì uvádím i objemy 
financí u dále plánovaných 
akcí, aby bylo vidìt, že 
peníze navíc jsou v obci 
opravdu potøeba.

Uvažme jen, prosím, že 
následující etapy kanalizace 
musí pokraèovat pìknì jedna 
za druhou – bude jich tako-
vých pìt až šest. Stávající 
naši kanalizaci tzv. „støe-
dovìkého typu“ (všechny 
odpady v jednom sajrajtu) 
musíme v obci co nejrychleji 

pøekonat. Máme v tom dost 
výrazné zpoždìní. A kde je 
oprava komunikací? Takže 
NE, že nebudeme vìdìt, co s 
penìzi navíc poèít!

Na závìr mého pøíspìvku 
ještì s radostí pozna-
menávám, že se povedlo 
najít další prostøedky na 
obnovu povrchu komunikace 
v návaznosti na „loòský“ 
obnovený úsek cesty na 
Glembovec. V hodnotì více 
než 1 milion Kè bude ještì 
letos v souèinnosti s OKD 
realizována komunikace – 
propojka  Glembovec - Zálesí 
v délce asi 800 metrù. Dnes je 
povrch cesty velmi zde-
vastován a provedení opravy 
bude „v hodinì dvanácté“.

Sluší se rovnìž, abych 
všem mým spolupracovní-
kùm na obci, ale i èlenùm 
zastupitelstva podìkoval za 
pøièinlivost a dobrou souèin-
nost. Bez nich by se dílo 
nemohlo daøit.

     Ing. Ladislav Rosman

Jaký je postup u investic v obci
(pokraèování ze str. 1)

  Vážení spoluobèané.
1) K problematice obchvatu 

Dìtmarovic jsem absolvoval 
jednání na Øeditelství silnic a 
dálnic (ØSD) v Ostravì a pak 
ještì v Brnì, jak jsem psal v 
èervencovém vydání Okénka. 
Výsledkem je záznam z jednání 
za pøítomnosti vedoucích 
pracovníkù ØSD. 

Skuteènì, jak jsem nazna-
èoval již døíve, se dnes naše 
obec „obviòuje“, že jsme si 
zastupitelstvem v roce 2008 
vybrali stavebnì nejtìžší - 
severní - trasu a navíc jsme „si 
nechali“ v této trase „úplnì 
nesmyslnì“ postavit závod Coal 
Mill jako dnes údajnou velkou 
pøekážku severního obchvatu. 
Pøitom ale právì ministerstvo 
dopravy pøi šetøení k zámìru 
stavby napsalo na obec 
21.9.2007 stanovisko, že ke 
stavbì mlýnice uhlí nemá 
námitky… Dopis máme na obci 
založen a v Brnì na pøedmìtné 
poradì si nad ním „málem krky 
vykroutili“. Závìrem je aktu-
álnì konstatování, že v roce 
2013 bude ministerstvo do-
pravy vybírat priority staveb 
obchvatù v ÈR, mezi nimi bude 

zvážena i stavba obchvatu 
Dìtmarovic. Jednalo by se o 
etapu staveb v èase 2014 - 
2018. Tak uvidíme co, nám 
odborníci  z ministerstva 
vymyslí. Na ministerstvo ještì 
zajedu, od pøírody nebývám 
vìtšinou pesimista… Když 
bude potøeba, projednáme vìc 
znovu veøejnì na obrazovce 
ÈT 1.

2) K dani z nemovitostí v 
obci jsem poslednì vyrobil do 
èervencového Okénka nezá-
živné ètení, které mnohé z Vás 
natolik unavilo, že jste ho ne-
doèetli. Zkusím to napravit 
zkrácenou verzí. V obci již, jak 
to je vidìt, asi pøevažuje kladné 
posouzení koeficientu 3, který 
zpùsobí mj. to, že v lednu 2013 
bychom v obci spolehlivì snížili 
poplatek za popelnice o 1.000 
Kè. Známka tedy bude pøe-
vážnì v naší obci jen za 500 
Kè. V kvìtnu by pak byla daò 
napøíklad o tìch 1.000 Kè 
vyšší, u velkých stavení to 
mùže být o nìco více. Opakuji, 
že se navýšení danì netýká 
orné pùdy a zahrad. O dani z 
nemovitostí bude rozhodovat 
záøijové zastupitelstvo.

3) Vzhledem k zájmu 
nìkterých mladých rodin v obci 
o jesle uvažujeme o otevøení 
tohoto potøebného zaøízení. 
Náš prùzkum ve 48 rodinách 
sice nedopadl s jednoznaèným 

pøevážením potøeby, nicménì i 
tìch 13 jednoznaèných pozi-
tivních odpovìdí (jen jedna je 
záporná) nìco naznaèuje.  
Situaci ještì zvážíme spolu s 
vedením naší základní školy. 

4) Budovy mateøských škol 
letos bohužel nezaèneme 
opravovat vzhledem k tomu, že 
nemáme zatím potvrzeny 
státní dotace. Poèítal jsem sice 
letos alespoò s výmìnou oken 
v MŠ støed, ale bylo mi 
vysvìtleno, že bychom tak 
narušili mechanismus prùbìhu 
dotace a mohli tak o peníze 

pøijít. Tak to necháme na rok 
2013 a tam udìláme aspoò 
jednu školku, „i kdyby na 
chleba nebylo“. Bilanci financí 
máme zatím vylepšenou o + 
180 tis. Kè, peníze jsou na úètu 
z darù okolních závodù a 
použijeme je na školky pøíští 
rok.

5) Odpoèinkovou plo-
chu – høiš�átko u Èerveného 
kohouta berte, prosím, jako 
základ, který chceme ještì 
dotvoøit. Plocha bude od-
dìlena od hlavní cesty hradbou 
zelenì, pøibude tam malá 
kašnièka s pitnou vodou, napø. 
pirátská loï na suchu, na 
podzim tam vysadíme stínící 
listnáè min. k jedné z lavièek – z 
jižní strany, pøíští rok tam dáme 
houpaèku, nìjaké dekorativní 
kvìtiny, atd. Ale jsem rád, že se 
místo už teï lidem v obci, a 
hlavnì dìtem, líbí, když jsme to 
stavìli, byly i hlasy nesou-
hlasu… Pro pøíští rok chceme 
zrealizovat nìco podobného, 
máme na to hotový projekt, ale 
ve vìtším provedení na høíšti 
SK Dìtmarovice. Ani jeden 
projekt nesmí být tzv. „do 
šuplíku“. Vše musí být dobøe 
promyšleno a zrealizováno, a� 
nemrháme finanèními prost-
øedky. Je to jeden z aspektù 
postupu dalších investic v obci.

