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Aktuálnì z bloku starosty

Tato zmìna pøinese do 
rozpoètu obce 4 mil. Kè/rok, 
pozor, z daní podnikatelù v 
obci, ne z daní obèanù, kte-

rým peníze vracíme. Nové 
rozpoètové urèení daní by 
dále mìlo pøinést dle nového 
zákona navíc obci asi 9 mil. 

Vážení spoluobèané,
dovolte mi struènì Vám sdìlit nìkteré aktuální postupy 

v naší obci. V záøijovém zasedání zastupitelstva obce 
vcelku hladce „prošel“ hlasováním již døíve projednávaný 
a avizovaný koeficient 3 pro daò z nemovitosti. Jedna 
popelnice na rodinný dùm v lednu 2013 bude tedy o 1.000,- 
Kè levnìjší, v kvìtnu pak daò z tohoto domu (nemovitosti) 
o to v prùmìru vyšší. 

Kè/rok, poèítáme však støí-
zlivì se 75 % této èástky, stej-
nì jako v jiných obcích. Obì 
tyto položky výraznì pomo-
hou realizovat v naší obci 
naplánované dobré projekty, 
uvažujeme rovnìž napøíklad, 
že bychom se v obci vrátili k 
celonoènímu svícení a to od 
1.1.2013. Je to reakce na 
stále se zhoršující bezpeè-
nost našich obydlí pøed 
nájezdy zlodìjù v noèních 
obdobích.

Co se týèe tøídìní odpadù, 
jsem rád, že již mnoho 
obèanù využívá naše sbìrné 
místo na bioodpady. Znovu 
apeluji na nás všechny, a� se 
navzájem netrávíme spalo-
váním listí a rostlinných 

zbytkù. Osobnì tyto odpady z 
pomìrnì velké zahrady 
sbírám pøes týden do pytlù a v 
sobotu jednoduše osobním 
autem odvezu do kontejneru 
v ohradì. Jenom ne pálit a 
èmoudit lidem do oken. U 
odpadù se osobnì tìším i na 
další krok ve smyslu zdo-
konalení tøídìní u zdroje, tj. v 
domácnostech. V prùbìhu 
listopadu budou firmou ASA 
naše domácnosti vybaveny 
barevnými trvanlivými taška-
mi na odpady: plasty – žlutá, 
sklo – zelená, papír – modrá. 
Tašky budou v domácno-
stech sloužit pro tøídìní a 
možnost následného øízené-
ho zpracování technologiemi, 
které se i u nás v ÈR postup-
nì zavádìjí. V západní 
Evropì je systém již dokonale 
propracován a dále se vy-
lepšuje. Cílem je dosažení 
stavu, kdy se zemìkoule 
nebude již zasypávat hroma-
dami skládek a nebude se 
otravovat životní prostøedí 
jako dnes. U nás jsme na 

zaèátku, ale naše dìti jsou již 
na tyto systémy lépe orien-
továny. Pro další existenci 
našeho svìta je uvedený 
postup nezbytný. A mrzí mne, 
že napøíklad intenzivnì 
pøipravovaný sbìrný dvùr 
tøídìného odpadu v obci je 
zpochybòován i nìkterými 
našimi zastupiteli. Až na 
nìkteré pøípady, po tom, co 
jsme loni zlikvidovali v obci 
jednu skládku a letos další 
dvì, konstatuji, že se stav v 
obci pøece jen zlepšuje. To, co 
nám navážejí na okraj obce z 
okolí, není od našich lidí. 
Ještì nìjaký èas musíme vy-
držet s kapacitní nedosta-
teèností našich kontejnerù, i s 
nepoøádkem kolem nich. 
Soustavnì však pracujeme v 
obci na systému, kdy se 
tìchto nešvarù koneènì zba-
víme. Ještì to nìjaký èas 
potrvá.  Bez Vašeho pocho-
pení nových postupù to ale, 
vážení spoluobèané, ne-
zvládneme.

    Ing. Ladislav Rosman

Nové zdravotnické zaøízení.  V letošním roce se uskuteènila rekonstrukce pøízemí budovy èp. 900 u Dìlnického domu. 
Pùvodní prodejna byla adaptována na zdravotní støedisko. Rekonstrukce byla zahájena v únoru a zkolaudována 27.9. tohoto roku. 
Celkové náklady si vyžádaly èástku cca 3,450.000 Kè. Vybavení ordinací si zajiš�ují lékaøky samy.V budovì bude umístìna 
ordinace praktické lékaøky a stomatoložky. Zaèít ordinovat by zde mìly ještì pøed koncem letošního roku. Pøínosem pro obèany 
bude pøedevším bezbariérový pøístup, což usnadní dostupnost starším osobám a obèanùm s tìlesným postižením. 



Pro srovnání uvádíme výsledky posledních krajských voleb:

Výsledky za obec a jednotlivé volební okrsky v r. 2008

úèast v %                                  poøadí stran   - % vyjádøení

KSÈM ÈSSD ODS KDU ÈSL

Obec 41,26 22,66 43,61 21,64     4,29

VO è. 1 41,16 22,66 43,07 20,93     5,88

VO è. 2 42,50 20,89 46,51 22,13     2,98

VO è. 3 40,66 23,97 37,67 26,02     4,79

VO è. 4 39,20 25,97 42,85 18,83     1,29
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Církev však nemá peníze 
na opravu budovy, stejnì 
jako je nemìla ani na opravu 
kostela, která byla letos 
provedena. Kdyby nebylo 
pøièinìní obce a Nadace 
OKD, ani kostel by dnes 
dobøe nevypadal.

