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Aktuálnì z bloku starosty
Vážení
spoluobèané,

stroj èasu nám vymìøuje 
poslední mìsíc v roce 2012 a 
brzy budou vánoce. Jak už to 
bývá, nìkomu se tento rok 
vyvedl a nìkomu ménì. Život 
se bohužel s nikým nemazlí a 
dnešní dravá, èasto i nespra-
vedlivá doba nepøeje slabším 
a ménì pøipraveným.

V obci jsme tak øíkajíc „na 
jedné lodi“ a mìli bychom být 
jeden k druhému solidární a 
ohleduplní nejen o vánocích, 
ale trvale. Je škoda, že si 
jsme schopni navzájem i 
zcela cílenì ubližovat a házet 
klacky pod nohy, neres-
pektovat jeden druhého. 
Nìkteré „zaseklé“ pøípady 
konfliktù v obci pak vrcholí 
vzájemným napadáním se, 
nejen slovním, vzájemnými 
naschvály, pøípady s pøivo-
lanou policií ÈR, strkáním se 
na mezi u hranièního kame-
ne, dokonce bránìním 
údržbì komunikací, pøesta-
vováním hranièních kamenù 
pozemkù, nastavováním ka-
merového sledování „protiv-
ného souseda“, apod. Konec 
roku, kdy je každý z nás 
trochu „lepší“ než normálnì, 
je pøíležitostí napøíklad i sou-
sedské vztahy trochu uvolnit 
a nastavit pozitivní atmosféru 

øešení konfliktních situací.
V obci se nám i letos 

podaøilo zrealizovat zastupi-
telstvem schválený program 
investic a nìkteøí lidé již øíkají, 
že obec zaèíná být hezèí a 
komfortnìjší. Tato slova mne 
tìší, stejnì jako mne naopak 
mrzí poznámky, že se toho 
moc neudìlalo.  Chci øíci, že 
se nám ve vedení obce i letos 
povedlo velmi hospodárnì 
využít naplánované finanèní 
prostøedky a samotný obecní 
úøad je veden v hospodárném 
režimu, který byl schválen 
zastupitelstvem již na za-
èátku tohoto volebního 
období.

Chtìl bych podìkovat 
svým spolupracovníkùm za 
jednoznaènì pozitivní pøístup 
k práci, dìkuji i èlenùm rady a 
zastupitelstva za konst-
ruktivní pøístup v postupu 
dobrých realizací pro naše 
spoluobèany.

V pøíštím roce nás èeká 
období realizací nejvìtších 
investic tohoto volebního 
období. Jak jsem již døíve 
psal, je to zateplení a výmìna 
oken obou budov mateøských 
škol, dále je to realizace sbìr-
ného dvora v obci a hlavnì 
zahájení výstavby nové mo-
derní kanalizace v aglome-
raèní èásti obce. Tyto stavby 
již mají své projekty, vyøizuje 
se stavební povolení, jsou 
požádány státní dotace a 
mají zpracované harmo-
nogramy pro realizaci nebo 
zahájení v roce 2013. Úroveò 
poskytnutých dotací urèí ry-
chlost postupu tìchto rea-
lizací, snaha však bude v 
pøíštím roce všechny tøi vìci 
minimálnì zahájit. To jsme 
slíbili ve volebních progra-
mech, jsou to dobré progra-
my pro lidi a to považuji za 

zcela rozhodující pro další 
postup v obci.

Vážení spoluobèané, pøeji 
Vám a Vašim rodinám krásné 

Vážení obèané Dìtmarovic,
pøejeme Vám klidné a nerušené prožití 
vánoèního období, které a� Vám nejen 
umožní zapomenout na každodenní 
problémy øešené v prùbìhu roku, ale souèasnì              
i pomùže naèerpat novou energii do dalšího období. 
Pøejeme proto také, aby Vám nadcházející nový rok 
pøinesl hodnì zdraví, jakož i štìstí a spokojenosti           
v životì osobním i pracovním.

                           Kolektiv zamìstnancù obecního úøadu

vánoce a hlavnì hodnì 
zdraví, štìstí, úspìchù a 
životního optimismu v roce 
2013.

     Ing. Ladislav Rosman
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Zasedání zastupitelstva 
obce

Ve støedu dne 19.12.2012 v 17.00 hodin se 
koná v Dìlnickém domì zasedání zastu-
pitelstva obce. Na programu zasedání bude 
mj. rozpoètové provizorium obce na I. ètvrt-

letí 2013, rozhodnutí o pøípadném prodeji objektu Aromky a 
další majetkové záležitosti, zprávy o èinnostech výborù 
zastupitelstva v tomto roce a jejich plány práce na rok 2013. V 
rámci zasedání vystoupí i zástupci Dolu Karviná s informací o 
aktuálním stavu hornické èinnosti.

                              Na toto zasedání Vás, vážení obèané, 
                                                                 srdeènì zveme. 

 V záøí letošního roku pøibyla na odpoèinkové ploše  
ve støedu obce nová houpaèka. Obci Dìtmarovice ji  
darovala firma TRESTLES, a.s., která má provozovnu na 
Skotnici. Houpaèku nejen zakoupili, ale i nainstalovali. 
Jednalo se o dar ve výši cca 35.000,- Kè. Firmì touto 
cestou ještì jednou velmi dìkujeme.

 Všechny termíny jsou 
uvedeny v obecním kalen-
dáøi.

Prodej známek na popel-
nice, kontejnery a úhrada 
poplatku za psy - pondìlí 
14.1., úterý 15.1., støeda 
16.1.2013 v pøízemí  obec-
ního úøadu v dobì od 8.00 do 
16.00, následnì vždy v 
úøední dny do konce ledna.

Svoz popelnic - každý 
lichý týden, úterý až pátek (1. 
týden zaèíná 1.1.2013)

Tøídìný odpad (sklo, 
textil, papír) – svoz pytlù vždy 
v pondìlí – 11.3., 10.6., 9.9., 
18.11.2013

Pøistavení a svoz velko-
objemových kontejnerù 
vždy poslední víkend v 
l i c h é m  m ì s í c i :  2 6 . 1 . ,  
6 .4 . (p øesun  z  dùvodu  
velikonoc), 25.5., 27.7.,28.9., 
23.11.2013

Mobilní sbìrna nebez-
peèného odpadu vždy v 
s o b o t u  -  1 6 . 3 . ,  8 . 6 . ,  
10.8.,12.10.2013 stanovištì 
mobilní sbìrny nebezpeè-
ného odpadu:

U nadjezdu       
9.00  -    9.30
Dìlnický dùm           
9.30  -  10.00
Motorest  Koukolná
10.00  -  10.30
Prodejna potravin
Glembovec          
10.30  -  11.00
Restaurace Rumcajs
Zálesí               
11.00  -  11.30
Restaurace Libuše 
11.30  -  12.00
Restaurace Olmovec
12.00  -  12.30
Pod pojmem nebezpeèný 

odpad se rozumí napø. zbytky 
barev a chemikálií a jejich 
obaly, zbytky maziv a olejù a 
jejich obaly, zbytky spotøební 
kosmetiky a jejich obaly, 
autobaterie, záøivky, tele-
vizory, lednice, pneumatiky, 
monoèlánky a jiné látky, které 
svým složením škodí zdraví a 
životnímu prostøedí.

Za odevzdání tohoto 
odpadu se neplatí!

Bioodpad
Sbìrové místo  bioodpa-

du  „Na Šlogu“, v provozu od 
1.5. do 30.11. vždy v sobotu 
od 8.00 do 16.00 hodin. Slou-
ží pro ukládání trávy, listí, 
rostlinných zbytkù a oøeza-
ných vìtví.

Na toto období bude svoz 
bioodpadu znovu zajištìn i 
formou „malých“ kontejnerù 
na bioodpad. 30 ks kontej-
nerù bude opìt k tomuto 
termínu rozmístìných po 
území obce na stávající 
stanovištì. Interval odvozu je 
1x týdnì.  

Starý nábytek, sedací 
soupravy a bytové koberce

Sbìrové místo v areálu 
obecního úøadu, v provozu 
každou lichou støedu  od 1.5. 
do 31.10. od 8.00 do 18.00 a 
od 1.11. do 30.4. od 8.00 do 
16.00 hodin. Slouží pouze 
pro výše uvedené odpady. 
Tato místa nelze využívat pro 
odevzdání jiných druhù 
odpadù a nelze je využívat 
mimo urèenou dobu.

