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Aktuálnì z bloku starosty
Na „okrajové“ èásti obce nezapomínáme, ale vše „naráz“ nejde
Vážení spoluobèané, obèas slýchávám názor, že by se
mìla investièní èinnost zamìøit více i na okrajové èásti naší
obce. Pøitom na tyto oblasti opravdu nechceme zapomenout a
též nechci, aby se zde lidé cítili jako na „vedlejší koleji“.
Všechny oblasti naší pìkné obce jsou pro mne stejnì dùležité
a všude žijí pøevážnì velmi dobøí lidé a slušní spoluobèané.
Chci poznamenat, že jsme
v posledních dvou letech
zrealizovali dobré vìci i pro lidi
v tìchto èástech našeho
území, jen to není tak „na
oèích“, takže obecnì není o
tom asi dobrý pøehled. Proto
jsme nyní zaøadili do Okénka
obrazovou èást, jakousi fotogalerii výsledkù investièní
práce za roky 2011 a 2012.
Stále je to k
vidìní na
www. detmarovice.cz,
INVESTICE
A OPRAVY,
ale pøece
jen, spousta
obèanù s poèítaèem nepracuje, proto ta
„fotogalerie“ v bøeznovém
Okénku. Namátkou z tìchto
investièních akcí za poslední
dva roky mohu jmenovat: nový
povrch komunikace na Glembovec, dále komunikace Balon
- Ulman v Koukolné, komunikace Mencner - Mencner
rovnìž v Koukolné, cyklotrasa
v Koukolné, nový povrch komunikace Glembovec - Zálesí,
nové povrchy chodníkù smìrem na Dolní Lutyni. Znovu
opakuji, že velmi oceòuji velmi
dobrou souèinnost zastupitelstva obce - bez rozdílu
stran - pro realizaci tìchto dobrých vìcí pro naše lidi.
Jak jsem zmínil døíve,
nejvìtšími investicemi tohoto
volebního období v naší obci
jsou: zateplení obou mateøských škol (asi 5 mil. Kè),
stavba sbìrného dvora (3,6
mil. Kè) a zahájení první etapy
kanalizace v hustì osídlené
èásti našeho území (20 mil.

Kè). To ale v žádném pøípadì
neznamená, že budeme
okrajové èásti obce opomíjet.
Napøíklad v Koukolné je nìkolik
dobrých investièních zámìrù s
cílem pomoci oživení této èásti
obce. Není to žádný „skanzen“
našeho území! Oblast si
jednoznaènì zaslouží další
podporu obce pro její rozvoj.
Tímto ale postupnì urèitì
nezapomeneme ani na Zálesí,
ani na Olmovec.
Proto máme již zastupitelstvem schválen postup pro
realizaci tzv. odpoèinkové
plochy pro obèany na území
vedle Motorestu. Již letos zde
bude stát renovovaný „památeèní“ vìtrný mlýn – pùvodnì
odnìkud z Glembovce, jako
šrot získaný „oklikou“ až z
Ostravy. Už je v rekonstrukci.
Budou zde stát dále atrakce
pro dìti, kolotoè, houpaèky,
pirátská loï, lavièky k posezení, apod. Velmi se tìším na
tuto pìknou realizaci. V
souvislosti s tímto zkulturnìným územím chceme v souèinnosti s majitelem Motorestu
zrealizovat i slušný pøíjezd k
budovì z hlavní komunikace
vèetnì parkovištì osobních
vozidel. V Motorestu se slušnì
vaøí a projede zde velké množství aut, jen není kde zaparkovat. Pøedjednaný zámìr byl
pøedložen radì a následnì
zastupitelstvu ke schválení.
Tato èást by se ale realizovala
až v roce 2014, finance nám
letos již na to nestaèí… A pro
Koukolnou máme v zámìru
realizovat ještì chodník v
úseku od silnièního mostu k

rodinnému domku pana Gruštíka – po pravé stranì hlavní
komunikace ve smìru na
K a r v i n o u . Te n t o z á m ì r
zrealizujeme v následné etapì,
nebo vše najednou opravdu
nelze. Ne že bychom to
stavebnì a organizaènì nezvládli, ale z dùvodù finanèních. Ten chodník vyžaduje
nároèný projekt a finance pøes
milion Kè, ale dle prvních
vyjádøení úøadù je možno o této
investici uvažovat. Výraznì se
tak zvýší bezpeènost chodcù

pohybujících se dnes v pøedmìtném nebezpeèném úseku
komunikace I/67. Za sebe
mohu slíbit, že udìláme pro
realitu této stavby maximum.
Lidé z
uvedené oblasti
požadují pøedmìtný chodník
oprávnìnì.
Tolik zatím ze škály dalších
zámìrù pro zvelebení obce.
Všechny, i ty s delším èasovým
výhledem, Vám budu chtít
sdìlit, vážení spoluobèané,
postupnì v dalších etapách.
Ing. Ladislav Rosman