6) K novému územnímu 
plánu, jehož mapové a textové 
zpracování je z Urbanistického 
centra v Ostravì a koordinace 
dalšího postupu je na Ma-
gistrátu mìsta Karviné, musím 
øíci, že mne velmi mrzí prùtahy 
kolem tohoto díla. Nejsem 
zvyklý tak zdlouhavì pracovat 
a je mi trapné našim obèanùm 
neustále zdùvodòovat, že se 
vìci nehýbou. Navíc se blokuje 
svým zpùsobem i postup k 
obchvatu obce, z èehož jsem 
hodnì nervozní. „Dílo“ je na 
Magistrátu Karviné od dubna 
2012 a zatím nic nepomáhaly 
naše urgence, i písemné. 
Minulý týden jsme si vynutili 
poradu na magistrátu a další 
postup je termínován v záz-
namu z porady. Velmi se 
zamìøím na to, aby byly 
dohodnuté úkoly postupu pl-
nìny v termínu. V opaèném 
pøípadì budu informovat pana 
primátora.

       Ing. Ladislav Rosman

Ještì pár informací pro naše obèany
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Ve støedu dne 19. záøí 
2012 v 17,00 hodin v mo-
torestu v Koukolné se koná 
zasedání zastupitelstva obce. 
Na programu jednání jsou 
mimo jiné rozbory hospo-
daøení obce k 31.7.2012, 
pøijetí obecnì závazných 
vyhlášek o ochranì ovzduší a 
o dani z nemovitosti. V sou-
vislosti s tím bude projednáno 
navýšení koeficientu u danì z 
nemovitosti.   Na toto jednání 
jste, vážení obèané, srdeènì 
zváni.

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

 Ve støedu 19. záøí 2012 
probìhne na zasedání 
Zastupitelstva obce Dìtma-
rovice ocenìní bezpøís-
pìvkových dárcù krve. Za 
transfuzní stanici Ostrava za 
80 bezpøíspìvkových od-
bìrù a získání Zlatého køíže 
III. tøídy jsou to pan David 
Š�astný a Roman Divoký a 
za 40 bezpøíspìvkových 

odbìrù a získání Zlaté pla-
kety prof. MUDr. Jana Jans-
kého pan Radim Jelen.

Všem dárcùm patøí podì-
kování za jejich hluboce 
lidský postoj.

Ochota všech dárcù bez-
platnì darovat krev pro 
zdraví a èasto i záchranu 
života, je projevem jejich 
humánního vztahu ke spolu-
obèanùm. Patøí jim dík nejen 
tìch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé spoleènosti. 

Vážení podnikatelé, s 
blížícím se koncem léta již 
po jedenácté zaèínáme 
pøipravovat Kalendáø do 
každé rodiny, a to na rok 
2013. Kalendáø je pøipra-
vován ve stejném formátu i 
podobì jako v letech pøed-
chozích. U obèanù se tìší 
velké oblibì. Urèitì splòuje 
svùj úkol v tom, že máme po 
celý rok všichni na oèích 
termíny zajímavých akcí, 
odvozu odpadù nebo sez-
nam základních dùležitých 
telefonních èísel, ale i kon-
takt na firmy, které mùžeme 
bìhem roku potøebovat.

Vzhledem k tomu, že se 
jedná o prospìšnou, nic-
ménì pomìrnì nákladnou 
akci, obracíme se opìt na 
Vás se žádostí o finanèní vý-
pomoc pøi vydání tohoto 
kalendáøe, a to formou 
uvedení reklamy Vaší firmy, 
kterou takto výraznì zvidi-
telníte. Kontakt na Vaši 
firmu bude obèanùm naší 
obce celoroènì k dispozici. 
Vìøíme, že i letos využijete 
této nabídky a umožníte 
pokraèování vzniklé tradice. 
Kalendáø obdrží obèané 
koncem roku do každé 
rodiny zdarma. Pokud se 
rozhodnete pro zveøejnìní 
reklamy Vaší firmy, nej-
pozdìji do 30. záøí 2012 
zašlete, prosím, písemnou 
objednávku nebo kontak-
tujte Obecní úøad Dìtma-
rovice - Èempelová Táòa, 
tel: 596 540 147, e-mail 
ekolog@detmarovice.cz, 
abychom dohodli velikost 
reklamy, podklady a úhradu. 
Cena za reklamu zùstává 
nezmìnìna:

reklama velká 5.000,- Kè, 
rozmìry 195 x 50 mm

reklama malá 2.500,- Kè, 
rozmìry 95 x 50 mm

Dìkujeme za vstøícnost a 
tìšíme se na další spolu-
práci s Vámi.

    Ing. Ladislav Rosman
                 starosta obce

 Volby do zastupitelstev krajù se uskuteèní v pátek 12. øíjna 
v dobì od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. øíjna 2012 od 8 do 14 
hodin ve ètyøech volebních okrscích v obci, a to v Dìlnickém 

domì, v mateøské škole v 
Koukolné, v restauraci Rum-
cajs na Zálesí a v restauraci 
Libuše na Olmovci.

 

Kalendáø 
do každé rodiny 

na rok 2013

Krajské volby

Obecní úøad hledá malíøe – malíøku z øad našich obèanù, 
který by byl schopen a mìl chu� namalovat obraz do Nìbrojovy 
kaple. Jedná se o realistickou olejomalbu oráèe s koòmi o 
rozmìru 140 x 100 cm na šíøku.  Realizace by mìla splòovat 
následující kritéria:

Celkovì má být obraz za-
komponován do místní podzimní 
krajiny, to znamená, že oráè s 
koòmi orá na Nìbrojovì kopci. 
Dùležité je si uvìdomit, že 
pùvodní obraz vznikl v roce 
1860. Tedy krajina vypadala 
trochu jinak, nebylo tolik domù, 
nestál ještì dnešní kostel, ale pouze døevìný, jehož vìž byla 
pouze 15 m vysoká (dnešní má 50).

Oráè s koòmi má být otoèen èelem k obci, zády k železnici. 
Dominantní postavou je oráè – sedlák (Izidor - patron rolníkù, 
kterému je kaple zasvìcena). Ten má na hlavì klobouk.

Konì by mìli být statní svalnatí valaši svìtle hnìdé barvy s 
bílými „ponožkami“. Pøední by mìl toho zadního z pøevážné 
èásti pøekrývat. Pluh dobový - tj. døevìný, rádlo by už mohlo být 
ocelové.