Ceny za odvoz odpadu 
pro rok 2013 a 2014

V návaznosti na zvýšení 
koeficientu daní z nemovitosti 
ve výši 3 za jednotlivé druhy 
pozemkù, staveb, samostat-

ných nebytových prostorù a 
za byty, se jako finanèní kom-
penzace snižuje pro rok 2013 
a 2014 cena za odvoz od-
padu (viz. níže uvedená 
tabulka).  Místní koeficient se 
nevztahuje na pozemky orné 
pùdy, chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadù a trvalých 
travních porostù.  Tímto se 
dostáváme do opaèné situa-
ce s platbami za odpad než v 
okolních obcích, kde se po-
platky za odpad na základì 
novely zákona vìtšinou 
zvyšují.

ODPADY V ROCE 2013

Cena zahrnuje jako obvykle pronájem nádoby, sbìr, odvoz, 
zneškodnìní komunálního odpadu, 4x roènì sbìr 
nebezpeèných odpadù, 4x roènì svoz pytlového tøídìného 
odpadu od domu, možnost používání všech separaèních 
kontejnerù (plasty, sklo, papír), svoz velkoobjemového odpadu 
a odbìr starého nábytku a kobercù i možnost pøistavení 
kontejneru (pøistavení a zapùjèení zdarma, obèan hradí cestu 
na skládku a zpìt a uložení odpadu), svoz bioodpadu.

Podìkování
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Vzhledem ke skuteènosti, 
že špatnou kvalitu ovzduší 
vnímáme všichni, vìøíme, že 
budete akceptovat nastavená 
pravidla a nebude docházek ke 
konfliktním situacím.

PLNÉ  ZNÌNÍ VYHLÁŠKY

Obecnì závazná vyhláška 
obce Dìtmarovice è. 3/2012 o 
ochranì ovzduší v obci

Zastupitelstvo obce Dìt-
marovice se na svém za-
sedání dne 31.10.2012 us-
neslo vydat na základì zmoc-
nìní §10 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona è. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zøízení), ve 
znìní pozdìjších pøedpisù a 
§16 odst. 5 zákona è. 201/2012 
Sb., o ochranì ovzduší tuto 
obecnì závaznou vyhlášku

ÈÁST PRVNÍ
Èl. 1 Úèel a cíl vyhlášky
Tato OZV se vydává za 

úèelem pøedcházení zne-
èiš�ování ovzduší a snižování 
úrovnì zneèiš�ování v obci 
Dìtmarovice tak, aby byla 
omezena rizika pro lidské 
zdraví zpùsobená zneèištìním 
ovzduší, snížení zátìže život-
ního prostøedí látkami vnáše-
nými do ovzduší a poško-
zujícími ekosystémy a vytvo-
øení pøedpokladù pro rege-
neraci složek životního prost-
øedí postižených v dùsledku 
zneèištìní ovzduší.

Cílem této vyhlášky je 
vymezení podmínek pro spa-
lování suchého rostlinného 
materiálu. 

ÈÁST DRUHÁ 
Spalování suchých rostl-

inných materiálù
Èl. 1 Základní pojmy
Pro úèely této vyhlášky se 

rozumí:
1) rostlinným materiá-

lem – biologicky rozložitelný 
materiál pøírodního charakte-
ru pocházející ze zahrad, 
parkù, sadù a ostatních po-
zemkù (napø. tráva, seno, listí, 
piliny, odpad z oøezù stromù a 
keøù, jehlièí, kùra apod.)

2) pùvodcem rostlin-

ného materiálu – každá fyzická 
osoba, fyzická osoba opráv-
nìná k podnikání nebo práv-
nická osoba, pøi jejíž èinnosti 
vzniká rostlinný materiál

3) dobrými rozptylový-
mi podmínkami – podmínky, 
kdy se ve výšce do 1500 m nad 
terénem nevyskytuje zádržná 
vrstva, která by omezovala 
rozptyl škodlivin.

Èl. 2 Obecné povinnosti
1)  V otevøených ohništích 

lze spalovat jen suché rost-
linné materiály. 

2) Pùvodci rostlinného 
materiálu jsou povinni ode dne 
úèinnosti této vyhlášky naklá-
dat s rostlinným materiálem 
pouze zpùsobem a v souladu s 
touto vyhláškou a zvláštními 

1 3právními pøedpisy ) ).

Èl. 3 Podmínky pro spa-
lování rostlinných materiálù

1) Rostlinné materiály 
mohou být spalovány pouze, 
jsou – li suché.

2) Rostlinné materiály 
mohou být spalovány pouze za 
dobrých rozptylových pod-
mínek. Za dobré rozptylové 
podmínky se nepovažuje stav:

a) bezvìtøí nebo slabého 
vìtru (0 - 2 m/s vèetnì)

b) pøi výskytu mlhy (meteo-
rologický stav, pøi nìmž je 
dohlednost pod 1 km)

c) pøi výskytu kouøma 
(obdobný meteorologický stav 
jako mlha, pøi nìmž se však 
dohlednost pohybuje v rozpìtí 
od 1 do 10 km)

d) deš�ových a snìhových 
srážek

e) pøi vyhlášení signálu 
regulace a signálu upozornìní 
(smogové situace)

3) Pøi spalování rostlin-
ných materiálù nesmí dochá-
zet k obtìžování zápachem 
nebo kouøem.

4) Pøi spalování rostlin-
ných materiálù nesmí dochá-
zet ke spoluspalování jiných 

1  3 5materiálù a odpadù ), ), ).
5) V otevøených ohniš-

tích mohou být rostlinné 

materiály za úèelem odstra-
6nìní ) spalovány v prùbìhu 

kalendáøního roku pouze v 
tìchto vymezených dnech: v 
pondìlí až sobotu vždy od 7,00 
hod. do 20,00 hod.

6) V nedìli a ve státem 
uznaných svátcích podle 
zvláštního zákona, které jsou 

4dny pracovního klidu ), je 
spalování suchých rostlinných 
materiálù za úèelem odstra-

5nìní ) zakázáno.

Èl. 4 Kontrola, sankce
1) Porušování ustano-

vení této vyhlášky bude 
postihováno:

a) pod le  zákona è .  
200/90 Sb., o pøestupcích, ve 
znìní pozdìjších pøedpisù u 
fyzických osob v souladu s § 46 
odst. 2 tohoto zákona mùže 
obec za porušení povinností 
stanovených v obecnì závaz-
né vyhlášce obce vydané na 
úseku samostatné pùsobnosti 
obce uložit pokutu až do výše 
30 000,- Kè

b) pod le  zákona è .  
128/2000 Sb., o obcích, ve 
znìní pozdìjších pøedpisù u 
právnických osob a fyzických 
osob podnikajících v souladu s 
§ 58 odst. 4 tohoto zákona 
mùže obec za porušení 
povinnosti stanovené právním 
pøedpisem obce uložit pokutu 
až do výše 200 000,-Kè

2) Ke kontrole plnìní 
této vyhlášky jsou oprávnìni 

pracovníci Obecního úøadu 
Dìtmarovice

Èl. 5
Touto vyhláškou se ruší 

obecnì závazná vyhláška è. 
1/96, o ochranì ovzduší v Obci 
Dìtmarovice.

Èl. 6 Úèinnost
Tato vyhláška nabývá 

úèinnosti 15. dnem po dni jejího 
vyhlášení(to je od 24.11.2012 ). 

         
         Ing. Ladislav Rosman
                 starosta obce v.r.
                 Mgr. Libor Stáòa
        místostarosta obce v.r.