Hledali jsme tudíž i zde 
nìjaké ne církevní øešení s 
cílem lepšího využití budovy 
a s cílem provedení kom-

Informace obecního úøadu
Co budeme dìlat s farou?

pletní opravy tak, aby byla 
tato budova „kompatibilní“ 
mezi ostatními budovami ve 
støedu obce, vesmìs s 
èerstvì obnovenými fasáda-
mi. Jen uvažte, že bude 
dokonèena parádní fasáda 
na bývalé ZDŠ, pøíští rok 
bude svítit novotou i budova 
mateøské školy a, …fara 
zùstane nepìkným barákem. 
Jak to bude vypadat?

Jako øešení jsem tedy 
navrhl farní obci využití pøí-
zemí budovy pro pøestavbu 
na informaèní centrum naše-
ho mikroregionu a Slezska, 
jakési muzeum, které by 
shromažïovalo písemnosti, 
fotky a pøedmìty z naší 
oblasti, mohlo by pøilákat 
turisty - cyklisty, stejnì jako 
obnovená Nìbrojova kaple. 
Zámìr jsem vysvìtlil pøí-
tomným v kostele po mši 
svaté. K našemu svìtu 
takové infocentrum patøí a lidi 
by ho ocenili. A na takové 
zaøízení dává Evropská unie 
finance, což je pro nás 
kl íèové. Barák bychom 
opravili i s tím, že panu faráøi v 
patøe zùstane byt i potøebné 
zázemí, vè. oddìleného 
vchodu a prostor. Podmínkou 
ale je, aby obec mìla objekt,

Vzhled obce se pomalu zlepšuje, chodníky, cesty, 
fasády. Starost mi dìlá pomìrnì dominantní historická 
budova fary v „péèi“ našich farníkù, ve vlastnictví církve. 
Za krátký èas to zùstane jediná velká a neopravená budova 
ve støedu obce. Nejde jen o „úsmìvnì“ škaredá nepasující 
plastová okna vymìnìná necitlivì pøed pár lety, ale i to, že 
je poškozená fasáda a hlavnì to, že zdivo saje vydatnì 
zemní vlhkost, pøièemž celé pøízemí trpí plísnìmi a 
betonové dobové nosníky prvního podlaží dle provedené 
odborné kontroly ztratily pùvodní pevnostní hodnoty 
vlivem naprostého zkorodování jejich ocelové výztuže… 

napøíklad na 10 let, v dlou-
hodobém pronájmu. Na koupi 
objektu obec prostøedky 
opravdu nemá, musíme je 
vìnovat na ještì potøebnìjší 
projekty v obci.

K mému velkému pøekva-
pení však zvláštì nìkteøí 
pøíslušníci farní obce s tímto 
øešením vehementnì nesou-
hlasí, tøebaže vedení KDU 
ÈSL v obci návrh vítá.

Výsledkem je odmítnutí 
tohoto øešení farní obcí, aniž 
by ti dobøí lidé mìli nìjaké 
øešení jiné…

A tak musíme èekat, co 
bude dále, tøeba se uskuteèní 
v obci úèinná sbírka, nebo dá 
pøece jen peníze církev svatá, 
nebo, nedej bùh, se bude 
èekat, až se propadnou 
stropy sklepení.

     Ing. Ladislav Rosman

Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje,  
konané ve dnech 12. a 13.10.2012 se konaly v obci 
Dìtmarovice  ve 4 volebních okrscích:

è. 1 v restauraci Dìlnický dùm 
è. 2 v mateøské škole v Koukolné.

Volby do zastupitelstva MS kraje

è. 3 v restauraci Rumcajs naZálesí
è. 4 v restauraci Libuše na Olmovci
Z celkového poètu 3472 zapsaných volièù se voleb 

zúèastnilo 1207 obèanù, volební úèast èinila 34,76 %.

Výsledky za obec a jednotlivé volební okrsky
 

úèast v % poøadí stran   - % vyjádøení

KSÈM    ÈSSD  ODS SPO Zemanovci KDU ÈSL

Obec  34,76 34,77    22,58 11,59      5,58     5,24

VO è. 1 34,30 35,68    22,54 12,15      3,72     6,07

VO è. 2 35,32 34,04    25,46 11,26      5,36     3,21

VO è. 3 37,14 30,40    20,94 17,21      8,78     8,78

VO è. 4 32,90 37,74    17,21   9,93      9,27     3,97
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Informace obecního úøadu

Zasedání zastupitelstva 
obce, které se konalo ve 
støedu dne 19. záøí v mo-
torestu v Koukolné, schvá-
lilo nìkterá rozpoètová 
opatøení a v souvislosti s tím 
upravený rozpoèet obce k 
19.9.2012. Dále projednalo 
a vydalo obecnì závaznou 
vyhlášku obce o stanovení 
místního koeficientu pro 
výpoèet danì z nemovitostí. 
Ten byl stanoven ve výši 
trojnásobku s tím, že ob-
èanùm bude zvýšení danì z 
nemovitostí kompenzováno 
snížením poplatku za odvoz 
odpadu ve výši 1.000 Kè na 
1 rodinný dùm.