Obraz oráèe od autora pana Libora Lepky, malíøe z
Karviné, je urèen do renovované Nìbrojovy kaple místo
pùvodního díla, které bylo odsud zøejmì odcizeno nìkdy v
devadesátých letech minulého století. Nový obraz bude v
kapli znovu viset
asi v kvìtnu letošního roku po
uskuteènìní kompletní renovace interiéru i exteriéru objektu
kaple a nahradí ten historický od nìmeckého mistra
Friedricha Gensierka. Kaple bude pak sloužit v urèených
termínech k bohoslužbám a v obci pøibude i turisticky
zajímavý objekt.
Obraz je namalován olejovými barvami na zvláš jemném
lnìném plátnì, které je pøilepeno na starou dvacetiletou
døevìnou desku. Malba je pokryta nìkolika vrstvami
ochranných lakù a voskù. Motiv oráèe s koòmi je zasazen do
hnìdého rámu z tropického døeva.

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU
Aktuální informace k obchvatu obce
Podpisová akce našich obèanù za stavbu silnièního
obchvatu, kampaò ve sdìlovacích prostøedcích a další
naše aktivity v obci navodily stav, že nový ministr dopravy
pan Stanjura v odpovìdi na únorovou interpelaci poslance
pana Šincla realisticky posuzuje možnosti dalších krokù k
projektu a k následné realizaci.
V rubrice AKTUALITY na
stránkách www. detmarovice.cz jsme umístili interpelaci i odpovìï na ni. Naši
obèané si mohou udìlat

úsudek sami, ale lze
konstatovat nìkolik skuteèností:
1/ ØSD a ministerstvo se
naším obchvatem koneènì

zabývají, na projekt a zhodnocení ekonomiky stavby je
letos vyèlenìno 0,5 mil. Kè.
2/ Územní plán obce s
trasou obchvatu dle Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje v tzv. severní
variantì je dopracováván,
brzy bude k dispozici pro pøipomínky obèanù a následnì
bude dán ke schválení
zastupitelstvu obce. Zároveò

Výsledky volby prezidenta v naší obci
Historicky první pøímá volba prezidenta republiky se konala v pátek a sobotu
11. a 12. ledna 2013.
Druhé volební kolo probìhlo 25. a 26. ledna.
Jako každé jiné volby i tyto se v Dìtmarovicích uskuteènily ve ètyøech volebních okrscích.
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musím negovat výrok pana
ministra, že v pùvodní verzi
tzv. jižní varianty obec
nechala trasu zastavìt. Není
to pravda, trasa zùstala
nezastavìna, ale o severní
variantì podél železnièní trati
rozhodlo zastupi-telstvo obce
v roce 2008, aby nebyla obec
cestou „rozpùlena“.
3/ Pan ministr doporuèuje,
abychom prosadili obchvat
do priorit staveb v kraji. S
cennou pomocí pana senátora Víchy, starosty Bohumína, se pokusíme o to, aby
stavba byla v Moravskoslezském kraji takto hodnocena a její realizace z MSK
podpoøena. Vážení spoluobèané, je zøejmé, že stavba brzo nebude, ale pøece jen
Vaše cenné podpisy a
celková snaha „zahýbat“ s
problémem starým desítky let
mají svùj smysl. O tom jsem
pøesvìdèen zcela jednoznaènì. Nelze dále neèinnì
nechat problém hustoty
dopravy v obci svému osudu.
Nelze spoléhat na nìkoho
jiného, že stavbu ve tvrdé
konkurenci staveb za nás na
nejvyšších místech prosadí.
Pøedstavitelé obce musí mít
záležitost stavby obchvatu
trvale na pamìti a trvale ji
prosazovat. Jinak by se
mohlo lehce stát to, že
hustota provozu v obci naroste do krizových rozmìrù a
naše dìti nám vzniklou situaci
oprávnìnì vyètou jako
dùsledek našeho nezájmu a
neèinnosti.
Ing. Ladislav Rosman

www.detmarovice.cz
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Spalování vìtví, listí a trávy
na otevøených ohništích