1) Obecnì závazná vyhláška 
è. 3/98 obce Dìtmarovice, 
stanovující systém nakládání s 
odpady 

2) Vyhláška MŽP è. 357/2002 
Sb., kterou se stanoví požadavky 
na kvalitu paliv z hlediska 
ochrany ovzduší

3) Zákon è 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zmìnì nìkterých 
dalších zákonù, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù

4) Zákon è. 245/2000 Sb., o 
státních svátcích, o význam ných 
dnech a o dnech pracovního 
klidu

5) Zákon è. 86/2002 Sb., o 
ochranì ovzduší a o zmìnì 
nìkterých dalších zákonù (zákon 
o ochranì ovzduší), ve znìní 
pozdìjších pøedpisù

6) § 4 zákon è. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o zmìnì nìkterých 
dalších zákonù, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù

Vážení spoluobèané,
rád bych Vám podìkoval za pochopení situace s pálením 

zahradního bioodpadu na otevøených ohništích.
Myslím, že pøevážná vìtšina z nás mùže letošní sezonu listí z 

pohledu „zadýmení“ obce hodnotit jako lepší než sezony 
pøedchozích let. Tu a tam se sice zahradní dým v obci objevil, ale 
jen krátce a v únosné míøe tak, jak byla zhruba pøedstava dle 
textu naší nové obecnì závazné vyhlášky schválené na øíjnovém 
zastupitelstvu obce. Nìjaké exaktní porovnání situace døíve a 
nyní s likvidací bioodpadu a s koncentrací dýmu v obci sice 
nemáme, ale jednoduše lze spoèítat, že naše hnìdé kontejnery 
na trávu byly od èervna t.r. vymìnìny vždy po týdnu, mìsíènì 
tedy minimálnì 120 ks naplnìných kontejnerù, za sezonu do 
podzimu je to cca 700 kontejnerù o obsahu 1000 litrù 
napìchovaných bioodpadem všeho druhu… A pak je zde 
funkènost našeho novì zøízeného sbìrného místa v obci, vždy v 
sobotu. Od poloviny èervna využilo tuto službu kolem 200 
obèanù, mnozí opakovanì vícekrát. Když ten odpad celkem 
seèteme, bude to poøádná hromada… A kolik by z toho mohlo být 
zahradního dýmu ke zhoršení našeho životního prostøedí v obci, 
si mùžeme domyslet.  Takže stav je letos u nás urèitì lepší a bude 
se postupem èasu dále vylepšovat.

To pytlování bioodpadu není pro starší spoluobèany nic 
snadného, o to více je potøeba tuto èinnost ocenit a požádat 
pøedevším mladé èleny rodin, aby pomáhali. Rovnìž s odvozem 
pytlù to nebývá nìkdy ideální. Starší spoluobèané nìkdy už 
nemají auto a je s tím pak problém. To všechno samozøejmì 
uznáváme a v jednotlivých jednoznaèných a obtížných pøípadech 
v obci jsme schopni na požádání pomoci øešit situaci i 
nestandardním zpùsobem.

                                                               Ing. Ladislav Rosman

Obecnì závazná vyhláška obce Dìtmarovice o ochranì ovzduší v obci
Zastupitelstvo obce Dìtmarovice vydalo, na základì 

platných zákonù, dne 31.10.2012 obecnì závaznou vyhlášku 
o ochranì ovzduší v obci. Jejím hlavním cílem je nezhoršovat 
v dobì špatných rozptylových podmínek, inverzního 
charakteru poèasí èi vyhlášení smogové situace ovzduší v 
obci spalováním rostlinných materiálù na venkovních 
ohništích. O aktuálním stavu ovzduší je možno se seznámit na 
internetových stránkách obce (www.detmarovice.cz), na 
stránkách Èeského hydrometeorologického ústavu, 
informace o špatných rozptylových podmínkách je souèástí 
pøedpovìdí poèasí na TV stanicích i v dalších médiích.

Ovzduší v sezonì spadaného listí bylo letos lepší
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u Téma ekologie je za-
mìøeno na vodní ekosystémy 
v obci, na ochranu životního 
prostøedí, sbìr druhotných 
surovin, výsadbu stromù a 
využití alternativních forem 
energie
u Téma zdravého ži-

votního stylu se vìnuje 
správné výživì dìtí, mla-

distvých a dospìlých, organi-
zování turnajù, soutìží a 
sportovních akcí, informo-
vanosti o civilizaèních one-
mocnìních

u Téma mezinárodní 
spolupráce a komunikace je 
zamìøeno na rozšíøení zna-
lostí o vzdìlávacích systé-
mech obou zemí, alter-
nativních formách trávení 
volného èasu, rozvoji inter-
personálních komutaèních 
dovedností a znalosti tradièní 
kuchynì obou regionù, se 
zamìøením na výbìr potra-
vin, které podporují zdravé 
stravování

Obec Dìtmarovice má roli 
projektového partnera, který 
je zodpovìdný za sledování, 
vyhodnocování a finanèní zá-
ležitosti projektu. Vystupuje v 
roli koordinátora všech 
aktivit. Základní škola bude 
spolupoøadatelem a orga-
nizátorem ekologických a 
zdraví podporujících aktivit 
pro všechny zúèastnìné v 
projektu, tj. pracovníkù, ro-
dièù a žákù. Bude realizovat 
miniprojekty podporující po-
vìdomí o ochranì životního 
prostøedí. Úèast na mini-
projektech a akcích budou 

zahrnuty do plánu práce 
školy. Škola bude podporovat 
komunikaci mezi orga-
nizacemi zapojenými do pro-
jektu jak na èeské stranì, tak 
mezi èeskými a polskými 
úèastníky projektu. Bude se 
rovnìž podílet na hodnocení 
projektu.

Tìlovýchovná jednota 

SOKOL bude v rámci projektu 
spolupracovat se sportovním 
klubem v obci HaŸ³ach. Spo-
lupráce bude zamìøena na 
výmìnu zkušeností a hledání 
nových metod, které motivují 
dìti a mladé lidi k úèasti na 
sportovních akcích. Bude 
poøádat sportovní turnaje a 
soutìže. Provede prùzkum 
mezi seniory o vlivu sportu a 
tìlesných aktivit na jejich 
zdraví a náladu. 

Realizace projektu má za 
úkol zvýšení povìdomí o 
ekologii a zdraví u široké 
veøejnosti obce Dìtmarovice, 
od dìtí pøedškolního vìku až 

po obèany seniorského vìku. 
Chce také motivovat oby-
vatele k aktivnímu trávení 
volného èasu. Cílem projektu 
je zároveò posílit mezi-
národní spolupráci v oblasti 
vzdìlávání, sportu a ochrany 
životního prostøedí. Vypra-
cování metod, které pøispìjí k 
dobré komunikaci mezi 
institucemi a jednotlivými 
zamìstnanci, je základem 
pro spoleènou výmìnu 
zkušeností a znalostí.

Projekt byl slavnostnì 
zahájen dne 2.10.2012 v obci 
HaŸ³ach za úèastí zástupcù 

obecního úøadu, škol a 
tìlovýchovných jednot obou 
obcí. V rámci tohoto setkání 
se partneøi projektu dohodli 
na termínech spoleèných 
akcí pro rok 2012. V øíjnu 
2012 se zástupci TJ SOKOL 

Program celoživotního uèení PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO 
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. Projekt s názvem „Péèí 
o zemi peèujeme o sebe“ zahrnuje tøi hlavní témata:

úèastnili turnaje stolního 
tenisu pro dìti a mládež v obci 
HaŸ³ach. V rámci projektu 
zástupci OÚ Dìtmarovice a 
ZŠ Dìtmarovice absolvovali 
dne 23. øíjna 2012 semináø o 
mezilidské komunikaci za 
úèelem zajištìní hladkého 
prùbìhu projektu a spolu-
práce mezi partnery projektu.

29.10.2012 se usku-
teènilo setkání zástupcù 
obecních úøadù Dìtmarovice 
a HaŸ³ach, zamìøené na 
problematiku ochrany ži-
votního prostøedí v obou 
obcích. Ve dnech 4. a 5. listo-

padu 2012 probìhla návštìva 
pedagogù ze Základní školy v 
HaŸ³achu v našem regionu. 
Na nedìli 4.11.2012 zástupci 
naší školy pøipravili pro 
kolegy z Polska kulturní pro-
gram, v rámci kterého navští-
vili Ostravu. V pondìlí 5.11. 
2012 se polští pedagogové 
mìli možnost zúèastnit výuky  
a poté diskutovat se svými 
èeskými kolegy. 

Návštìva zástupcù naší 
základní školy v Polsku se 
uskuteèní ve dnech 2. a 3.12. 
2012.

V rámci projektu je v 
budovì Základní školy v 
Dìtmarovicích instalována 
výstava, která informuje o 
zamìøení a partnerech pro-
jektu. V rámci realizace tøíd-
ních projektù byly osazeny 
truhlíky s léèivými bylinami.