Je zdìného konstrukè-
ního systému se sedlovou 
støechou. Obsahuje vstup – 
chodbu, kanceláø, šatny 
zamìstnanci,  sprchy + 
úklidová komora, WC – 
zamìstnanci, WC - pøedsíò, 
vzorkovna, kuchyòka, dva 
sklady.

Halová dílna je rovnìž 
jednopodlažní, postavená na 

Ve dnech 1.-5. øíjna 2012 se v naší obci konal kurz 
"Senioøi komunikují", který byl hrazen z prostøedkù 
Nadace manželù Livie a Václava Klausových. 

Program (projekt) Partnerství Comenius Regio, který 
probíhá od záøí 2012 do èervna 2014, zahrnuje spolupráci 
mezi obcí Dìtmarovice a polskou obcí HaŸ³ach, základními 
školami a tìlovýchovnými jednotami obou obcí.  Realizace 
projektu má za úkol zvýšení povìdomí o ekologii a zdravém 
životním stylu široké veøejnosti od dìtí pøedškolního vìku až 
po seniory, vèetnì motivace k aktivnímu trávení volného èasu. 
Tento projekt zahrnuje tøi hlavní témata, kterými jsou ekologie, 
zdravý životní styl a mezinárodní spolupráce. Cílem projektu 
je posílení mezinárodní spolupráce v oblasti vzdìlávání, 
sportu a ochrany životního prostøedí.

Bližší informace k projektu, jehož úvodní akce nyní 
probíhají, zmíníme v pøíštím èísle.

Upozoròujeme obèany, 
že v novém zákonu o  ochra-
nì  ovzduší è. 201/2012 Sb., 
který platí od 1.9.2012  je  
uvedeno v § 17 odstavec 5) :

„Ve spalovacím stacio-
nárním zdroji o jmenovitém 
tepelném pøíkonu 300 kW a 
nižším je zakázáno spalovat 
hnìdé uhlí energetické, lignit, 
uhelné kaly a proplástky.“ 

Podle § 23 uvedeného 
zákona se fyzická osoba 
dopustí pøestupku tím, že 
jako provozovatel stacio-
nárního zdroje v rozporu s § 
17 odstavec 5) spaluje 
zakázané palivo a je zde 
možno uložit pokutu až do 
výše 50.000,- Kè.

Pøestupky øeší obecní 
úøad s rozšíøenou pùsob-
ností, což je pro obec Dìtma-
rovice Magistrát mìsta 
Karviné.

V souvislosti s proble-
matikou ochrany ovzduší žá-
dáme obèany, aby vzhledem 
k inverznímu charakteru 
poèasí v podzimních a zim-
ních mìsících nespalovali na 
venkovních ohništích žádný 
rostlinný materiál.

Pro jeho likvidaci využijte 
buï kontejnery na bioodpad, 
které jsou umístìny po obci 
nebo sbìrové místo biood-
padu „Na Šlogu“ (otevøeno 
každou sobotu od 8.00 do 
16.00 hod).

Program celoživotního uèení 
PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO

pozemku parc. è. 6/5, 6/8 a 
6/9 v k. ú. Dìtmarovice. Je 
zdìného konstrukèního sy-
stému s pultovou støechou. 
Obsahuje výrobnu svíèek, 
sklad, šatnu + umývárnu, 
kotelnu, garáž.

Souèástí jsou funkènì 
navazující venkovní úpravy – 
domovní pøípojky, betonový 
septik, zpevnìné plochy a 

oplocení.
Prodej budovy bude 

uskuteènìn na základì pøed-
ložených nabídek obsahu-
jících vìcný zámìr využití 
objektu a nabídkovou cenu. 
Obálka s nabídkou musí být 
zalepená a výraznì ozna-
èena Nápisem „NABÍDKA 
KOUPÌ BUDOVY ÈP. 1090“.

Nabídky zasílejte Obecní-
mu úøadu Dìtmarovice do 
20.11.2012. O prodeji budovy 
rozhodne zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 
19.12.2012. Zastupitelstvo 
obce si vyhrazuje právo po 
obdržení nabídek budovu 
neprodat.

Obec Dìtmarovice nabízí k odprodeji

budovu s èíslem popisným 1090 s dílnou  a 
pøíslušenstvím, umístìnou na pozemcích parc. è. 5/1, 
5/3, 6/5, 6/8, 6/9  vše v kat. území Dìtmarovice (v 
souèasné dobì se v objektu nachází provozovna 
AROMKA) a pozemky parc. è. 5/4, 6/1, 6/7 a 6/10 vše 
ostatní plocha – manipulaèní, v kat. území Dìtmarovice. 
Budova èp. 1090 je jednopodlažní, postavená na 
pozemku parc. è. 5/1 a 5/3 v k. ú. Dìtmarovice. 

Upozornìní na 
zmìny v novém 

zákonu 
o ochranì ovzduší

Zasedání 
zastupitelstva 

obce

Kurz pro seniory

Naše obec byla v letošním 

roce vybrána jako jedna ze 

130 obcí v rámci celé Èeské 

republiky. Partnery Nadaè-

ního fondu manželù Klau-

sových pøi realizaci tohoto 

projektu byly Nadace èeské 

spoøitelny a T MOBIL.

Cílem projektu bylo se-

známení seniorù dùcho-

dového vìku se základním 

ovládáním a používáním PC, 

psaní textu a používání 

elektronické pošty.