Bližší informace podá starosta obce Ing. Ladislav Rosman, 
tel. 596 540 141, pøípadnì kronikáøka Dagmar Šnapková, tel. 
737 500 564.

Obraz do kaple 

Obecní úøad Dìtmarovice poøádá každoroènì od záøí do 
dubna zájezdy do Moravskoslezského divadla v Ostravì - 
divadla Jiøího Myrona a Antonína Dvoøáka.

Jezdí se nepravidelnì, maximálnì však 1x mìsíènì. 
Nejedná se o pøedplatné! Pozvánka pro veøejnost je vždy ihned 
po potvrzení objednávky divadlem uveøejnìna na 
internetových stránkách obce, dále jsou rozvìšeny plakátky na 
15 informaèních tabulí v obci, další jsou umístìny napø. ve 
škole, na poštì, v knihovnì a na obecním úøadu. Pozvánka je 
vyhlášena i místním rozhlasem. Divadelní pøedstavení jsou 
vybírána na pøímou nabídku divadla nebo podle poètu volných 
míst na pøedstavení a finanèní dostupnosti vstupenky. Jezdíme 
vždy autobusem pro 45 osob, èímž je bohužel omezen poèet 
zájemcù. Objednávky probíhají tak, jak je uvedeno na plakátu - 
telefonicky nebo osobnì na obecním úøadu. Kdo se ozve døíve, 
ten je na pøedstavení pøihlášen. Tato objednávka je závazná.

V pøípadì, že pøihlášený zájemce onemocní nebo se 
nemùže pøedstavení zúèastnit, musí si sám zajistit náhradníka 
nebo uhradit plnou cenu vstupenky. Vstupenky se platí pøed 
odjezdem v autobuse, autobusová doprava je hrazena z 
obecního rozpoètu. Nástupní místa jsou všechny autobusové 
zastávky v obci.

Tìším se na setkání s Vámi a krásné divadelní zážitky v 
nové divadelní sezónì 2012/2013.                Táòa Èempelová

Máte rádi divadlo? Jezdìte s námi!

Ocenìní 
dárcù krve

Zasedání 
zastupitelstva 

obce
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Tento projekt je zamìøen na partnerství a 
spolupráci obcí z Èeské republiky a Polska. 
Jedná se o obec Dìtmarovice a partnerskou 
obec HaŸlach. V rámci této spolupráce si budou 
vymìòovat zkušenosti v oblasti ekologie a 
zdravého životního stylu. Na projektu se budou 
podílet znaènou mìrou obì obce, jejich 
základní školy a sportovní kluby. Cílem je 
zejména zvýšit povìdomí obcí o ekologii a 
podporovat sportovní aktivity u dìtí. 
Oèekáváme, že obì strany partnerství použijí 

Jídelna ZŠ Dìtmarovice již dlouhá léta umožòuje témìø 
domácí stravování nejen pro žáky a zamìstnance školy, ale 
i pro širokou veøejnost. Lidem je umožnìno obìdy 
konzumovat na místì ve VIP jídelnì pro mimoškolní 
strávníky, kde je jim jídlo podáváno kuchaøkami jídelny, 
nebo si ho mohou odnést ve svém jídlonosièi domù. 

Zaèátek 
nového 

školního roku

V pondìlí 3. záøí zaèal 
nový školní rok.  Slav-
nostního zahájení na 
nádvoøí školy se kromì 
žákù a uèitelù zúèastnili 
také starosta obce Ing. 
Ladislav Rosman a øe-
ditel Elektrárny Dìtma-
rovice Ing. Vlastimir 
Kontrik.

Projekt Comenius Regio 2012
nové zkušenosti tak, aby udìlali svoji komunitu 
zdravìjší, ekologiètìjší a více schopnou chápat 
ostatní lidi. Dùležité je sdílení znalostí a pøijímání 
nových nápadù pro tento projekt.

Zkušenosti z partnerství budou využity nejen 
bìhem celého projektu, ale také po jeho 
ukonèení. Našim cílem je, aby dìti ze základní a 
mateøských škol získaly užiteèné informace o 
potøebì ochrany životního prostøedí, o sportu a 
zdravém životním stylu. Obec získá nové 
zkušenosti ze spoleèných workshopù, setkání a 
jiných akcí.

Zdravé stravování ve škole

Jídlo je pøipravováno dle 
pøísných hygienických norem 
a zásad zdravého stravování. 

Kvalita stravy se èasto blíží 
domácí kuchyni, nebo� ku-
chaøky samy vyrábìjí kned-

líky, peèou buchty apod. 
Nepoužívá se pøepalovaný 
olej, se kterým se èasto 
mùžete setkat v nìkterých 
restauraèních zaøízeních. 
Strava je šetrnì pøipravována 
v konvektomatu a tepelnì 
udržována v Alto-shaamu. 
Bezkonkurenèní cena jedno-

ho obìdu je 54,- Kè. Pøihlásit 
se je možno dennì do 7,30 
hodin osobnì nebo telefo-
nicky na tel. è.: 596550174. 
Jídelní lístek naleznete na 
www stránkách školy www. 
zsdetmarovice.cz. Novým 
strávníkùm pøeji dobrou chu� 
a zdravé trávení.

        Mgr. Robert Lindert
                    øeditel školy
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A tak se stalo, že pøed 

kanceláøí útulku stál chumel 

lidí natìšených na spoleènost 

útulkáèka. Byl to krásný 

pohled – ovšem kéž by byly 

takové fronty i na adopce 

pejskù. Ale vra�me se k 

sobotnímu odpoledni. Za-

mìstnanci útulku se ne-

zastavi l i  a vydával i  na 

Venèení pejskù pøilákalo desítky lidí
Za sluneèného poèasí probìhlo 28.7. v poøadí druhé 

hromadné venèení pejskù z Útulku pro opuštìné psy 
Dìtmarovice. Naše setkání bylo stanoveno na tøináctou 
hodinu, ale už od rána do útulku proudily skupinky lidí. 
Nejvìtší nával podle oèekávání dorazil pøed pùl jednou. 

procházku jednoho svìøence 

za druhým. Pøesto byla vìènì 

vysmátá vedoucí Marcela 

Sojková v dobré náladì i za 

takových podmínek – i díky 

její pozitivní energii a vstøíc-

nosti se venèitelé do útulku 

rádi vracejí. Toho odpoledne 

se stalo, že pár lidí odešlo bez 

pejska. Ano, je to tak. Nyní už 

mohu prozradit, že jedna z 

dobrovolnic od rána napo-

èítala 59 návštìvníkù! Se 

skupinou více než dvaceti lidí 

a 15 psù jsme se odebrali 

cestou mezi poli a lesy. 