Informace o zvýšení koeficientu danì z nemovitosti

S blížícím se jarem nás opìt èekají práce spojené s
údržbou zahrad. Bude zapotøebí provést zmlazovací øezy
ovocných stromù, formovat jehliènany, vyhrabat starou
trávu a listí, pøipravit záhony pro novou výsadbu, aby
všechno rostlo a kvetlo co možná nejlépe. Nezapomínejme však pøitom na ovzduší a chovejme se, prosím,
k sobì navzájem ohleduplnì.
ho vìtru (0 - 2 m/s vèetnì)
Pøipomínáme zde záb) pøi výskytu mlhy
kladní pravidla pro spalování
(meteorologický
stav, pøi
výše uvedených rostlinných
nìmž je dohlednost pod 1
„zbytkù“, které pøi tìchto
km)
jarních úklidech vznikají, na
c) pøi výskytu kouøma
otevøeném ohni ve venko(obdobný
meteorologický
vním prostøedí. Jsou to prastav jako mlha, pøi nìmž se
vidla daná Obecnì závaznou
však dohlednost pohybuje v
vyhláškou obce Dìtmarovice
rozpìtí od 1 do 10 km)
è. 3/2012 o ochranì ovzduší
d) dešových a snìhov obci, která vešla v platnost
vých srážek
na podzim loòského roku:
e) pøi vyhlášení signálu
regulace a signálu upozorPodmínky pro spalonìní (smogové situace)
vání rostlinných materiálù
4) Pøi spalování rostlin1) Rostlinné materiály
ných materiálù nesmí
mohou být spalovány pouze,
docházet k obtìžování
jsou – li suché.
zápachem nebo kouøem.
2) Rostlinné materiály
mohou být spalovány pouze
za dobrých rozptylových
podmínek.

5) Pøi spalování rostlinných materiálù nesmí docházet ke spoluspalování
jiných materiálù a odpadù.

3) Za dobré rozptylové
podmínky se nepovažuje
stav:

6) V otevøených ohništích
mohou být rostlinné materiály
za úèelem odstranìní spalovány v prùbìhu kalendáøního roku pouze v tìchto
vymezených dnech:
v pondìlí až sobotu vždy
od 7,00 do 20,00 hod.

a)

bezvìtøí nebo slabé-

Pozvání na
zasedání
zastupitelstva
obce
Ve støedu dne 27.3.2013 v
17.00 hodin se koná v
Dìlnickém domì zasedání
zastupitelstva obce. Na
programu zasedání bude
zejména vyhodnocení plnìní
programu rozvoje obce v roce
2012 a schválení rozpoètu a
programu rozvoje obce pro
rok 2013 (investice, projekty
apod.). Rovnìž tak budou
probrány nìkteré majetkové
záležitosti, zvoleni další
pøísedící Okresního soudu v
Karviné apod. Na toto zasedání Vás, vážení obèané,
srdeènì zveme.

Pøes skuteènost, že informace o zmìnì koeficientu
danì z nemovitosti byly zveøejnìny v obecním zpravodaji i
na portálu obce již mnohokrát, zjistili jsme pøi prodeji
známek na popelnice, že mnoho obèanù tuto skuteènost,
bohužel, nezachytilo. Znovu proto uvádíme, že usnesením
zastupitelstva obce došlo k úpravì koeficientu danì z
nemovitosti ve výši 3 za jednotlivé druhy pozemkù, staveb,
samostatných nebytových prostorù a za byty. Místní
koeficient se nevztahuje na pozemky orné pùdy, chmelnic,
vinic, zahrad, ovocných sadù a trvalých travních porostù.
Proto se jako finanèní kompenzace snížila pro rok 2013 a
2014 cena za odvoz odpadu o 1000,-Kè.