Kurz probìhl v knihovnì 

základní školy a zúèastnilo se 

ho 13 seniorù. Lektorem 

tohoto zdaøilého kurzu byl 

pan Marek Folwarczny a 

úèastníci na jeho závìr obdr-

želi pøíslušné Osvìdèení.
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Akce probíhala pøed 
areálem firmy MIRPAL, ve 
které je útulek umístìn. Za 
samotnými pejsky chodili 
návštìvníci pøímo do útulku. I 
pøes poèáteèní nepøízeò a 
vrtochy sobotního poèasí byl 
o tuto akci nebývalý zájem. 
Úèast byla hojná, lidé se 
pøicházeli seznámit s tamní-
mi pejsky, prohlédnout si 
prostøedí útulku, zeptat se na 
vìci, které je zajímaly. Pro 
dìti byla zajištìna zábava a 
hry, které nakonec hráli i 
dospìlí  a zamìstnanci 
útulku. Pro všechny byla 
pøipravena vìcná a sladká 

odmìna. Kromì ukázky a 
venèení svìøencù - pejskù z 
útulku, mohli návštìvníci 
zhlédnout ukázku z výcviku 
poslušnosti psù, kterou 
pøedvedli psovodi a psi z ÈKS 
ZKO 088 Dìtmarovice.

Velikou atrakcí nejen pro 
dìti byly jízdy na koních v 
areálu útulku. Naše „koòaøky“ 
mìly skuteènì napilno! Za-
mìstnanci útulku se ne-
zastavili a v ten den vydávali 
na procházku jednoho pejska 
za druhým. Všichni pejsci 
útulku byli minimálnì 2x za 
celý den na procházce, 
nìkteøí š�astlivci dokonce 3x i 

4x. Pøi vydávání pejskù na 
procházku jsme nìkteré pejs-
ky museli „budit“, protože šli 
na výlet už potøetí nebo 
poètvrté. Akce byla úspìšná, 
jeden pejsek (èerný labrador) 
našel nový domov a štìòátko 
feneèky našlo v následujících 
dnech také novou rodinu. 
Našli se i hodní lidé, a nebylo 
jich málo, kteøí darovali 
pejskùm psí žrádlo, hlavnì 

granule, psí konzervy a další 
„psí“ pamlsky a také finanèní 
prostøedky. Byl to krásný den. 

Pejsci byli moc š�astni a 
vdìèni.

Všem dobrovolníkùm a 
organizátorùm moc dìkuje-
me a tìšíme se na další 
spolupráci!

          Bc. Jana Støelcová

Den otevøených dveøí v psím útulku

V sobotu 22.9.2012 se konal I. roèník akce „Den 
otevøených dveøí“ v psím útulku, kterou poøádala obec 
Dìtmarovice ve spolupráci s dìtmarovickým útulkem.

Psi v psím útulku Mirpal
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Tuto oblíbenou akci zaèínáme pøipravovat již pøed letními 
prázdninami zajiš�ováním vhodného termínu. Hned zaèátkem  
záøí jsme vyrobili nìkteré nové masky a perníkovou chaloupku, 
udìlali brigádu na Stezce zdraví a vymýšleli nové zábavné úkoly 
pro dìti. Brigáda na Stezce zdraví se koná obvykle 14 dní èi týden 
pøed akcí, aby byla zajištìna pìkná a bezpeèná procházka lesem. 
Vždy je tam dost práce (spadlé stromy, vìtve, zarostlý chodník, 
narostlé vìtve do trasy chodníku, místy také spousta odpadkù). Na 
høištì jsme obstarali obèerstvení, na akci pak dopravili atrakce, 
soutìže…  Vše organizujeme tak, aby to byla aktivní hra pro dìti a 
zároveò relaxace a místo setkávání pro jejich dospìlý doprovod. 
Trochu nás potrápilo poèasí, do poslední chvíle jsme nevìdìli, zda 
se poèasí umoudøí a nebude pršet.

Pøíjemným pøekvapením letos bylo vystoupení zaèínající 
hudební kapely z Vìøòovic, které však pozdìji nepøálo poèasí a 
musela pøedèasnì svùj program ukonèit. Pro zajímavost pøehled 
letošních stanovišt:

1 Veèerníèek, 2 Amálka a vodník Èesílko, 3 Štaflík a Špagetka, 
4 Maxipes Fík, 5 Krakonoš a skøítci, 6 Mach a Šebestová, 7 
Rumcajs a Manka, 8 Perníková chaloupka, 9 Maková panenka a 

motýl Emanuel, 10 Køemílek a Vochomùrka, 11 sokolské høištì – 
poslední razítko, soutìže, atrakce a hry, obèerstvení. Na zaèátku 
úèastníky tradiènì pøivítali Veèerníèci a pøedali jim mapku s 
rozmístìním jednotlivých stanoviš�.

Na  stanovištích byly kromì hezkých postavièek pøipraveny pro 
dìti úkoly, za které byly po jejich splnìní odmìnìny a dostaly do 
mapky razítko. Úkoly jsou pokaždé jiné, od logických úloh až po 
hod kouzelným sluchátkem. Nakonec dìti obdržely diplom, 
tentokrát od Køemílka a Vochomùrky.