Jelikož byl parný den, ne-

bránili jsme se ani návštìvì 

restaurace. Již automaticky 

byli nejdøíve „napojeni“ pejsci 

a až poté doèasní páníèci. 

Opìt se tam sešla pøíjemná 

parta lidí, která si vyèlenila 

pár hodin na to, aby oživila 

pobyt v útulku tìm, kteøí se 

stali pro jiné zátìží. Z této 

akce nám zbyl nejen skvìlý 

pocit, ale i nádherné fotky, 

které si i Vy mùžete 

prohlédnout na faceboo-

kových stránkách Psí 

útulek Dìtmarovice (okr. 

Karviná). Pøíští hromadné 

venèení plánujeme na pod-

zim, nemusíte se na nás 

však vázat a do útulku mùže-

te zavítat kterýkoli den v èase 

8-16 hod. (venèení je možné 

od 8.30 do 15 hod., s tím, že v 

dobì 11-12.30 hod. probíhá 

krmení). Rádi se s Vámi 

setkáme nejen na venèení, 

ale i na Dni otevøených dveøí, 

který se bude konat 22.9.
         Radka Matonogová,
                    dobrovolnice
Foto: Roman Schmucker
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Projekt je intenzivnì pøi-
pravován tak, aby spolu s 
územním øízením bylo vše 
hotovo v øíjnu 2012. Pùvodní 
informace o zaèátku rekon-
strukce až od roku 2015 jsou 
dnes kupodivu jinak a dle 
informací z posledního období 
by mohla stavba za 2,8 
miliardy Kè být zahájena již v 
roce 2013 s pokraèováním v 
roce 2014 (most a nadjezd v 
Koukolné). Za pøedpokladu, 
že se vyøeší nìkterá úskalí s 
územním plánem, by se tedy 
mohlo zaèít u nás – v Dìtma-
rovicích u nádraží, tak jak to je 
naplánováno. Proto je na 
místì, abychom si k projektu 
nìco øekli i v našem Okénku.

Zásadní v zadání stavby je 
pro náš dìtmarovický úsek 
nový rychlostní parametr na 
úrovni 160 km/hod. Dále do 
Karviné je již vzhledem k 
poddolování území pokles 
rychlosti dle grafikonu na 100 
km/hod. a k Èeskému Tìšínu 
je parametr na 125 km/hod. To 
je zásadní a znamená to i zá-
sadní rekonstrukci želez-
nièního svršku – kolejištì, ale i 
výmìnu železnièního spodku 
– náspu, na nìmž jsou koleje 
položeny. Odborníci – želez-

Obèany Dìtmarovic èeká blížící se rekonstrukce železnièní tratì

Vážení spoluobèané,
v letošním roce jsem se zúèastnil nìkolika porad na 

úseku projekce a výstavby Èeských drah konaných v 
Olomouci. Jsme jako obec úèastníkem øízení v projektu 
rekonstrukce a modernizace dvoukolejné trati v úseku 
Dìtmarovice – Èeský Tìšín. 

nièáøi, nech� mi prominou 
nìkteré neodborné výrazy v 
popisu situace, nejsem z to-
hoto oboru, i když ho považuji 
za nesmírnì zajímavý. Pøed-
mìtem rekonstrukce budou i 
nástupištì, u nás nástupištì 
è. 1 (to druhé už údajnì 
vyhovuje). Dále budou v re-
konstrukci prvky infrastruk-
tury, signalizace, zabezpe-
èovací systém, potrubní ve-
dení, silnoproudé a slabo-
proudé systémy, kabeláže 
apod. Co se týèe želez-
nièního spodku, bude na 
každý metr délky odvezeno 
asi 10 tun kameniva a znovu 
10 tun nového materiálu 
dovezeno. Dovedete si 

pøedstavit, že pøeprava bude 
po dobu stavby „frèet“. 
Pùvodní zamýšlenou trasu 
pøepravy tohoto mate-riálu po 
komunikaci za po-žární 
zbrojnicí smìrem k høišti TJ 
Sokol a dále k železnièní trati 
jsme odmítli, protože zde 
bude probíhat naše stavba 
kanalizace - 1. etapa ( ZŠ + 
Š log ) .  H ledá  se  t edy  
optimální trasa pøepravy 
navazující na komunikaci k 
EDÌ, v podstatì mimo 
zástavbu rodinných domù. 
Budeme samozøejmì chtít, 

aby se jezdilo v Dìtma-
rovicích co nejšetrnìji. V úse-
ku Dìtmarovic bude rekonst-
rukce ještì znamenat kom-
pletní výmìnu železnièního 
mostu pøes øeku Olši a nový 
bude i silnièní nadjezd nad 
železnièní tratí smìrem na 
Závadu. V plánu je to v roce 
2014. Zde nám dìlá starosti 
objezdová trasa do Závady, 
nebo� bude asi potøeba 

poèítat s prùjezdem vozidel 
nìkde v blízkosti rybníkù, i 
když hlavní objezd bude pøes 
Karvinou. Navíc je zde ale 
naplánován i nový podjezd u 
Czyžù. Tento nelze z tech-
nických dùvodù postavit jako 
výškovì pohodlnìjší, proto 
bude i nadále platit po 
r e k o n s t r u k c i  s t á v a j í c í  
omezení dopravy znaèkami. 
Za zmínku stojí i projek-
tované nové protihlukové 
bariéry umístìné podél trati 
se speciálními úpravami dle 
charakteru zástavby rodin-
ných domkù. Jistì Vás, jako 
mne, napadá: tak, koneènì 

bude i nové, pìkné nádraží – 
jak si naše pìkná obec 
zaslouží… Velký omyl! Ná-
dražní budovy obhospo-
daøuje jiná organizace v rámci 
Èeských drah. A ta je nyní 
údajnì „chudá jak kostelní 
myš“, máme dopis pana 
øeditele v tom smyslu, že na 
opravu budovy nelze dnes ani 
pomyslet… A tak budou 
svištìt vlaky rychlostí 160 

km/hod. kolem naší ošuntìlé 
nádražní budovy… A když 
lidé vystoupí z vlaku v 
Dìtmarovicích, budou mít 
nadále první dojem, že jsou v 
zanedbaném „pùlnoèním 
království“ s posprejovaným 
podchodem, do kterého aby 
se bál èlovìk vkroèit. Ale takto 
pesimisticky jsem tento 
pøíspìvek ukonèit nechtìl, 
samozøejmì, že na tento stav 
rezignovat nebudeme a 
oslovíme i v této vìci našeho 
váženého pana ministra 
dopravy.