- 5 - www.detmarovice.cz

Èeský zahrádkáøský svaz 
oslavil v letošním roce 55 let 
svého založení. Místní orga-
nizace Dìtmarovice, která jako 
každoroènì spolupracovala pøi 
organizaci výstavy Medové 
dny, vyhlásila u této pøíležitosti 
tentokrát soutìže dvì.   První 
byla na téma „Jabloò – symbol 
života“.

Jednalo se o ztvárnìní 

krásy jablonì libovolnou 
technikou. Do této soutìže se 
zapojily se svým nesmírnì 
tvoøivým duchem pøedevším 
dìti. Mohli jsme vidìt jablonì 
papírové, keramické, vyøe-
závané ze døeva, drátkované, 
ale i marcipánové a mnohé 
další. Velice upoutaly kolek-
tivní práce školní družiny, 
keramických kroužkù nebo 
mateøských škol. Diváci opìt 
svými hlasy urèili jednoznaènì 
poøadí 17 výstavních expo-
nátù. Jako první byl ocenìn 
Jablkový strom s rodinou 
Èervíkových, autora Richarda 
Goreckého, který zvítìzil s 
poètem 249 hlasù.

S poètem hlasù 166 se 
umístila na druhém místì 
expozice školní družiny. Návš-
tìvníci zde ocenili originalitu a 
pestrou škálu nápadù ztvár-
nìní hlavního tématu soutìže. 
Nejvíce zaujala jabloò s jab-
líèky z vlny. Na tøetím místì se 
pak umístil keramický kroužek 
paní Evy Szyroké s krásnì 
propracovaným keramickým 
modelem, získal 129 hlasù. 
Tito výherci budou pøi slav-
nostním vyhodnocení odmì-
nìni starostou obce.

Na ètvrtém místì se umí-

Ohlédnutí za Medovými dny 2012

stila mateøská škola Koukolná 
– 120 hlasù, zaujal i „textilní“ 
model jablka paní Marušky 
Hanuskové, který získal 60 
hlasù nebo marcipánoví neši-
kové Pat a Mat zasypaní jablky, 
autorky paní Febrové, 59 
hlasù. Podìkování ale patøí 
úplnì všem, kteøí se do 
soutìže zapojili, dìtem i uèi-
telkám, kteøí opìt odvedli kus 
krásné práce.

 
Druhá soutìž „O nejlepší 

jablkovou dobrotu “ patøila 
našim hospodyòkám. Vykou-
zlily a pøedložily lahodné a 
krásné jablkové mouèníky - 
záviny, zákusky, møížkové 
koláèe, které v nedìli odpo-
ledne pìknì zamotaly hlavy 
degustaèní komisi.

Z celkem 11 soutìžních 

výtvorù bylo první místo udìle-
no paní Boženì Janulkové z 
polského Godowa (družební 
vèelaøský spolek), druhé místo 
paní Janì Dzialové a tøetí paní 
Janì Stáòové. Podle sdìlení 
èlenù komise byla volba velmi 
tìžká, protože všechny mouè-
níky byly chutné a zajímavé. 
Všem autorkám pøíspìvkù moc 
dìkujeme za zapojení do 
soutìže. Vítìzky budou také 
odmìnìny starostou obce a 
vítìzný recept pøikládáme:
Mouèník „Šarlotka“
Tìsto: 
4 žloutky
10 dkg másla
1 sklenice mouèkového cukru
2 sklenice hladké mouky
1 sklenice polohrubé mouky
do mouky pøimíchat 1 lžièku 
prášku do peèiva
1 kelímek zakysané smetany
Náplò:
asi 1 kg strouhaných jablek
ovocná galaretka 
mletá skoøice
cukr
Postup:

Všechny pøísady smíchá-
me a vypracujeme hladké 
tìsto. Toto rozdìlíme na dva 
díly, jeden díl necháme lehce 
odpoèinout v lednici (po dobu 

pøípravy náplnì), pak rozvá-
líme na vymazaný a vysypaný 
plech. Druhou polovinu dáme 
na mražák ztuhnout.

Chutná, sladká jablka olou-
peme a nastrouháme na hrubé 
slzièky. Vymaèkáme pøeby-
teènou š�ávu a pøidáme jednu 
ovocnou galaretku. Pokud jsou 
jablka kyselá, mùžeme pøidat 
cukr podle chuti. Dobøe roz-
mícháme a rozetøeme na 
pøipravené tìsto, posypeme 
mletou skoøicí. Druhou polo-
vinu tìsta z mražáku nastrou-
háme na hrubém struhadle 
rovnomìrnì na jablkovou 
náplò tak, abychom vytvoøili 
souvislou vrstvu.

oPeèeme na 180 C asi 50 
minut, do zrùžovìní. Dobrou 
chu�!

 Je tak za námi další, již 9. 
roèník Medových dnù. Všem, 
kteøí pøispìli svými výpìstky, 
rukodìlnými pracemi, svou 
fantazií, úžasnou energií èi ak-
tivní úèastí v soutìži k obo-
hacení výstavy, patøí obrovský 
dík. Stalo se tradicí, že se do 
obecní výstavy zapojují také 
další spoleèenské organizace 
v obci, nejen zahrádkáøi a 
vèelaøi. Letos to byl Sbor 
dobrovolných hasièù Dìtma-
rovice. Pan Jiøí Grušèík  s pa-
nemVelšarem  pøipravili velmi 
zajímavou výstavku z historie i 
souèasnosti jejich organizace. 
Každoroènì k nám zavítají i 
pøespolní vystavovatelé, or-
lovští kaktusáøi, zapojují se 
žáci Praktické školy v Bohu-
mínì èi chovanci Azylového 
domu Betel z Karviné. Ale 
hlavnì, jsme nesmírnì rádi, že 
mùžeme s jistotou stavìt na 
veliké šikovnosti a ochotì 
našich spoluobèanù - manželù 
Stáòových, p. Kunzové, Men-
šíkové, Cyøíkové, Hanzlové, 
Hanuskové, Chylkové, Kelle-
rové, Kuøidymové, Kreuzin-
gerové, manželù Grabcových, 
Smolkových, p. Oty Popka, p. 
Bonèka, p. Kunetkové a dal-
ších. Dík patøí i vèelaøùm, kteøí 
organizují svou èást výstavy, 
ale vždy ochotnì pomáhají pøi 
celé pøípravì - panu Patkanovi, 
Šamajovi, Švajèákovi, Jirkovi 
Ulmanovi, rodinì Sikorových a 
dalším.  Dovolte, ale abychom 
samostatnì podìkovali za 
obrovskou tvùrèí práci paní 
Evì Szyroké a její rodinì. Je 
nejvìtším výtvarným a este-
tickým duchem nejen Me-

dových dnù. Její práci mùžeme 
vidìt pøi výzdobì kostela, ve 
škole, na obecním úøadu, v 
knihovnì. Již dlouhá léta vede 
keramický kroužek pro dìti ve 
škole a ti, kteøí ji „prošli 
rukama“, získali dovednosti a 
inspiraci na celý život. Nìkte-
rým dìtem se tato dovednost 
stala pomocníkem pøi pøijí-
macích øízeních na umìlecké 
školy. Velmi si spolupráce s 
tímto nesmírnì skromným èlo-
vìkem vážíme a doufáme, že ji 
ještì dlouhá léta budeme moci 
využívat.

Pokud jsme na nìkoho 
zapomnìli, moc se omlou-
váme.  Mohli bychom ještì dále 
jmenovat celou øadu pøíznivcù, 
kteøí ochotnì na výstavu 
zapùjèují exponáty, pomáhají 

pøi instalování, obsluze, ale i 
likvidaci výstavy. Jenom proto 
návštìvníci odcházejí pøekva-
peni velikou pestrostí výzdoby, 
výtvarných technik, výrobkù i 
rùzných dárkových pøedmìtù, 
které mohou na výstavì vidìt i 
zakoupit. A tak už se teï tìšíme 
na pøíští jubilejní 10. roèník 
Medových dnù, že se s Vámi 
všemi opìt setkáme.

Sponzoøi, kteøí pøispìli do 
tomboly našim zahrád-
káøùm:

Elektro Roman Volák, 
Dìtmarovická lékárna, Èerpací 
stanice Oil Team, Univer-
salshop Jiøí Prudel, Truhláøství 
Ivo Kiša, Auto Kelly, Akuma, 
Kadeønictví støed, Kvìtináøství 
p. Burdková, potraviny p. 
Jošková, potraviny MIKO, 
zahradnictví p. Swobodová, 
Hospùdka Na statku, samo-
obsluha Coop, cukrárna Ája, 
Napos, Døevoprodej, MO 
Èeského svazu vèelaøù, èle-
nové místního svazu zahrád-
káøù i ostatní vystavovatelé.