Cíl a poslední razítko èekalo na dìti a jejich doprovod (rodièe, 
prarodièe a známé) na sokolském høišti, kde si dospìlí odpoèinuli a 
„poklábosili“ pøi obèerstvení a dìti si pohrály a zasoutìžily.  Èekaly 
je tam pamìtní mince s Veèerníèkem, podkùvky pro štìstí, 
projížïka na koníkovi, oblíbené chùdy, lezení po lanech, hod 
kroužky na èápa, soutìž v lukostøelbì (vyhodnocení prvních tøí 
míst, zájem o vyzkoušení své šikovnosti byl i od dospìlých), 
možnost opékat si párek na ohništi apod.  Dle reakcí dìtí a 
dospìlých se akce i letos pøes napìtí s vrtkavým poèasím vydaøila 
a to nás velmi tìší. Sešlo se opìt hodnì úèastníkù, pøestože se v 
obci konaly další dvì zajímavé akce.  Celkový poèet byl kolem 550 
lidí, z toho bylo pøes 160 soutìžících dìtí. To vše zvládají èlenové 
ZO ÈSOP Dìtmarovice, ale také jejich pøátelé a rodinní pøíslušníci. 
Organizace má málo èlenù, proto je každá ruka dobrá. Když nìkdo 
onemocní nebo mu úèast pøekazí náhlá událost, musíme 
improvizovat. Dìkuji všem „pohádkovým postavám“ i 
organizátorùm za perfektnì odvedenou práci.    

                                           Pøedsedkynì Mgr. Elena Kijonková

Nevíme, zda pøíští roky budeme Pohádkový les poøádat. 
Potøebovali bychom nové èleny, kteøí mají vztah k pøírodì, chtìjí 
pro naši obec nìco dobrého udìlat a podílet se nejen na 
Pohádkovém lese, ale i na ochranì a rozvoji lepšího životního 
prostøedí v obci.

Hledáme nové èleny do ZO ÈSOP, prosím kontaktujte nás, 
obdržíte pøihlášku a další informace o naší èinnosti. 

     Kontakt na pøedsedkyni: elen.kijonkova@seznam.cz

Pohádkový les 22. 9. 2012 poøádaný ZO ÈSOP Dìtmarovice

Letos, jako každoroènì, se 8.9.2012 uskuteènil ve spolupráci 
s dobrovolnými hasièi Dìtmarovic, již 13. roèník Dìtského 
branného dne na našem kynologickém cvièišti v Koukolné. 
Závodu se zúèastnilo na 40 dìtí všech vìkových kategorií. 
Vítìzové obdrželi hodnotné ceny. Po samotném závodì se dìti 
mohly projet na koních, které zajistila paní K. Foltýnová a na 
nafukovacím èlunu v doprovodu našich hasièù. V doprovodném 
programu naši èlenové pøedvedli ukázky z výcviku psù a 
skupinka mladých nadšencù pøedvedla menší vojenskou 
ukázku.

Dovolte, abychom touto cestou podìkovali všem, kteøí se 
podíleli na úspìšném prùbìhu této akce a také našim 
sponzorùm, bez kterých by se tato akce nemohla uskuteènit: 
Obecní úøad Dìtmarovice, Gesomont s.r.o. 

                         Výbor Základní kynologické organizace è. 029
      Dìtmarovice – Koukolná

Podìkování
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Po více než 110 letech byla provedena výmìna pùvodního 

døevìného køíže v zahradì rodinného domku pana Ladislava 

Štefka – Zastávkùv køíž. Povìtrnostní podmínky, které se 

podepsaly na špatné stabilitì a následnému nebezpeènému 

naklánìní, rozhodly k výrobì nového køíže. Nový køíž je vìrnou 

kopii pùvodního køíže. Je pøipevnìn na kovové konstrukci nad 

zemí. Køíž vznikal v dílnì mistra Jana Dudy z Louk u Karviné. Je 

vyroben z dubového døeva. Byl pøipevnìn za pomocí tìžké 

techniky dne 4.10.2012. Touto cestou chceme podìkovat za 

neobyèejnì obìtavou a vstøícnou pomoc pøi organizaci, 

zajiš�ování a samotné realizaci manželùm Bohumile a Jánu 

Lehockým.

A dále panu Miroslavu Šeligovi za pomoc pøi pøípravì a 

upevnìní kovové konstrukce do zemì.

       Rodina Štefkova a Kubièkova

V sobotu 22. záøí 2012 se setkali spolužáci, kteøí 9. tøídu 
základní školy v Dìtmarovicích ukonèili v roce 1962. Po 
neuvìøitelných padesáti letech se nás sešlo celkem 22 
bývalých spolužákù.

V Hospùdce na statku o nás bylo od 15 hodin dobøe 
postaráno, nejen s obèerstvením jsme byli spokojeni. I když 
se nemohl podávat alkohol, zábava se rozproudila tak, že se 
vìtšinì ani po 22 hod. nechtìlo odcházet. Slíbili jsme si, že i s 
ohledem na vìk, budeme tato setkání organizovat 
každoroènì.

                                           Jarmila Hanusková (Uhrová)

Vážení spoluobèané, ani se nechce vìøit, že už tu máme 
opìt podzim a blíží se poslední víkend v listopadu. Ten 
bezesporu, a to již po deváté, patøí „Medovým dnùm“ - 
celoobecní prodejní výstavì, která je u nás v obci také vstupní 
branou do pøedvánoèního období.