     Ing. Ladislav Rosman  
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 A tak 16 osob vyrazilo v 
nìkolika autech do Tìšína, 
kde jsme pøibrali polského 
kamaráda jako prùvodce a ten 
nás pak již vedl do mìsta 
Wisla. Zde nás pøivítal zá-
stupce Nadleœnictwa Wislans-
kigo a ten nás zavedl do 
Muzea Gluszca, které se 
nacháze lo  v  døevìném 
zámeèku, který postavili 
Habsburkové v roce 1898. 
Zde jsme byli seznámeni s 
historií kraje a historií výskytu 
a lovu tetøeva hlušce v 
Beskidu Œlaskim. Po zhlédnutí 
expozice muzea jsme naská-
kali do aut a nabrali kurz za 
prùvodcem v „teréòáku“ do 
beskydských hor smìr Isteb-
na, kde se nacházela Ho-
dowla Gluszcov. Zde jsme v 
stylové krásné budovì voliéry 
vyslechli pøednášku dopl-

Ve dnech 10. - 12.8 2012 probìhl na 
sokolském høišti již 8. sraz vícemístných kol, který 
se poøádá každé dva roky. Úèastníci se sjeli v 
pátek v odpoledních a veèerních hodinách. Za 
doprovodu skupiny Minimax si nìkteøí zazpívali a 
všichni pobavili. Probrala se sobotní trasa a v 
noèních hodinách se šlo spát.

Ráno nás vzbudil vytrvalý déš�, a proto se 
odložil plánovaný start až na 10,30 hod. Nìkteøí 
úèastníci pøedevším s malými dìtmi nebo naopak 
v dùchodovém vìku jízdu na kole ze zdravotních 
dùvodù vzdali. Vìtšina ale oblékla pláštìnky a 
vydali jsme se cestou pøes Polsko do Šilheøovic. V 
restauraci Dolní Dvùr jsme mìli pøipraven chutný 
obìd. Ten si bylo možné vybrat z pìti jídel. Jelikož 
jsme museli zmìnit z dùvodu nepøíznivého 
poèasí trasu, byli jsme v restauraci o 2 hodiny 
døíve, ale nikomu to nevadilo a ti, co neøídili, si dali 
i grog na zahøátí. V prùbìhu obìda se umoudøilo 

Pro dìti Nestátního den-
ního zaøízení DUHA v 
Orlové – Lutyni probíhá mì-
síc èerven ve znamení 
výletù a jiných zajímavých 
akcí.

K nejpøíjemnìjším již 
každoroènì patøí pozvání 
od dobrovolných hasièù z 
Dìtmarovic. Nejinak tomu 
bylo i letos. Pøedvedli nám 
uhašení ukázkového ohnì, 
pøipravili soutìže a sladké 
odmìny, povozili nás na 
lodièkách. A na závìr pro 
každého výborná grilovaná 
klobása.

Dìkujeme našim kama-
rádùm – dìtmarovickým 
hasièùm za krásný den plný 
úžasných zážitkù a radosti.

                                                                                          
Za uživatele Nestátního 
denního zaøízení Duha                                                                  
v Orlové – Lutyni: 

       Dagmar Murzynová

poèasí a ti, kteøí si vezli kola na autech, je sundali a 
pokraèovali dále na kole. Cíl byl v Darkovièkách, 
ve vojenské tvrzi. Po bunkru nás provedl zkušený 
prùvodce a všem se návrat do historie o 74 let líbil.

Po prohlídce se peloton vrátil zpìt na sokolské 
høištì do Dìtmarovic, kde byl pøipraven vynikající 
gulášek. Po provedené hygienì a hlavnì teplé 
sprše se všichni pøi zpìvu a tanci bavili až do 
pozdních noèních hodin.

V nedìli ráno pøišla chvíle nejsmutnìjší, a to je 
louèení. Po snídani se vìtšina vydala na dalekou 
cestu. Nejvzdálenìjší úèastníci byli z Klatovska a 
Liberecka. I pøes nepøízeò poèasí se výletu 
zúèastnilo celkem 69 velocipedistù, vèetnì dìtí a 
další spousta lidí pøišla posedìt v pátek i sobotu k 
táboráèkùm.

Jsme rádi, že tolik „populární“ televizní zábavu 
vymìnili za pøíjemné posezení s pøáteli.

            Za TJ Sokol Dìtmarovice J. Kyjonka  

Sraz vícemístných kol v Dìtmarovicích

SKVÌLÝ DEN 
U HASIÈÙ 

V DÌTMAROVICÍCH

Exkurze do Polska
V rámci družební spolupráce mezi obcemi Dìtmarovice 

a polským Hažlachem jsme navázali kontakty s polským 
Mysliveckým sdružením Brzezie v Hažlachu. Byli jsme 
pozváni na exkurzi do odchovny tetøevù hlušcù. Tato byla 
pøipravena na sobotu 11. srpna 2012.

nìnou mnoha sn ímky,  
promítanými na velké plátno, 
o problematice umìlého 
chovu tetøeva hlušce urèené-

ho k introdukci nejen v Bes-
kydech, ale i v jiných èástech 
Polska. Následovala pro-

hlídka hospodáøské èásti jako 
inkubátory, pøípravna krmiva 
a jiná zaøízení. Pak byla 
možnost si prohlédnout 
voliéru s nìkolika tetøevími 
kohouty a slepicemi, která je 
urèena turistické veøejnosti. 
Pak teprve pøišel na øadu 
takzvaný „zlatý høeb progra-
mu“. Bylo nám umožnìno 

navštívit a shlédnout i velké 
voliéry s nìkolika desítkami 
tetøevù. Tyto voliéry jsou 

veøejnosti nepøístupné, a to z 
dùvodù hygienických (pøenos 
chorob drùbeže) a aby si 
tetøevi nezvykli na lidi (ztráta 
plachosti). Toto byl pro nás 
opravdu záži tek.  Nìco 
podobného nelze v Èeské 
republice vidìt. Odchovna 
tetøevù se nachází na okraji 
velké lesní školky s tisíci 
malými stromeèky mnoha 
druhù. Nachází se zde i 
Karpacki Bank Genov (Kar-
patská semenná banka) a 
ma lé  s t y lové  Muzeum 
Œwierka (smrku) Istebniañ-
skiego. Toto je pùvodní místní 
druh smrku. Jinak jsou naše i 
polské Beskydy osázené 
pøed stoletím nepùvodním 
rychlerostoucím prùmyslo-
vým smrkem pùvodu nìkde v 
Bosnì a Hercegovinì. I toto 
muzeum jsme se zájmem 
prohlédli. Všem úèastníkùm 
se tato exkurze velice líbila, 
ale mìla jednu chybu, kterou 
organizátoøi nemohli ovlivnit – 
celý den pršelo. Tímto 
bychom chtìli myslivcùm z 
Hažlachu podìkovat. 