Všem za dárky dìkujeme a 
pøejeme krásné prožití doby 
adventní a vánoèní a do 
nového roku hlavnì pevné 
zdraví a radostnou mysl.

                Pøípravný výbor 
                    Medových dnù

Vyhodnocení soutìží 
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Do Mateøské školy v Dìtmarovicích Koukolné pøišel na 
besedu pan ing. Jan Hartl, velký znalec a ochránce našich 
opeøencù.

Bìhem více než hodinového poutavého vyprávìní se dìti 
dozvìdìly spoustu zajímavostí… Napø. proè se kalous nazývá 
ušatý, že dlask umí rozlousknout i pecku z tøešnì, kde sídlí 
sova pálená, že jedinì brhlík umí šplhat hlavou dolù a èejka 
nazývá bahòák. Dìti si mohly ptáèky, o kterých jim pan Hartl 
vyprávìl, nejenom prohlédnout 
na DVD, fotografiích èi vyc-
paných exponátech, ale sou-
èasnì na zvukových nahráv-
kách slyšet jejich hlasy, a tak 
slyšet takového zvonohlíka, byl 
zážitek pro nás všechny. Pan 
Hartl dìti pouèil, jak nejlépe se 
o ptáèky mají v zimì starat a co 
dìlat, když najdou v pøírodì 
zranìného ptáèka. Dìkujeme 
panu ing. Hartlovi za jeho velmi 
pouèné povídání a tìšíme se 
na jaro, kdy se spoleènì 
vydáme pozorovat a poslouchat ptáèky ve volné pøírodì a 
budeme mít možnost vidìt odchyt a kroužkování nìkterých z 
nich.

Podìkování patøí také paní Jiøinì Hartlové, díky níž se 
beseda realizovala a mìla velice pìkný prùbìh.

Za MŠ Dìtmarovice Koukolná
Zdeòka Foltynová

Zápis do MŠ støed a MŠ 
Koukolná pro školní rok 
2013/2014 probìhne ve 
dnech 25. – 26. února 2013 
na obou mateøských ško-
lách v dobì od 8.00 do 16.00 
hodin. U zápisu je nutné 
pøedložit rodný list a prùkaz 
zdravotní pojiš�ovny dítìte.

Soutìžící postupnì plnili 
celou øadu nejen vìdo-
mostních úkolù z oblasti 
pøírodovìdné, humanitní, 

ZE ŠKOLSTVÍ
Návštìva ornitologa 

v Mateøské škole
Co vím a co dovedu – 2. místo 

V úterý 20. listopadu se družstvo žákù 9. tøídy 
zúèastnilo 3. roèníku soutìže „Co vím a co dovedu“.

jazykové, matematické, ale 
vyzkoušeli si také netradièní 
sportovní disciplíny. Koneèné 
poøadí soutìže urèil souèet 

bodù dosažených na celkem 
9 stanovištích. Družstvo, ve 
složení Ladislav  Keklák, Vít 
Kostka, Richard Kubíèek, 
Daniel Èimbora, Radek Bura, 
Petra Koltonová, Gabriela 
Komínková a Tereza Ha-
nusková, obsadilo 2. místo z 
devíti základních škol okresu 
Karviná.  

Zápis do MŠ
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Projekt je pøihlášen k do-
taci, na kterou dost spoléháme. 
Dílo zahájíme v roce 2013, dle 
harmonogramu asi v polovinì 
roku a zrealizujeme ho, 
abychom se koneènì dostali 
ze „spoleènosti“ asi 12-ti obcí v 
ÈR, kde moderní kanalizace 
není ani v zaèátku realizace… 
Nejlepší léta pro státní dotace i 
na kanalizaci byla ale do roku 
2010.

Na pøiložené mapce støedu 
obce je naznaèen rozsah 
uvedené první etapy pøipojení 
èervenou barvou. Dimenze 
potrubí 1. etapy je taková, že 
staèí na postupné pøipojování 
dalších vìtví kanalizace v 
dalších etapách v letech - dle 
finanèních možností obce - v 
celé ploše aglomeraèní èásti 
obce (minimálnì 2.500 ekvi-
valentních obyvatel). Budou 
zde kombinovány vìtve s 
gravitaèní, tj. spádovou kana-
lizací - ve svahovitých úze-
mích, s kanalizací tlakovou 
tam, kde by samotížnì prou-
dìní splaškù nebylo možné. 
Technologie èistírny odpad-
ních vod pro splašky vyžaduje 
velmi husté splašky, bez pøi-
míchávání deš�ové vody, proto 
musí být pøipojené rodinné 
domky zásadnì již s rozdì-
lením odtokového potrubí tak, 
jak to legislativa vyžaduje. 
Všichni obèané, kteøí jsou v 
první etapì pro napojení 
zúèastnìni, byli proškoleni a s 
touto potøebou poèítají.

Základ ÈOV s výkonem pro 
napojení do asi 600 ekviva-
lentních obyvatel bude vybu-
dován v roce 2013, ale v 
dalších postupných etapách se 
nevyhneme rozšíøení stavby 
ÈOV na sousední pozemek 
pøes místní komunikaci. Nový 
územní plán s tím, dle našeho 
zadání, již poèítá. Vyèištìné 
vody z ÈOV se pak musí 
vypouštìt dle zákona do reálnì 
vydatné vodoteèe, v našem 
pøípadì do potoku Mlýnka - viz 
mapka. Dle nejnovìjší le-
gislativy a jejího výkladu, který 
jsme získali aktuálnì na 
Povodí Odry, s.p. nebude v 

našem pøípadì nutné sou-
bìžnì øešit intenzitu zavodnìní 
Mlýnky. Je to znaèná úleva pro 
projektování a náklady na 
realizaci kanalizace v obci.

Jak jsem uvedl, stavební 

projekt první etapy je hotov a 
zahajujeme stavební øízení. 
Zároveò však již úvodnì 
pracujeme na etapì è. 2, na 
mapce jsou další vìtve 
pøipojení vyznaèeny zelenì.  S 
druhou etapou poèítáme 
realizaènì v roce 2015- 2016, 
dle možností dotací. S dalšími 
pak dále, po letech tak, až 
odkanalizujeme podstatné 
území Dìtmarovic. Dle mého 
odhadu spolkne kanalizace 
250 mil. Kè,.. Jsme na úplném 

Koncepce kanalizace v obci
poèátku! Dobré je, že obec má i 
pøíznivé spádové pomìry podél 
našich páteøních místních 
komunikací, tam ty splašky v 
rouøe pìknì „pofièí“ gravitaènì, 
bez komplikace s tlakovou 
technologií. Jsou však oblasti, 
kde se bez tlakovì pracujících 
úsekù neobejdeme. Celkovì to 
bude grandiózní dílo, ale lidé v 
obci ho budou nezbytnì 
potøebovat.

      Ing. Ladislav Rosman                     

Koncepci nové a reálné, moderní splaškové kanalizace v 
aglomeraèní (hustì zalidnìné) èásti obce jsme zaèali tvoøit 
poèátkem roku 2011. Dnes máme hotový stavební projekt pro 
1. etapu kanalizace ve støedu obce, pøièemž hodnota díla bude 
kolem 20 mil. Kè. Je to objekt ÈOV s napojením prvních 300 
ekvivalentních obyvatel v oblasti od základní školy až po 
Šlog. Zdùrazòuji znovu, že je to kanalizace splašková, 
oddìlená od deš�ové vody. 
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Staò se i ty „ “ – ubytuj
pejska z útulku na zimu

Staòte se zachráncem a ubytujte pejska na zimu, 
jde o tzv. 

pøi doèasné péèi o pejska udìláte dobrý skutek

pejsek pøeèká mrazivou zimu v teplouèku a
zároveò prožije pár týdnù jinde, než za møížemi 
a s pocitem, že není na tomto svìtì sám, zbyteèný 
a opuštìný 

pokud máte doma kousek místeèka, a byli byste
ochotni na tìch pár týdnù pøes zimu poskytnout
ètyønohému kamarádovi azyl v teple, neváhejte a
zajeïte se na pejsky podívat 

Pro více informací kontaktujte prosím vedoucí útulku 
paní Marcelu Sojkovou tel.: 724 266 257 
nebo navštivte facebookové stránky 
Psí útulek Dìtmarovice, okr. Karviná.

andìlem

doèasnou péèi na zimní mìsíce

. . . .