Zahrádkáøi zde prezentují nejen své výpìstky a rukodìlné 
práce, ale už tradiènì vyhlašují tvoøivostní soutìž se 
zámìrem aktivizovat mládež i dospìlé k podílu na úspìšnosti 
výstavy, která se stává oblíbenou i za hranicemi naší obce. 
Protože letošní rok probíhá ve znamení 55. výroèí založení 
Èeského zahrádkáøského svazu, chceme u této pøíležitosti 
vzdát hold jabloni a jablku – symbolu snad každé zahrádky, 
ale i života. Jabloò nás okouzluje na jaøe v rozkvìtu, na 
podzim, když je obdaøena svými plody a na kráse jí neubírá 
ani sníh v zimì.

O pøednostech jablka v životosprávì èlovìka není tøeba 
dlouze psát. Proè tedy neoslavit tento strom života a jeho 
plod?

Zahrádkáøi si právì z tìchto dùvodù vybrali toto téma a 
vyhlašují dokonce soutìže dvì:

1. soutìž „Jabloò – symbol života“

- ztvárnit libovolnou technikou krásu jablonì (malba, 
kresba, koláž, keramika, apod.) Tuto soutìž jistì uvítají dìti, 
školáci a mládež. Mohou zde pomìøit své výtvarné 
schopnosti. Nejhezèí exponát v této soutìži vyhodnotí sami 
návštìvníci opìt formou odevzdaných lístkù, které obdrží pøi 
vstupu, a na které napíší èíslo jednoho nejhezèího výtvoru.

2. soutìž „O nejlepší jablkovou dobrotu“
- vykouzlit nìco z mnoha dobrùtek, které lze udìlat z 

obyèejného jablka. Když se èlovìk zamyslí, kolik se zde 
nabízí možností, nápovìda je skoro zbyteèná. Od lahodných 
mouèníkù, zavaøenin, moštù, marmelád až po kalvados, 
bychom vytvoøili dlouhý seznam. Nejlepší chu�ový zážitek 
vyhodnotí v nedìli odpoledne degustaèní komise.

Ti nejúspìšnìjší v obou soutìžích budou jako vždy 
odmìnìni. Exponáty mùžete odevzdat 22. a 23.11.2012 v 
dobì od 9.00 do 17.00 hod. v Dìlnickém domì (alkoholické 
nápoje ale, prosím, jako exponát nenoste). Zapojením do 
soutìží pøedstavíte nejen své tvoøivé schopnosti, ale i 
významnì pøispìjete k obohacení „Medových dnù“.

Už se tìšíme na Vaše nápady a jejich výtvarnou realizaci.

                                                    Výbor ÈZS Dìtmarovice

Soutìže na Medových dnech

Sraz po 50 letechP o d ì k o v á n í



- 7 - www.detmarovice.cz

Provoz na cyklotrase podél øeky Olše 
bude doèasnì omezen

Svazek mìst a obcí okresu Karviná realizoval projekt 
„Cyklotrasa podél øeky Olše“, 1. etapa projektu je již 
dokonèena a je v provozu od kvìtna 2012. Cyklostezka je také 
vedena na protipovodòových hrázích ve Starém Mìstì. Na 
katastrech Staré Mìsto u Karviné a Doubravy ovšem v 
dùsledku hornické èinnosti došlo k poklesùm a 
protipovodòové hráze podél øeky pøestaly vykonávat svou 
funkci.

Povodí Odry spoleènì s OKD dlouhodobì pøipravuje 
nápravu této situace a bylo naprojektováno zvýšení hrází v 
úseku od ø. km 17,287 do ø. km 19,660 v katastrálním území 
Staré Mìsto u Karviné. Pøíprava tohoto projektu byla 
dokonèena, a v souèasné dobì nabývá platnost stavební 
povolení. Byla již vybrána také stavební firma k realizaci díla – 
Tapla RPF s.r.o. Pøedpokládá se, že stavební práce budou 
zahájeny v øíjnu 2012. Tato stavba na jedné stranì pøinese do 
budoucna vìtší bezpeènost pro obyvatele bydlící v blízkosti 
øeky pøi povodòových situacích, na druhou stranu však bude 
na urèitou dobu omezena cyklistická doprava na novì 
vybudované cyklostezce.

Z tohoto dùvodu bude zneprùjezdnìna èást cyklostezky v 
Karviné v úseku o celkové délce 2,28 km. Bude zde zamezen 
jakýkoliv vjezd na staveništì. Investor pøedpokládá, že se 
bude jednat o období od konce øíjna 2012 do záøí 2013. 
Obèané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni 
dopravním znaèením v terénu a na webových stránkách 
mìsta Karviné. Objížïka bude vyznaèena na Petrovice – 
Závadu.

Z dùvodu velkého ná-
rùstu krádeží v rodinných 
domech se obracíme na 
obèany s žádostí o zvýšení 
pozornosti pøi pohybu cizích 
osob èi vozidel po obci jak v 
denních, tak v noèních 
hodinách.

V pøípadì podezøení 
volejte ihned obvodní oddì-
lení policie v Dìtmarovicích.

Tel.: 596 550 144 nebo 
pøímo linku 158. Dìkujeme.