              Josef Grobelný
OSM Zátiší Dìtmarovice
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Výkon
pøipojeného
spotøebièe
paliv

do 50 kW
vèetnì

nad 50 kW

Èinnost

Èištìní spalinové desky

Druh paliva pøipojeného spotøebièe paliv

Pevné

Kapalné PlynnéCeloroèní
provoz

Sezónní
provoz

3x

Kontrola spalinové desky

Výbìr pevných (tuhých)
zneèiš�ujících èástí
a kondenzátù

Èištìní spotøebièe paliv

Výbìr pevných (tuhých)
zneèiš�ujících èástí
a kondenzátù

Kontrola a èištìní 
palinové desky

2x 3x 1x

1x1x1x

1x

2x

2x

2x
Nejménì podle 
návodu výrobce

1x

1x

1x

1x

1x

1x
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Že poøekadlo „malé dìti = malé starosti, velké dìti = velké 
starosti“ rozhodnì platí, o tom se pøesvìdèila paní Marta. 
Obèanskou poradnu Karviná, støedisko Slezské diakonie, 
vyhledala v záležitosti svého èerstvì dospìlého syna. Ten 
nedávno slavil na diskotéce nejen výborný výsledek maturity, 
ale také pøijetí na vysnìnou vysokou školu. Oslavu nezvládl, 
vìtší množství alkoholu vykonalo své a on se pustil do potyèky 
se známým. Oba mladíci nakonec skonèili s drobnými 
poranìními na pohotovosti. Syn paní Marty však dostal strach z 
postihu, proto z èekárny lékaøe utekl. Na základì výpovìdí 
svìdkù nebyl nakonec urèen viník a vìc tak byla uzavøena 
pouze pokutou za porušení veøejného poøádku pro obì strany. 

Syna paní Marty ale spravedlnost dostihla, a to v podobì 
výzvy od zdravotní pojiš�ovny k úhradì nákladù za léèebné 
výlohy druhého muže v øádech nìkolika tisíc Kè, podložená 
výpisem z osobního úètu poškozeného pojištìnce. Paní Marta 
se proto zajímala, zda èástku opravdu musí zaplatit. Nezdá se 
jim správné, že zranìní mìli oba témìø stejná, viník nebyl urèen, 
pøesto by mìl syn uhradit takovou sumu. Také èástka jim pøipadá 
pøíliš vysoká, z výpisu z úètu není možné vyèíst, kolik který úkon 
lékaøe stál.

Poradkynì použila pro zorientování v situaci výklad Zákona 
è. 48/1997 Sb., o veøejném zdravotním pojištìní. Ten øíká, že 
„zdravotní pojiš�ovna má vùèi tøetí osobì právo na náhradu 
nákladù na péèi hrazenou ze zdravotního pojištìní, které 
vynaložila v dùsledku zavinìného protiprávního jednání této 
tøetí osoby vùèi pojištìnci.“ Dále pak pøíslušný paragraf upravuje 
oznamovací povinnost zdravotnických zaøízení, policie a soudù 
zdravotním pojiš�ovnám, pakliže se domnívají, že poškození 
zdraví bylo zpùsobeno jednáním jiné osoby.

Kromì toho poradkynì uživatelce vysvìtlila, že nárokování 

nákladù pouze vùèi jejímu synovi plyne zøejmì ze skuteènosti, 
že syn ošetøení nedokonèil, kdežto druhý mladík ano, z výpisu 
lze dokonce vyèíst ještì následná léèba a další kontroly. Co se 
týèe pøesného nacenìní jednotlivých úkonù, je možné zažádat 
pojiš�ovnu o podrobnìjší rozpis.

Paní Marta pochopila, že za lehkomyslnost se opravdu 
platí. Nahlas ještì zauvažovala, že nejlepší by bylo, aby celou 
èástku uhradil syn jako ponauèení do budoucna, nyní však tolik 
penìz pohromadì urèitì nemá… Na to tedy poradkynì 
navrhla, aby se informovali pøímo u pojiš�ovny na možnost 
rozložit platbu do nìkolika splátek. Toto øešení pak paní Marta 
pøijala jako ideální a odcházela s pøesvìdèením, že syn si svùj 
prohøešek jednoduše pokryje z letní brigády.

Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, 
diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou obèané 
Karviné a okolních obcí využít v sídle OBÈANSKÉ PORADNY 
Karviná, novì na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji, 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.cz nebo 
telefonicky na èísle 596 323 031. 

                                                                Lenka Šimerdová
                            vedoucí OBÈANSKÉ PORADNY Karviná

 

„Podpoøeno z Programu švýcarsko-èeské spolupráce.“

Nerozvážnost se mùže prodražit

Èeské republice opìt zaène vládnout sychravé a zimní poèasí a 
pøinese sebou topnou sezónu. K topné sezónì neodmyslitelnì patøí 
starost o to, jak své domovy dostateènì vyhøát. Špatnì udržované 
komíny s dehtovými usazeninami budou opìt pøíèinou výjezdù 
hasièù k požárùm komínù nejen v rámci Moravskoslezského kraje. 
Jen pro zajímavost, v roce 2011 od komínù vzniklo 17 požárù v 
rámci Moravskoslezského kraje.

Hlavní pøíèinou požáru komína bývá zanedbaná údržba 
komínového tìlesa. Pravidelné èištìní komínù a vybírání sazí z 
komínových sbìraèù by se mìlo stát samozøejmostí, stejnì jako 
kontrola technického stavu komínù odborníky, kominíky. Je nutné 
mít na pamìti, že i malé neèistoty v komínì mohou snadno zpùsobit 
a� už dlouhodobé žnutí s následným otevøeným požárem, nebo 
otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Pøedcházení pøíèinám požárù komína je spojené s dodržováním 
Naøízení vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv, 
které nabylo úèinnosti 1. ledna 2011. Z tohoto naøízení plyne 
povinnost nechat si pravidelnì komín vyèistit a zkontrolovat 
jeho technický stav. Povinností majitele nemovitosti je zajistit 
vyèištìní spalinové cesty pøi celoroèním provozu spotøebièù na 
pevná paliva o výkonu do 50 kW tøikrát roènì, pøi sezónním 
provozu dvakrát roènì (nejlépe pøed zaèátkem a po skonèení 
topné sezóny). Lhùty kontrol a èištìní spalinových cest uvádí 
tabulka 1.