7) V nedìli a ve státem
uznaných svátcích podle
zvláštního zákona, které jsou
dny pracovního klidu, je
spalování suchých rostlinných materiálù za úèelem
odstranìní zakázáno.
Plošné vypalování trávy je
zákonem zakázáno! Pro
likvidaci výše uvedených
materiálù využijte buï
kontejnery na bioodpad,
které budou opìt od 1.5. do
30.11. rozmístìny po obci
nebo sbìrové místo bioodpadu „Na Šlogu“- otevøeno od
1.4. do 30.11. každou sobotu
od 8,00 do 16,00 hod.
Dìkujeme.

Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm vèas
oznámeny.

-3-

www.detmarovice.cz

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU
Zámìr pojmenování ulic v obci
Po pøedchozím projednání na schùzi rady obce
schválilo zasedání zastupitelstva dne 19.12.2012 „postup
pøípravy pojmenování ulic v obci Dìtmarovice v roce 2013
s následnou realizací v roce 2014“.
V souladu s tím proto
budou v roce 2013 probíhat
pøípravy tohoto kroku, se
zvažováním jeho výhod i
nevýhod a pochopitelnì s pøihlédnutím k názorùm obèanù
Dìtmarovic, jichž se záležitost bude dotýkat. Je totiž
známo, že se jedná o citlivou
záležitost, na kterou se
názory obèanù rùzní.
Pojmenování ulic by nespornì pøineslo lepší orientaci
v obci nejen pro návštìvníky
obce, ale i jiné subjekty policii, poštu, vodaøe, ply-

Internet v domì
s peèovatelskou
službou
V budovì peèovatelské
služby byl na pøání seniorù
instalován poèítaè s pøístupem na internet.
Cílem je pøedevším pøekonat poèáteèní nedùvìru
starších lidí k výpoèetní
technice. Poèítaè pro seniory má rovnìž webkameru s
mikrofonem a reproduktory,
tím je umožnìna jak
zvuková tak obrazová
komunikace pomocí programù ICQ a SKYPE s ostatními úèastníky internetu.
S pøístupem na internet
mohou senioøi získat daleko
víc informací i o dìní v naší
obci a ve svìtì. Pevnì
vìøíme, že v krátké dobì
naši senioøi získají základní
informace o práci na
poèítaèi a budou si moci
prohlížet nejen fotografie
svých vnouèat. Pøejeme jim
proto hodnì trpìlivosti s
poèítaèem.

naøe, záchrannou službu atd.
Již v minulosti se touto
záležitostí obecní úøad
zabýval a byla zpracována
jakási pasportizace komunikací, vedoucích k rodinným
domùm, zejména do okrajových èástí obce.
V
souèasné dobì bude proto
nutné tento pasport doplnit o
novì vystavìné rodinné
domy a urèit rovnìž zaèátek a
konec jednotlivých navržených ulic, což nemusí být a
také nebude vzhledem k
èlenitosti zástavby až tak
jednoduché. Poté by následovalo pojmenování ulic s
následným schvalovacím
øízením v zastupitelstvu a
zavedením pojmenování ulic
do registru územní identifikace a nemovitostí - RÚIANu. V roce 2014 by probìhla
druhá a závìreèná „technická“ etapa - umístìní tabulí
s oznaèením názvu ulice.
Jedná se o èasovì nároènou
akci s finanèním nákladem
cca 250 000 korun. Stejnì tak
je tøeba si ovšem uvìdomit,
že pojmenování ulic je považováno za zmìnu adresy
trvalého pobytu obèana. V
pøípadì jeho realizace bude
proto nutno v souladu s ust. §
10 zákona è. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných
èíslech a o zmìnì nìkterých
zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù a § 14 odst. 1 písm.
f) zákona è. 328/1999 Sb., o
obèanských prùkazech, ve
znìní pozdìjších pøedpisù,
požádat úøad s rozšíøenou
pùsobností – u obèanù
Dìtmarovic tedy Magistrát
Mìsta Karviná
– o vystavení nového
obèanského prùkazu. Toto je
nutno uèinit do 15 dnù ode