    OO PÈR Dìtmarovice

V obci se ještì moc 
musíme snažit, aby i volby 
komunální tøeba nebyly o tom, 
že je lidem jedno, jaké vedení 
obce je, jak se obec rozvíjí a jak 
se hospodaøí s penìzi da-
òových poplatníkù. Spoléhá se 
hlavnì na mladé lidi, kteøí tu 
budou žít dlouho, staøí jim 
zákonitì pøenechají svoje dílo i 
místo. Ti mladí by mìli èipernìji 
vesla i v obci pøebírat, málo 
produktivní figury nesmí být 
rozhodující. A volby obecní 
nelze podceòovat, vždy nebylo 
v obci dùležité za jakou stranu, 
ale co kdo chce pro obec 
udìlat.

2) Lidé mají dnes „po krk“ 
úsporných reforem prová-
dìných na nejchudší èásti 
obyvatelstva. Volbou KSÈM i 
to dali jasnì najevo. Aèkoliv si 
nikdo nepøeje další zadlu-
žování státu, tento zpùsob 
úspor lidé odmítají s vìdomím, 
že ušetøit je potøeba na 
chybných státních investicích, 
podivných miliardových ob-
chodních pøípadech, na na-
bubøelosti úøadù, bank, atd., ne 
na lidech, kteøí mají plat 8 – 
15.000,- Kè a dùchod 8.000,- 
Kè, pøípadnì nemají zamìst-
nání. Že za této situace 
premiér ještì pronáší jakékoliv 
úvahy o zvyšování platù po-
slancù a ministrù o desítky tisíc 
korun je urážející a nepo-
chopitelné. Proè lidé nemohou 
ocenit postupy jako je na-
pøíklad programové snížení 
pøíjmù bohatých lidí ve pros-
pìch ekonomiky státu a 
omezení byrokracie ve státì?

3) Ti, kdo volit nebyli, nevìøí 
asi, že se nìco mùže zmìnit a 
jejich cesta k urnì je dle nich 
zbyteèná. Podpoøit nemìli 
koho, protože v nikoho nemají 
potøebnou dùvìru. Øíká se 
tomu politická apatie nìkdy i 
obyèejná lenost. Tìchto ne-
volièù byly u voleb do krajských 
zastupitelstev  2/3 z celkového 
poètu volièù. Nevìøím, že byli 
líní…

4) V období krize svìtové 
demokracie a ekonomické 
krize nabídla zvláštì ortodoxní 
levice programovì východiska, 

která vypadají velmi pøitažlivì. 
Zamìstnanost všem potøeb-
ným, dostupná a rovnocenná 
zdravotní péèe, pøimìøené 
platy a dùchody, bezplatné 
školství, …to vše za úèinného 
oddlužování státu. Kdo se nad 
tìmito sliby zamyslel, musí si 
položit otázku „JAK SE TOHO 
DOSÁHNE? ODKUD SE 
VEZME? A NENÍ TO NÁ-
HODOU CHIMÉRA?“ Mnozí 
lidé tyto sliby totiž berou velmi 
vážnì a zatím v krajském 
mìøítku dali levici šanci nìco 
nového ukázat. Budou zvolení 
zastupitelé usilovat o zmìnu, 
nebo se chtìli jen na chvíli 
dostat do vedení?  

Bude znárodnìní? Kde se 
vezmou p ros t øedky  p ro  
naplnìní slibù? Kdo bude tak 
výjimeènì pracovitý na tìch 
nových krajských zastupi-
telstvech, aby výsledky byly 
vidìt? Vlastnì, o pracovitosti 
se už dlouho nehovoøí jako o 
rozhodující vlastnosti. Zaène 
se znovu? To jsou všechno 
tìžké otázky a velmi tìžké 
odpovìdi.

Naše neoblíbená pravicová 
vláda zavádí úsporné reformy 
a zaèínají se koneènì i 
prošetøovat milionové a miliar-
dové úniky. Zatím opatrnì, ale 
pøedtím na vládních úrovních 
prakticky vùbec. Na pøípadné 
nìjaké novì vzniklé obøí 
finanèní propady se snad už 
teï bude dávat v jakékoliv 
vládì a na ministerstvech vìtší 
pozor. Máme vládu se slabým 
mandátem a s obyèejnými lidmi 
v zemi to neumí. Neumí jim vìci 
vysvìtlit, ale neumí být ani 
dobrým vzorem chování ve 
spoleènosti. Ministøi nejsou 
odborníci.  Naši lidé nejsou za-
bednìnci a umí i úèinnì spojit 
své síly pro dobrou vìc. Nesmí 
se ale z nich dìlat nepotøebný 
plebs. Hlavním cílem dnešní 
vlády je zastavit nebezpeèné 
zadlužování státu pro další 
generace, které zatím, pøes 
provedené škrty dále pokraèu-
je a úèinek stále není vidìt. 
Nebezpeèné to postupující 
zadlužování opravdu je, nelze 
je bagatelizovat. Dùkazem jsou 

nìkteré evropské ekonomiky, 
které by bez obøích finanèních 
injekcí už dnes nefungovaly. 
Jak to tedy levicoví vùdci 
udìlají, aby se lidem finanènì 
daøilo líp a stát se zároveò 
oddlužoval, mne moc nenapa-
dá.  Tiše snad uvažované, 
razantní východisko ortodoxní 
levice mùže být pøevrat zpìt, 
který se ale samostatnì v ÈR 
nejeví ani trochu pravdì-
podobný. To by napøed muselo 
od demokracie odejít zpìt 
Rusko nebo napøíklad Evropa, 
což je asi pravdìpodobné tak, 
že „zítra už bude vèera“. 
Globální a evropské vazby 
našeho státu jsou dnes velmi 
bytelné a „ostrùvkem v moøi“ 
jsme nikdy nebyli a urèitì nikdy 
nebudeme. Ani v roce 1989 
zdaleka nebyl pøevrat napøed u 
nás… A tak si myslím, že 
budeme muset peèlivì sle-
dovat další vývoj a hlavnì 
chování nìkterých vùdcù 
èeské levice, i dát pozor na to, 
jestli jim náhodou nejde jen na 
chvíli o ta místa ve vedení kraje 
a státu, aniž by za tím bylo nìco 
nového pro lidi, praktického a 