Kontrola spalinové cesty u spotøebièù na pevná paliva o 
výkonu do 50 kW se provádí jedenkrát roènì. I když èištìní 
komínù u spotøebièù do zmínìných 50 kW je možné provádìt 
svépomocí, vhodnìjší je využit práce odborníkù – kominíkù, 
nebo� o provedeném èištìní kominík vydá doklad nebo revizní 
zprávu, která se mùže stát dùležitým dokladem pro uplatnìní 

nárokù vùèi pojiš�ovnì v dùsledku pøípadného požáru komína. 
Revize komínù by mìla být navíc provedena i v pøípadì, že se 
domácnost chystá pøipojit nový spotøebiè nebo hodlá zmìnit druh 
paliva.

Pøípadný požár komínu je nutné co nejdøíve oznámit 
hasièskému záchrannému sboru na tísòovou linku 150 nebo na 
linku 112. Je nutné jednat s rozvahou a bez paniky. Navíc je nutné 
mít na pamìti, že požár sazí v komínì se nikdy nehasí vodou 
(komín by popraskal), nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do 
pøíjezdu hasièù se doporuèuje zkrotit plameny pomocí vhazování 
suchého písku vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína. 
Nakonec je však nutné dodat, že nejdùležitìjší je život a zdraví, 
teprve pak majetek.

                                                                     Ing. Lukáš Rylko
       Tabulka: Lhùty kontrol a èištìní spalinových cest

Topná sezóna zaèíná 



Senioøi v dùchodovém vìku, setkávejte se u nás 
na akademické pùdì s vašimi vrstevníky. Využijte 
možnosti se kvalifikovanì a na univerzitní úrovni 
systematicky seznamovat s èeským jazykem a 
literaturou. Univerzita tøetího vìku (U3V) je tu právì 
pro vás. Ve dvou semestrech v celkové délce 36 

hodin se budete co 14 dní (ve ètvrtek) setkávat se svými 
vrstevníky na pùdì Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v 
Ostravì (PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o 
absolvování kurzu. Senioøi, zpestøete si život a rozšiøte své 
obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden akademický rok, 
na PdF Ostravské univerzity v Ostravì. Pøijïte mezi své 
vrstevníky na pøednášky se zajímavými informacemi. To vše jen 
za symbolickou cenu osm set korun. (Posluchaèem U3V se 
mùže stát každý obèan starší 60 let.)

Neváhejte. Podejte pøihlášku na kurz U3V pod názvem 
„Èeský jazyk a literatura v minulosti a dnes“ právì teï. Kurz totiž 
zaèíná již v záøí 2012. Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862) 
nebo napište co nejdøíve. 

Termín spìchá.
Naše adresa: Centrum dalšího vzdìlávání Pedagogická 

fakulta, Ostravská univerzita v Ostravì, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory. Náš e-mail: filip.goszler@osu.cz.

Více na: http:/ /pdf.osu.cz/ index.php?kategorie= 
91&id=4298&typczv=5

Podrobnìji o kurzu U3V:
Kurz se vìnuje místu literatury v dnešním svìtì, kde jí 

konkuruje široké spektrum dalších médií. Seznámíte se s 
velkými díly minulosti, ale i nejnovìjšími tituly èeské i svìtové 
literatury pro dospìlé a dìti i vztahem literatury a filmu, literatury 
a hudby. Výklady doprovodíme èetbou úryvkù literárních textù, 
audio i video ukázkami, mùžete diskutovat i pøijít s vlastními 
námìty. Zvláštní pozornost budeme napø. vìnovat spisovné 
èeštinì a jazykové kultuøe, výkladu èeského pravopisu, kultuøe 
øeèi i rùzným typùm textù (v médiích, reklamì…). 

                                                             Mgr. Hana Jenèová
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Pronájem kancláøských prostor

Nabízíme Vám k pronájmu kanceláøské prostory v centru 

Bohumína na ulici Bezruèova 300, nedaleko vlakového a 

autobusového nádraží. 

Kanceláøe mají rùznou velikost a nachází se v 1. -  6. patøe budovy. 

Ke kanceláøím je k dispozici spoleèné zázemí s kuchyòkou a 

toaletami. Možnost parkování je pøímo u objektu. Objekt, ve 

kterém jsou k dispozici dva výtahy, je vytápìn a zajištìn 

elektronickým zabezpeèovacím zaøízením. 

Prohlídka prostor je možná po domluvì s panem Zámeèníkem na 

telefonním èísle: 596 083 598 nebo 604 228 411.

„Potøebujete nové auto? 
Tak si ho poøiïte. My Vám na 
nìho pùjèíme bez navýšení 
pùvodní ceny.“ Anebo: „Už 
Vám nefunguje starý po-
èítaè? My Vám pùjèíme 
peníze bez skrytých poplatkù 
a Vy si mùžete koupit nový 
poèítaè.“ Ale už Vám nikdo 
neøekne, že zaplatíte témìø 
dvojnásobek pùjèené èástky 
a celkový úrok èiní více než 
150 % roènì. Pøièemž nej-
dražší úroky v bankách pøi 
používání kreditní karty, kdy 
si mùžete bez složitého 
papírování nakoupit cokoliv a 
splácet to celý rok, nepøe-
sáhnou 25 %. A hypotéèní 
úvìry (na nákup domku nebo 
bytu) mají úroky neuvìøi-
telných 4 – 5 % roènì. Proè se 
zbyteènì zadlužujeme? Proè 
jsme pøíliš nároèní a chceme 
mít všechno rychle, nejradìji 
ihned, a pøitom nepøe-
mýšlíme o tom, že každý dluh 
se musí splácet? Je zají-
mavé, že do finanèních 
problémù se nedostávají jen 
lidé se základním vzdìláním, 
ale také vzdìlání otcové a 
matky, kteøí chtìjí pro sebe a 
své dìti to nejlepší, žít na 
vysoké úrovni, a pøitom naletí 
na lákavé, ale podvodné 
reklamní nabídky firem, které 
slibují jednoduchou cestu k 
získání znaèkového zboží.