dne, kdy se obèan doví, že
došlo ke zmìnì adresy, a to
na základì oznámení obecního úøadu. Nesplnìní povinnosti obèana požádat o
vydání nového obèanského
prùkazu v souvislosti se
zmìnou adresy trvalého
pobytu je pøitom pøestupkem
dle ust. § 16a zákona o
obèanských prùkazech, který
je spojen s finanèní pokutou.
Samotné provedení zmìny
adresy by pro obèany v tomto
pøípadì bylo bezplatné.
V souvislosti s výmìnou
obèanského prùkazu však
pro obèana vzniká i povinnost
tuto zmìnu ohlásit dalším
subjektùm (zdravotní pojišovnì, živnostenskému
úøadu, Èeské správì sociálního zabezpeèení, finanènímu úøadu, pojišovnám,
penìžním ústavùm, dopravnímu odboru Magistrátu
Mìsta Karviná do 10 dnù od
oznámení zmìny - § 12 zák.
è. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích zmìny v technickém prùkazu
vozidel, což se týká i pøívìsných vozíkù a jednostopých
vozidel).
Uvedený výèet jistì není
úplný, je individuální pro
každého jednotlivého
obèana.
Povinnost ohlásit zmìnu
adresy se týká samozøejmì i
právnických osob a OSVÈ.
Všech tìchto, ale i dalších
skuteèností jsou si zastupitelstvo obce i obecní úøad
dobøe vìdomy. Obecní úøad
proto hodlá oslovit obèany se
struènou dotazníkovou akcí
(anketou) na jejich názor a
další pøipomínky k této
problematice pøed tím, než
zastupitelstvo ve vìci s koneènou platností rozhodne.
O dobì a formì této akce
budou obèané v dostateèném
pøedstihu informováni.
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Zasedání
zastupitelstva
obce
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne
30.1.2013 vystoupili zástupci Dolu Karviná se
zprávou o aktuálním stavu
hornické èinnosti, pøièemž v
této souvislosti bylo schváleno pokraèování monitorování svahových deformací v oblasti Ujala v roce
2013 vèetnì pøíspìvku obce
na tuto èinnost. Rovnìž tak
byly zastupitelstvem postoupeny k dalšímu projednání žádostí obèanù o
zmìnu územního plánu,
byla pøedbìžnì probrána
informace o možnosti provozování tzv. podporovaných bytù v obci, jakož i
zvoleni noví pøísedící (døíve
soudci z lidu) Okresního
soudu v Karviné.
Èlenové zastupitelstva
se seznámili rovnìž s
výroèní zprávou obvodního
oddìlení Policie ÈR v Dìtmarovicích o stavu bezpeènosti za rok 2012 obsahující mj. poèty pøestupkù
proti veøejnému poøádku a
obèanskému soužití, jakož i
trestné èinnosti, nejèastìji
krádeží. Poèty tìchto pøípadù oproti roku 2011 sice
mírnì poklesly (nejvíce
naopak - až pìtinásobnì vzrostl poèet udìlených
blokových pokut za pøestupky v oblasti dopravy),
pøesto však je nadále nutné,
aby obèané byli v zájmu
vlastním i svých sousedù
více všímaví k „podezøelým“
èinnostem ve svém okolí
vèetnì upozornìní policie
na takovéto „èinnosti“.
V rámci výše uvedeného
bodu programu sdìlil starosta obce, že dle informace
obdržené od policie v Dìtmarovicích jsou od konce
minulého roku ubytováni na
dvou patrech ubytovny EDÌ
sociálnì slabí obèané,
kterým ubytování hradí stát.
Tìchto ubytovaných je zde
na uvedených dvou
urèených patrech kolem 60
až 70.
www.detmarovice.cz

Psí útulek v Dìtmarovicích
Psí útulek v Dìtmarovicích byl rekonstruován v roce
2006. Vlastníkem je soukromá firma MIRPAL spol. s.r.o.,
nikoliv obec Dìtmarovice, jak se nìkteøí mylnì domnívají.
Útulek sídlí v areálu firmy Mirpal s.r.o., na Skotnici v
Dìtmarovicích. Kapacita útulku je 27 kotcù, z toho 7 kotcù
je karanténních.
V útulku jsou umísováni
psi odchycení na území obcí
Dìtmarovice, Petrovice,
Dolní Lutynì, Doubrava, Stonava, Albrechtice, Horní
Suchá a mìsta Petøvaldu.
Veškerá péèe o psy, vèetnì
jejich odchytù, veterinárního
ošetøení a úhrady za tzv.
pes/den je hrazena v souladu
se zákonem z obecních
rozpoètù tìchto obcí. A že se
jedná o nemalé èástky, které
obecní rozpoèty zatìžují,
ukazují statistické výkazy
posledních let.
Z tohoto dùvodu se snažíme náklady na psí útulek
snížit. V roce 2012 se nám
díky nìkolika velice vydaøeným akcím podaøilo umístit
6 psù z celkových 11 odchycených na území Dìtmarovic a obecnímu rozpoètu
snížit náklady na psí útulek
oproti minulým letùm o cca
260 tisíc Kè. A to jsou peníze,
které obec mùže investovat
do svého dalšího rozvoje.
Mezi úspìšné akce patøilo
v èervenci hromadné venèení
psù a v záøí „Den otevøených
dveøí“. Poslední projekt s
názvem „Staò se andìlem a
ubytuj pejska na zimu“ mìl
pøinést domov pro pejsky
nejenom krátkosrsté, kteøí v
tomto zimním období op-