Útulek i pøes zimu umožòuje venèení
pejskù každý den vèetnì víkendù a svátkù 

od 8.30 hod. - 15 hod.  

Vážení a milí spoluobèané.
Š�astné a veselé vánoce 

a do nového roku hodnì zdraví, štìstí 
a rodinné pohody 

                          pøejí všem èlenové MS ODS. 
   

                                                                Ing. Pavel Zelek

Vánoèní mše
Na Štìdrý den 24. prosince bude  

slavnostní „Pùlnoèní mše svatá“  
sloužena ve 22.00 hodin, 

na Boží hod 25.12.  
a na Štìpána  26.12.  v  7.30 hodin.
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Je všeobecnì známé, že s pøibývajícími 
lety se èas urèitým zpùsobem zrychluje. 
Èlovìk však nemá sílu ani možnost tento jev 
ovlivnit, nic nestíhá, pronásleduje ho 
myšlenka, aby na nìco nezapomnìl. Pøed 
koncem roku to platí dvojnásob. Místo, 
abychom se v adventní dobì podvìdomì 
zklidnili, nabíráme vysoké tempo. Mìli 
bychom všem svým známým osobnì popøát a 
podìkovat ale nestíháme, vždy na nìkoho 
zapomeneme a je to obvykle ten, na kterém 
nám nejvíce záleží. Vìøím, že tìchto pár øádkù 
Vás zastihne v dobì, kdy pøedvánoèní shon 

Chtìli bychom touto ces-
tou podìkovat obci Dìtma-
rovice, která finanènì 
podpoøila naše Nestátní 
denní zaøízení DUHA 
o.p.s. Lesní 859, Orlová – 
Lutynì, formou spon-
zorského daru pro rok 
2012 v hodnotì  8.000,- 
Kè.

Bez této pomoci by naše 
zaøízení nemohlo kvalitnì 
poskytovat sociální služby. 
Velmi si vážíme ochoty a 
dobré spolupráce ze 
strany obce. 

                        Uživatelé 
        a zamìstnanci NDZ

Obèanské sdružení my-
slivcù Zátiší Dìtmarovice 
vyhlásilo v naší základní 
škole soutìž ve sbìru 
žaludù a kaštanù. Tyto 
nasbírané lesní plody pou-
žijeme pøi zimním pøikr-
mování naší zvìøe v dìtma-
rovické honitbì. 

Dìkujeme tímto všem 
žákùm za nasbírání 830 kg 
plodù a také paní L. Èerné 
za organizaèní zajištìní této 
soutìže. 

Sbìraèi obdrželi drobné 
ceny, na které také pøispìl 
náš obecní úøad. 

Nejpilnìjšími sbìraèi 
byli: 

 D. Pilc (4. tø.)  - 267 kg,
 A. Marcalíková (1. tø.)- 92 kg,
 A. Mlátilík (1. tø.) - 91 kg, 
 P. Maroštík (1. tø.) - 82 kg, 
 S. Plevová (4. tø.) - 68 kg, 
 M. Lacko (2. tø.) - 65 kg, 
 T. Šipka (3. tø.) - 42 kg, 
 K. Venclová (7. tø.) - 42 kg.

Ostatní už mìli menší 
množství, ale i tìm dìkují 
dìtmaroviètí myslivci.

                 Za OSM Zátiší 
   J. Grobelný, pøedseda

Pøedvánoèní zamyšlení

bude pomalu ustávat, a všichni zaèneme 
plnými doušky vychutnávat vánoèní èas.

A když rozsvítíme stromeèek, mysleme na 
všechny své známé a doufejme, že i oni 
naleznou to nejcennìjší, co se toho dne pod 
vánoèním stromeèkem dá nalézt - vzájemnou 
úctu a pøítomnost a lásku nejbližších.

Vánoce bývají nazývány svátky klidu a 
pohody. Snažme se o to, aby pro nás takovými 
byly. Nový rok 2013 a� je pro vás úspìšný a 
š�astný.

           Alžbìta Jendryšèíková – knihovnice

Oznamuji ètenáøùm, že knihovna bude v tomto roce naposledy otevøena ve ètvrtek 
20.12.2012. V novém roce zaèínáme s pùjèováním knih ve støedu 2.1.2013.

Tìším se opìt na vaši návštìvu a spoleèná setkání.

Podìkování 
obci 

Dìtmarovice

Podìkování 
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 Gymnázium Františka 

Živného, Bohumín, Jana 

Palacha 794 poøádá v 

sobotu dne 19. ledna 

2013 od 9:00 do 12:00 ho-

din Den otevøených dveøí 

pro žáky 5. a 9. tøíd ZŠ, 

jejich rodièe a širokou 

veøejnost. Zpøístupnìny 

budou veškeré prostory 

školy, novì vybudované odborné uèebny, labo-

ratoøe, posilovny, multimediální pøednáškový 

sál, tìlocvièna a zázemí apod. Zájemcùm o 

studium budou zodpovìzeny pøípadné dotazy, 

zejména ohlednì pøípravných kurzù k 

pøijímacím zkouškám z matematiky a èeského 

jazyka, které škola v letošním školním roce 

poøádá jak pro žáky pátých, tak pro žáky 

devátých tøíd. 

Na Vaši návštìvu se tìší pracovníci gymnázia.

PaedDr. Miroslav Bialoò, øeditel

Zubní ordinace MUDr. Langrové, tel: 558 846 404, v budovì 
èp. 900 bude v provozu od ledna 2013. Ve støedy 5.12., 12.12. a 
19.12. v dobì od 8.00 do 12.00 hod. se mohou pacienti osobnì 
nebo telefonicky objednat na ošetøení na mìsíc leden. Pøesná 
ordinaèní doba bude zveøejnìna v pøíštím vydání zpravodaje.

Ordinace praktického lékaøe MUDr. Grabkové, 
tel: 596 550 170, je v provozu již od 2. listopadu 2012.
Ordinaèní doba zùstala beze zmìn:
Po, út, st: 7.30 - 13.00 hod. Èt: 14.00 - 18.00 hod.
Pá: 7.30 - 12.00 hod.

Oznámení o zmìnì ceny vodného 
a stoèného od 1.1.2013 

Na základì usnesení pøedstavenstva akciové spoleènosti 
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny 
vodného a stoèného s úèinností od 1. ledna 2013 takto:

3Voda pitná (vodné) 31,82 Kè/m  (bez DPH) 
336,59 Kè/m  (vè. 15% DPH)
337,39 Kè/m  (vè. 17,5% DPH)

3Voda odvedená (stoèné) 29,29 Kè/m  (bez DPH)
333,68 Kè/m  (vè. 15% DPH)
334,42 Kè/m  (vè. 17,5% DPH)

Nové ceny budou uplatnìny vùèi našim odbìratelùm po 
prvním odeètu mìøidel následujícím po 1. lednu 2013, 
popøípadì bude postupováno dle uzavøených smluvních 
vztahù mezi odbìratelem a dodavatelem.

        Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Zdravotní støedisko v budovì èp. 900
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Tradice 
u štìdroveèerního
stolu kdysi
Ke štìdroveèernímu stolu se 
zasedalo ve chvíli, kdy na 
obloze vyšla první hvìzda a 
podle tradice mìla tabule 
nabízet devatero druhù jídel 
– nìco od všeho, co se v roce 
urodilo. Štìdroveèerní stùl 
bìhem stolování nesmìl nik-
do opustit, nebo� takový èlo-
vìk prý do roka zemøe.
Jinde se zase tradovalo, že 
od stolu nesmí vstát hospo-
dynì, protože by slepice ne-
sedìly na vejcích, a u stolu 
proto obsluhovala dìvèata. 
Magickou moc mìla údajnì i 
plachta pokrývající stùl – na 
jaøe z ní pak hospodáø roz-
séval obilí, aby bylo pìkné a 
nepotloukly jej kroupy.
V nìkterých krajích bylo tøeba 
sníst na úvod lžíci hrachu, 
aby se vydaøila úroda, jinde 
vaøili polévku s dlouhými nud-
lemi, aby mìlo žito dlouhé 
klasy. Všude bez výjimky 
však veèeøe zaèínala a 
konèila modlitbou, ve které se 

vzpomínalo na zemøelé èleny 
rodiny.
Pokrmy z èoèky a jáhel pøi 
štìdroveèerní veèeøi prý 
pøivolávají bohatství, hrách 
sílu, èesnek a med zdraví a 
okoralý chléb štìstí. Stùl se 
døíve èasto ovazoval øetìzem 
nebo provazem, aby rodina 
držela pohromadì a byla 
chránìna pøed zlými duchy.
V mnohých domácnostech 
také chystali na stùl talíø 
navíc, kdyby se objevil neèe-
kaný host. Další z tradic, 
pøechovávající se do dneš-
ních dnù, pøedstavovala 
mince ukrytá pod jedním z 
talíøù, která mìla pøinést 
svému nálezci bohatství v 
následujícím roce. Tutéž 
funkci plnily i rybí šupiny.

Štìdroveèerní tabule 
dnes
Po tomto krátkém shrnutí 
mùžeme konstatovat, že se 
naše dnešní štìdroveèerní 
tabule té tradièní, jak ji znali 

naši pøedkové, pøíliš nepo-
dobá. Devìt chodù jídla bylo 
nahrazeno polévkou, a� už 
rybí, hrachovou èi zelnou, 
smaženým kaprem èi øízkem 
a bramborovým salátem.
Tradici mnohosti zachovává 
snad jen sedm èi dvanáct 
druhù vánoèního cukroví – 
jako je dní v týdnu nebo 
mìsícù v roce. Zmiòovanou 
plachtu na stole nahradil 
sváteèní ubrus, nìkde bílý, 
jinde barevný nebo s vá-
noèními motivy. Také provaz 
kolem stolu budete dnes 
hledat marnì, snad jen mince 
èi šupiny pod talíøem, stejná 
bude pak i miska s ovocem a 
oøechy a rozžatý svícen sym-
bolizující svìtlo betlémské.
Snad každá hospodynì však 
i dnes bude považovat 
štìdroveèerní tabuli za svou 
chloubu, a tak se na stole 
ocitá sklo a porcelán, které 
jsou jinak po celý rok ochra-
òovány ve vitrínách a pøed 
Vánoci pak opatrnì vyjmuty a 
peèlivì myty a leštìny, aby se 
na stùl dostalo jen to nejlepší.
Barvì porcelánu pøizpù-
sobujeme i barvu ubrusu, 
stejný design mají ubrousky i 
svíèka. K tomu jako dekorace 
živé zelené vìtvièky, kousek 
jmelí a støíbrné hvìzdy. 

Netradièní vánoèní
cukroví
Èerné trubièky
Suroviny:
350 g hladké mouky, 150 g 
mouèkového cukru, 180 g 
másla, 70 g mletých oøechù, 1 
celé vejce, 1 žloutek, 1 lžíce 
kakaa.
Postup:
Ze všech surovin vypracu-
jeme tìsto (je lepší nechat v 
chladnu do druhého dne). 
Vyválíme plát o síle 2 mm, 
nakrájíme na obdélníèky 4 
krát 6 cm a natáèíme na malé 
kovové trubièky, dáme na 
plech s peèícím papírem a 
peèeme asi 10 minut na 
160°C.
Plníme paøížskou šlehaèkou 
nebo máslovým krémem. 
Konce naplnìných trubièek 
mùžeme namáèet v èokolá-
dì. 

Paøížská šlehaèka: 
1/4 litru šlehaèky a 70 g 
strouhané èokolády pøivede-
me do varu a dáme do dru-
hého dne vychladit. Vychlad-
lou druhý den ušleháme a 
sáèkem s hvìzdièkou plníme 
trubièky. 
Máslový krém oøíškový: 
2 0 0  g  m á s l a ,  2 0 0  g  
mouèkového cukru, 140 g 
mletých oøíškù, rum dle chuti. 
Máslo a cukr vyšleháme do 
pìny, vaøeèkou vmícháme 
oøechy a rum. Z této dávky 
vyrobíme 80 - 100 ks trubièek 
(podle toho, jak jsme vyváleli 
tìsto).

Mušlièky 
Spodní díl:
Spodní díl ve tvaru malého 
koleèka vyrobíme z kla-
sického lineckého tìsta.
Vrchní díl:
320 g mouèkového cukru, 80 
g sušeného mléka, 80 g 
másla, 1 bílek, pár kapek 
oleje (pøidáváme postupnì, 
aby tìsto nebylo øídké). Toto 
tìsto necháme odležet do 
druhého dne.
Je možno (a pro ménì zdatné 
pekaøky je výhodnìjší) tento 
díl nahradit zakoupeným 
libovolnì obarveným marci-
pánem.
Postup:
Vrchní díl pak vytlaèujeme ve 
formièce – mušlièce. Na 
spodní díl (linecké koleèko) 
nastøíkáme pusinku náplnì a 
zešikma pøekryjeme vrchním 
dílem. Na ozdobu do krému 
zasadíme cukrovou kulièku – 
zlatou nebo støíbrnou perliè-
ku. 
Náplò: 
Jako náplò možno použít 
jakkoliv ochucený ménì 
sladký máslový krém. 

Vánoce se blíží …
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 Každoroènì dochází bìhem prosincových dní k požárùm od 
hoøících svíèek, pøedevším od tìch umístìných na adventních 
vìncích nebo vánoèních stromcích. Svìtlo svíèek mùže pøinést 
do každého domova atmosféru klidu, pohody, duchovna, ale také 
mùže pøinést neštìstí, pláè, ztráty na majetku, zdraví a nìkdy i 
životech. Aby se pøedešlo nehezkým zážitkùm s ohnìm, je nutné 
dodržovat nìkolik zásadních rad, jak se zapálenými svíèkami 
nakládat.

Je nutné si uvìdomit, že zapálená 
svíèka nemùže být pokládaná kamkoli a na 
cokoli. Svíèka by mìla být umístìna na 
nehoølavé podložce v dostateèné 
vzdálenosti od hoølavé dekorace vìnce. 
Také je dùležité zohlednit vzdálenost 
zapálených svíèek od hoølavých pøedmìtù, 
jako jsou záclony, závìsy nebo obrazy. 
Dále je nutné nezapomínat, že hoøící 

svíèky nelze nechat bez dohledu.
Podobným zpùsobem je nutné zacházet s klasickými 

svíèkami na vánoèním stromku. Tyto svíèky musí být opìt 
umístìny ve stabilních, nehoølavých skøipcích s miskou, která 
zachytí horký vosk. Vždy je nutné dbát na to, aby plamínek svíèky 
byl v dostateèné vzdálenosti od jehlièí a hoølavých vánoèních 
ozdob. Èastým pøípadem požáru o Vánocích bývají také 
elektrické žárovky na vánoèních stromcích, proto je nezbytné 
používat certifikované výrobky, které pøináší vìtší pravdì-
podobnost nezapøíèinìní požáru. Elektrické žárovky a� už 
používané na vánoèních stromcích nebo jako vánoèní dekorace 
domovù by také samozøejmì nemìly být nechávány bez dozoru. 
V pøípadì odchodu z bytu by mìly být tyto žárovky radìji vypnuty. 
Velmi nebezpeèné jsou také prskavky, kdy v pøípadì zapálení 
prskavek na stromeèku, se nesmí zapomínat na umístìní 
nehoølavé podložky pod stromeèek, a rovnìž je nutné 
nenechávat je zapálené bez dozoru.

Nakonec je nutné upozornit, že ještì 10 cm od plamene svíèky 
teplota pøesahuje 200 °C, což staèí k zapálení papíru, textilií, 
plastù, sousední vìtvièky na vánoèním stromku atd. Proto mìjme 
na pamìti, že se svíèky a elektrické dekorace nesmí nechávat 
bez dozoru, že je nutné umístit tyto svíèky a dekorace v 
dostateèné vzdálenosti od hoølavých materiálù, že by mìly být 
umis�ovány na nehoølavých materiálech a že každý takovýto 
prodávaný výrobek (adventní vìnec, svíèka, elektrická svìtýlka) 
by mìl být opatøen návodem na použití, kde by mìlo být uvedeno, 
jak s pøedmìtem bezpeènì zacházet a jak ho správnì používat.