Pøipravovaný semináø 
Vám chce poradit ,  jak 
hospodaøit se svými penìzi, 
jak si doma sestavit rodinný 
rozpoèet tak, abyste mìli 
prostøedky na jídlo, na 
dopravu, na obleèení a pøí-
padnì i na dovolenou. A to 
všechno je možné bez toho, 
abyste mìli dluhy s vysokými 
úroky, kterými Vás nìkteré 
firmy okradou tak, že Vám 
brzy bude hrozit osobní 
bankrot .  Finanèní gra-
motností by se mìli zabývat 

 Senioøi, pøijïte si k nám užívat Pøipravuje se praktický semináø 
o rodinném hospodaøení

Také Vás trápí dluhy 
a nedostatek penìz?

uèitelé se svými žáky již na 
druhém stupni základní školy. 
Absolvent støední školy by 
mìl být schopen si spoèítat, 
jaké má pøíjmy, jaké jsou 
náklady na jídlo a bydlení, 
zda si mùže dovolit koupit 
auto na leasing, anebo zda je 
dobré si koupit poèítaè nebo 
praèku na splátky. Se všemi 
tìmito základními ekono-
mickými zákonitostmi Vás 
chce seznámit ekonom, který 
vyrùstal v chudé rodinì a 
dokáže se vžít do situace lidí, 
kteøí mají nízké pøíjmy a 
každý den prožívají starosti s 
tím, jak hospodaøit, aby uživili 
svou rodinu. Pøednášející 
Ing. Miroslav Kuèera pracuje 
jako finanèní manažer èeské 
soukromé finanèní skupiny a 
seznámí Vás s jednoduchými 
metodami, jak si sestavit 
domácí rozpoèet, abyste 
mohli hradit všechny své 
závazky a pøitom nežít ve 
stresu, že nebudete mít do-
statek finanèních prostøedkù 
na nákup potravin pøed pøíští 
výplatou.

Tento semináø bude 
probíhat v mìsíci øíjnu, každý 
ètvrtek, (od 4. 10. 2012), vždy 
v  17.30 hod in  v  sá le  
modlitebny Církve adventistù 
sedmého dne v Dìtma-
rovicích èp. 454. Je urèen 
nejen pro dospìlé, kteøí se 
starají o své rodiny, ale také 
pro mladé lidi a studenty, kteøí 
se  ch tì j í  zodpovìdnì  
pøipravit na samostatný život 
v nároèném období tržního 
hospodáøství. Bližší infor-
mace budou na www2. 
casd.cz/detmarovice v sekci 
„Informace“, pøípadnì na 
veøejných plakátovacích mís-
tech v Dìtmarovicích. Všichni 
zájemci jsou srdeènì zváni.  
(e-mail :  kuceramiroslav 
@volny.cz)   

      Ing. Miroslav Kuèera

Již nìkolik let se èasto setkávám s lidmi, kteøí jsou 
neš�astni, protože se utápí v dluzích. Vìtšinou tomu 
pøedchází touha po naplnìní odvážných pøání, ke kterým 
nás navádìjí reklamy. 

MUDr. Jan Slíva a MUDr. Marie Slívová
oznamují svým pacientùm, že nadále ordinují
v dosavadní ordinaci èp. 720 v Dìtmarovicích

Ordinaèní doba dìtské ordinace: Ordinaèní doba zubní ordinace:

Po: 7,00-9,00, pozvaní do 10,00
Út: 14,00-16,00, pozvaní do 18,00
St: 16,00-17,00, pozvaní do 18,00
Èt:  7,00-9,00, pozvaní do 10,00
Pá:  7,00-9,00, pozvaní do 12,00

Po:11,30-17,30
Út: 7,30-12,00
St: 7,30-12,00
Èt: 11,30-17,30
Pá:  7,30-12,00
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Køíženec, pejsek, hodný, ale nevhodný k dìtem, 5 – 6 let, PÈ 
533

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada:  JUDr. Jan Pochylý, Dagmar  Šnapková, Drahomíra Nogová, 
Oldøich Bura, Mgr. Jarmila Zelková, Alena Manová a Radka Marcalíková. Tel. 596 540 142, 737 500 564. E-mail: 
d.okenko@seznam.cz. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakèní rada si v pøípadì potøeby vyhrazuje právo krácení 
pøíspìvku. Názory dopisovatelù nemusí odpovídat mínìní redakce. Uzávìrka pøíštího èísla 19. 10. 2012.  

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Na spoleènou cestu životem vykroèili

Èervenec  2012
80 let
Kvìtoslava Kolondrová
Daniela Swobodová
Zdenìk Dittrich
81 let
Ilona Klusová
Veronika Pavlorková
Bronislava Vyskoèilová
82 let
Miroslav Dulava
Anna Kijonková
83 let
Ludvík Vontroba
84 let
Jaroslav Prudel
Vlastimila Støelcová
Anna Dadoková
85 let
František Staníèek
Stanislava Kukuèová

86 let
Marie Mazurková
Marta Kuøidymová

Srpen 2012
80 let
Miluše Staníèková
81 let
Božena Sikorová 
82 let
Emil Lincer
84 let
Anna Halamová
Vlasta Nardelli
Josef Ivánek
86 let
Emílie Sojèáková
Anežka Barteèková
Marie Kozlová
87 let
Marie Barteèková

Vzpomínáme na naše zemøelé

Bedøicha Šotka, Lumíra Plutu, Libuši Hrachovinovou, 
Alenu Nogovou, Marii Kuncovou 

14.7.2012
Vojtìch Sokol - Ostrava

Hana Švecová – Ostrava 

21.7.2012
Jiøí Macháè – Dìtmarovice

Monika Krystyjanová – Dìtmarovice

Roman Kavický – Dìtmarovice
Iva Hrošová – Dìtmarovice

Petr Dužík – Ostrava 
Svatava Tomèáková – Ostrava

11.8.2012
Radek Kavický – Karviná

Marianna Michálková – Slovensko

25.8.2012
Tomáš Jastrzêbski – Dìtmarovice
Adriana Nikolová –  Dìtmarovice

Pavel Jakubec – Orlová
Iveta Roubalová - Karviná

Blahopøejeme

Blahopøejeme
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Zahradnictví Daniela Swobodová oznamuje,
že dne 24.10.2012 bude zahájen tradièní

prodej „Dušièkové vazby“ - kytice, 
lesní kytice a lesní kvìtináèe. 

Prodejní doba:
           Po - Ne od 7 do 16 hodin, 

vèetnì státního svátku 28.10.2012.
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