ravdu trpí, ale samozøejmì i
pro ostatní pejsky, kteøí by
rádi našli nové páníèky. Kdo
by mìl to srdíèko pejska,
kterého si adoptuje na zimu a
který se stane jeho „kamarádem“, vrátit zpátky do
útulku? A právì tato vize se
stala cílem našeho projektu.
A je to i pro mì nejdùležitìjší
fakt, že se podaøilo najít nový
domov nìkolika pejskùm.
Nové páníèky našli i takoví
pejsci, pro které byl útulek
„domovem“ již nìkolik let.
V minulém roce jsem se
bohužel setkala i s reakcí lidí,
proè tyto akce vlastnì
organizujeme, že podporujeme a vkládáme peníze do
nìèeho zbyteèného, nepotøebného, že mrháme
obecními prostøedky. Ale
opak byl pravdou. Kromì toho že hrazení tìchto nákladù
je zákonnou povinností obcí,
je zøejmé, že to, co pro pejsky
dìláme, má svùj smysl a své
kýžené výsledky. Je faktem,
že dokonce ani nìkteøí naši
obèané netušili, že se nìjaký
psí útulek v obci nachází.
Jsem tedy upøímnì ráda, že
psí útulek vešel v povìdomí
lidí a že se nám podaøilo v
roce 2012 nastartovat tuto
sérii akcí.
Už teï vás mohu pozvat

na akce, které probìhnou v
roce 2013.
Pro velký zájem plánujeme v poøadí již druhý „Den
otevøených dveøí“ spojený
nejenom s prohlídkou útulku
a následným veøejným
venèením psù, ale také s
atrakcemi pro dìti, které se
loni velmi osvìdèily.
Bìhem roku budou opìt
probíhat „Veøejná venèení
psù“, která v minulém roce
získala takovou oblibu, že pro
nìkteré zájemce dokonce
nezbyli ani pejsci.
Konkrétní termíny všech
akcí se vèas dozvíte.
Chtìla bych ještì pøipomenout dùležitý fakt, že obec
Dìtmarovice nabízí obèanùm, kteøí si vezmou pejska
ze zdejšího útulku (odchyceného na území Dìtmarovic) finanèní dar na „psí
potøeby“ (psí žrádlo, granule,
apod…) ve výši 500,- Kè, dále
poskytujeme zdarma první
veterinární vyšetøení pejska a
majitel pejska je nastálo
osvobozen od místního poplatku.
V takto nastaveném trendu bychom chtìli pokraèovat i
nadále. Touto cestou bych
nakonec chtìla moc podìkovat p. Sojkové z psího
útulku a všem dobrovolníkùm, kteøí nám pomáhají, za perfektní spolupráci.
Pevnì vìøím, že se k
našim akcím pøipojíte i vy a že
tyto akce pøilákají mnohem
více zájemcù než tomu bylo
minulý rok.
Bc. Jana Støelcová
OÚ Dìtmarovice
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Další neuvìøitelný
pøípad lidského
hyenismu!!!
To, že lidský hyenismus
nezná mezí, jsme se
pøesvìdèili dne 6.2.2013,
kdy bylo v krabici u popelnice v Dìtmarovicích
nalezeno 8 štìòat - pìt klukù
a tøi holky, mají 6-7 týdnù.
Zde bychom chtìli zdùraznit, že se jedná nejen o
zavrženíhodné jednání vùèi
bezbranným zvíøecím „mláïatùm“, které jen náhodou
neskonèilo jejich umrznutím
a smrtí hlady a žízní. Jedná
se totiž i o pøestupek podle §
6 zákona è. 246/1992 Sb. na
ochranu zvíøat proti týrání
(„nikdo nesmí zvíøe opustit s