chytrého. Nachytat obyva-
telstvo v dobì krize morálních 
hodnot a hodnot ekonomických 
na sliby, které jsou v této dobì 
pøitažlivé pro nejvìtší masu lidí, 
bylo vždy relativnì jedno-
duché. A není pøitom jisté, jestli 
jsou hlavní protagonisté úplnì 
pøesvìdèeni o své ideologii, 
nebo jestli si vùbec dobøe 
pøipouštìjí všechny souvislosti.

       Ing. Ladislav Rosman

CO ØÍCI PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH

Z výsledku krajských voleb vyplývá nìkolik poznatkù:
1) Lidé volby, a poslední krajské volby ze 66-ti %, vùbec 

neberou jako „obèanskou povinnost“. Volit chodí hlavnì 
disciplinovaní pøíznivci KSÈM a starší lidé, což je i na 
výsledcích krajských voleb vidìt. Krajské volby vyhrála jen 
KSÈM, ÈSSD v kraji hrubì svých mandátù ztratila…, podobnì 
jako ODS.  

Policie ÈR žádá 
o spolupráci

Svazek mìst a obcí okresu Karviná oznamuje:
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Na spoleènou cestu životem vykroèili

Blahopøejeme

Blahopøejeme

Záøí 2012
80 let
Jaroslav Katolický
81 let
Zdenìk Dembinski
Bedøich Hanusek
83 let
Jaromír Kolek
89 let
Irena Hanusková
93 let
František Ferfecki

Øíjen 2012
80 let
Ladislav Kyša
Rùžena Lincerová
81 let
Miroslav Janíèek
Zdeòka Vronková
82 let
Jiøina Prudlová

83 let
Božena Madecká
Liduše Svrèinová
84 let
Teofil Grušèík
Teresa Støelcová
85 let
Alois Kolondra
Edeltruda Kaletová
86 let
Magdaléna Škodáková
87 let
Oldøich Šveda
Hedvika Pietraszová
88 let
Hedvika Hánlová
90 let
Oldøich Dadok
92 let
Anna Szczygielová

Sabinu Sekyrovou, Petra Boèka, Jana Jendryšèíka, Lilianu 
Škodákovou, Leonarda Lanèu, Viktorii Mynáøovou, Tobiáše 
Dadoka, Matiase Šimoòáka, Jakuba Branku, Gabrielu 
Piprekovou, Karolínu Brožíkovou

1.9.2012
Rostislav Vašut – Dìtmarovice

Lenka Jureèková – Dìtmarovice

Daniel Kajzar – Dolní Líštná
Lenka Raková – Dìtmarovice

15.9.2012
Marek Hlaváè – Ostrava

Kateøina Chlebíková – Ostrava

22.9.2012
Ivo Klus – Bohumín

Beáta Zelinová – Ostrava

Jozef Stacho – Dìtmarovice
Miroslava Stachová – Dìtmarovice

20.10.2012
Pavel Hrbotický – Dolní Lutynì
Alena Paøíková – Dolní Lutynì

Martin Miškaøík – Ostrava
Martina Šebestová – Orlová-Lutynì

Robert Zöld – Dìtmarovice
Marcela Jandová – Dìtmarovice

Zlatou svatbu oslavili  
  6.10.    Vìra a Jiøí Gureètí

13.10.    Anna a Václav Woznicovi
20.10.    Emílie a Ervín Czyžovi

Vzpomínáme na naše zemøelé
Marii Foltynovou, Andìlu Dzia³ovou, Liduši Birèákovou, 

Josefa Valicu, Tomáše Šnapku, Zdeòka Mazurka, Jarmilu 
Nebrojovou 

Setkání jubilantù - seniorù
Komise pro obèanské záležitosti poøádala ve støedu 17. 

øíjna již tradièní spoleèenské setkání našich seniorù. Do sálu 
Dìlnického domu byli pozváni všichni oslavenci, kteøí v 
letošním roce dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 a více let a celkem jich 
bylo 104. Úèast však byla bohužel opìt menší než loni, i s  
partnery pøišlo na spoleèné setkání pouze 51 obèanù, což je 
nám, organizátorùm, velice líto.

Nejstarším úèastníkem byl pan Josef Èempel, který v 
listopadu oslaví krásné 90. narozeniny. Jako dárek obdrželi 
jubilanti poukaz na dva volné vstupy do solné jeskynì v 
Dìtmarovicích a pøi malém obèerstvení a dobré hudbì si pak 
mohli spoleènì popovídat, zazpívat i zatanèit.

A tak dìkujeme všem, kteøí naše pozvání pøijali, vìøíme, že 
se dobøe pobavili a ještì jednou pøejeme hodnì zdraví, štìstí a 
zdaru. 

22. záøí jsme pøivítali nové obèánky
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