                                                                      Ing. Lukáš Rylko

Pøesto se pracovníkùm 
obèanských poraden podaøilo 
povìdomí o službì rychle 
rozšíøit a v souèasné dobì 
navštíví tato zaøízení, která již 
pùsobí v 66 mìstech, tisíce 
uživatelù roènì.

V Orlové však doposud 
služba tohoto typu chybìla a 
obyvatelé mìsta a okolních 
obcí èasto museli kvùli bez-
platné právní radì cestovat do 
Bohumína èi Karviné. Dle 
statistik Asociace obèanských 
poraden se obrátilo s žádostí o 
pomoc na nìkterou z okolních 
poraden každým rokem pøes 
200 Orlovákù. Od 1. záøí ale 
zaèala fungovat Obèanská 
poradna Orlová v novì zøíze-
ném Komunitním centru Maják. 
Dveøe v ní jsou otevøené všem 
lidem bez rozdílu sociálního 
postavení èi finanèní situace. 
Pracovníci dokáží klientùm 
poradit v oblastech pracovnì-
právních vztahù, ochrany spo-

Èlánek „Co budeme dìlat s farou?“ jistì pøimìl mnoho ètenáøù 
k zamyšlení. Je pravdou, že støed obce se pomalu zlepšuje, a 
oceòuji aktivitu pana starosty s návrhem, jak opravit chátrající 
faru.

O tom, že historickou dominantou naší obce je pøedevším 
kostel, se mnou asi nikdo polemizovat nebude. Nicménì farní 
budova svou velikostí a umístìním také ovlivòuje vzhled støedu 
obce.

O výmìnì oken mùže mít každý svùj názor, ale že by vypadala 
až „úsmìvnì“ škaredá je nadsazená kritika starosty. To by se 
dalo øíci o nevhodné støešní krytinì nebo o fasádì. Pøece každý 
modernizuje podle svých možností. Proto bych ani nezvelièoval 
parádní fasádu na bývalé ZDŠ. Osobnì jsem ukonèil základní 
vzdìlání v této budovì a podle mých školních vzpomínek bych jí 
také zaøadil mezi historické obecní budovy a ani trochu si 
nezachovala pùvodní rysy. A o využití už nemluvì.

Snad nejvíce mì pøinutila k napsání této reakce vìta starosty, 
cituji: „Kdyby nebylo pøièinìní obce a Nadace OKD, ani kostel by 
dnes dobøe nevypadal.“ Pane starosto, zde se hluboce mýlíte! To, 
jak dnes kostel vypadá, je pøedevším zásluhou našich bývalých i 
souèasných farníkù a duchovních správcù farnosti. Asi se už 
zapomnìlo, že v minulosti, a to v krutìjší minulosti, si farníci 
provádìli daleko nároènìjší opravy sami. Jen vzpomenu výmìnu 

Advent a svíèky

støešní krytiny vèetnì obou vìží nebo také celou novou fasádu 
kostela. Z tìch novìjších napøíklad výmìnu vstupních dveøí a 
oken už za pøispìní sponzorských darù. Ostatnì i oficiální podání 
žádosti o pøíspìvek z Nadace OKD vzešlo od farníkù a až po 
vzájemné dohodì byla agenda pøedána k dalšímu vyøizování na 
obecní úøad. Samozøejmì obec a Nadace OKD èásteènì 
pøispìla ke zlepšení stavu kostela. Farníci jsou si toho vìdomi a 
jsou za to vdìèní. Nezapomínáme ani na obecní finanèní dary a 
vstøícnost v posledních letech. Za to vše mockrát dìkujeme.

Zpátky k faøe. Osobnì se mi Váš návrh na využití èásti farní 
budovy a zpùsob její opravy líbil. Je nadmíru pøirozené, že ve 
spoleèenství farníkù jsou rùzné názory a že v tomto pøípadì, v 
jistém okamžiku, pøevládl opaèný názor, který plnì respektuji. 
Prosím, pane starosto, neznámkujte farníky s jiným názorem 
názvem „ti dobøí lidé, aniž mají jiné øešení“. Nezaslouží si to. 
Jsem ale pøesvìdèen, že najdeme øešení a vzhled farní budovy 
se bude postupnì vylepšovat. Pro nás je neménì dùležité, jak 
fara žije uvnitø. Spoleèenství farníkù je otevøené všem, kdo v 
dobrém pøichází.

Na úvodní otázku „Co budeme dìlat s farou?“ si jednoznaènì 
odpovídáte v závìru èlánku – nic a jen èekat. Pøesto bych Vás 
chtìl vyzvat k pokraèování a udržení dlouholeté konstruktivní 
spolupráce mezi farním a obecním úøadem.    Lumír Jendryšèík

Co budeme dìlat s farou?

Obèanská poradna 
koneènì také v Orlové

Když v roce 1997 vstoupily do nabídky sociálních služeb v 
ÈR první obèanské poradny, málokdo vìdìl, co si má pod 
tímto názvem pøedstavit. Obèanské poradenství, model 
pøevzatý z Velké Británie, bylo u nás tou dobou ještì v 
plenkách a pøedstava nestranného, diskrétního a pøedevším 
bezplatného poradenství v právních oblastech pak témìø 
nemyslitelná. 

tøebitele, bydlení, rodinných 
záležitostí, jako jsou rozvody, 
výživné apod., ale také v 
pøípadì finanèních problémù a 
mnohých dalších.

Obèanskou poradnu Orlo-
vá mùže navštívit každý obèan 
z Orlové a okolí v budovì 
Komunitního centra Maják na 
adrese B. Nìmcové 853 v 
Orlové-Porubì (bývalá Baron 
School, nad Penny Marketem), 
a to v pondìlí, støedu a pátek od 
8:00 do 12:00, v úterý od 9:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00, a 
ve ètvrtek od 8:00 do 12:00 a od 
13:00 do 16:00. Je také možné 
obrátit se na poradnu dopisem, 
e-mailem na 

poradna@muor.cz nebo 
telefonicky na èísle 596 512 
973.

A co popøát poradnì do 
zaèátku? Snad mnoho úspìš-
ných let se spoustou spoko-
jených klientù.

             Lenka Šimerdová
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili 

Vzpomínáme na naše zemøelé

Leontinu Svrèinovou, JUDr. Pavla Pyszka

Blahopøejeme

 Listopad 2012

81 let
Irena Galmusová

82 let
Božena Mencnerová
Vìra Sikorová
Marta Chlebková

83 let
Vlasta Staníèková

87 let
Rudolf Halama

89 let
Anna Šimašková

90 let
Josef Èempel
Miroslav Sýkora

91 let
Josefa Miková

Prosinec  2012

81 let
Mária Hubáèková 
Libuše Kýjonková 
Jan Kalivoda

84 let
Josef Mencner
Leontýna Mžíková

85 let
Emílie Popková
Nadìžda Furmanèíková

88 let
Miloslav Olšovský
Leontína Soukeníková

90 let
Vlasta Pazdiorová

Ludmila a Václav Kyjonkovi
Alena a Jaroslav Tomalovi
Danuše a Zdenìk Valoví

Diamantovou svatbu oslaví
Teofil a Daniela Grušèíkovi

10. listopadu jsme pøivítali nové obèánky 
naší obce

Robina Knìžíka Dominika Jurgu
Kristiána Wankeho Noemi Kocurovou

Adama Èerveného 

Setkání padesátníkù a šedesátníkù

Zlatou svatbu oslavili a oslaví

Komise pro obèanské záležitosti poøádala již tradiènì 
spoleèenské setkání našich padesátníkù a šedesátníkù. Jedná 
se o spoluobèany, kteøí v prùbìhu letošního roku dovršili toto 
jubileum. Do Dìlnického domu byli pozváni na poslední 
listopadový pátek, 30. Úèast byla k naší nesmírné radosti 
hojná, pozvání pøijalo celkem 98 osob.

Oslavenci dostali jako dárek k narozeninám poukaz do solné 
jeskynì a všichni zúèastnìní se pøi dobrém vínu, dobré hudbì a 
ve víru tance dobøe bavili až pøes pùlnoc. Jsme moc rádi, že se 
akce podaøila, že nám všem bylo spolu pøíjemnì a tìšíme se 
opìt za rok na setkání s dalšími oslavenci.
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