úmyslem se ho zbavit nebo
je vyhnat“), popø. i o trestný
èin èi pokus o nìj dle
trestního zákoníku, za které
lze uložit pøíslušné sankce,
mj. i výrazné pokuty. Obec
Dìtmarovice proto zvažuje
podniknutí pøíslušných
právních krokù, a to i v souvislosti s úhradou nemalých
nákladù, až desetitisícových, které obci takovýmto protiprávním jednáním vzniknou (viz i údaje z
pøedchozího èlánku o psím
útulku). V pøípadì opuštìných štìòat se jedná zøejmì
o køížence labradora a nìmeckého ovèáka (zatím tìžko urèit blíže), mìla by být
støedního až vìtšího vzrùstu. Dosud štìòata musela
být nìkde venku, protože
mají „zimní kožich“. Jsou
naoèkovaná.
Všechna tato štìòátka by
ráda našla zodpovìdné a
milující páníèky, když už
nemìli tolik štìstí a nìkdo
se jich „zbavil“ a „vyhodil“ je
v krabici u popelnice!!! Pevnì doufáme, že tato štìòátka najdou brzy svùj nový
domov.
Momentálnì jsou štìòátka umístìna v psím útulku v
Dìtmarovicích.
Zájemci kontaktujte p.
Sojkovou na tel.: 724 266
257

www.detmarovice.cz

Z knihovny
Vážení ètenáøi, a je nám to milé nebo ne, pohled do
kalendáøe nám sdìluje, že z letošního roku èas odkrojil
skoro první ètvrtinu, no já bych se ještì ráda v krátkosti
zastavila v minulém roce. Mám radost z toho, že zájem o
èetbu je navzdory poèítaèové dobì stále velký, že v
Dìtmarovicích je hodnì nároèných ètenáøù, knihy
pomáhají rozšíøit obzory, dovìdìt se nìco nového, potìšit
duši, odreagovat se a uniknout z reality všedního dne.
Snahou knihovnice je a bude zajistit pro své ètenáøe co
nejvíce nových a kvalitních knih, aby v knihovnì našli to,
co hledají. V loòském roce jsme knihovnu obohatili o 528
nových titulù z rùzných žánrù jak dìtské, tak dospìlé
èetby.

Z letošních knižních
novinek nabízím:
Jakoubková, A. –
Poslední tango s
Carmen - do života Carmen
Berkové, úspìšné zubní
lékaøky, zasáhne osud v
podobì sympatického muže,
s nímž protanèí noc v cizím
mìstì. Když se ráno Carmen
probudí v cizí posteli...
Khidayer, E. - Život po
arabsku - po úspìšné knize s
názvem Arabský svìt - jiná
planeta, pøichází autorka s
další knihou. Ta konkrétnì
rozebírá jednotlivé elementy
bìžného života, od narození
dítìte, po svatbu a další
obøady, pøes oblékání, stravování, hygienu, služby,
cestování i zábavu. Hodnì
prostoru opìt dostávají vztahy žen a mužù, vùbec ženám
autorka (logicky) vìnuje
velkou pozornost.
Nora Roberts - Sedmé
znamení - Obyvatele malého
mìsta stihne každých sedm
let týden plný katastrof. Je
možné, aby je mìly na
svìdomí tajemné síly, které
svou pøísahou uvolnili tøi

chlapci? Tuto legendu chce
využít spisovatelka Quinn
jako téma pro svou knihu.
Dorazí sem právì vèas, jenže
netuší, že se sama stane
souèástí záhady.
Lauerová, S. – Tichošlap - Hlavní linie pøíbìhu je
peèlivì uschována za každodenními obrazy obyèejných
lidských životù - nezralé,
nešastné a samu sebe
hledající Anety, zamilovaného a ambiciózního podnikatele Pavla, dominantní,
úspìšné a citovì okoralé
galeristky Sonji a dvou
starých žen. Životù, které
spojuje jen jedno - pøítomnost
tichých kolíbavých krokù
muže bez minulosti. Muže,
který nemluví. Muže, který se
ke spánku ukládá v temné
místnosti starého èinžovního
domu a nekoneèné hodiny
tráví v prostorách pražského
metra. Co v nìm hledá? Co
jej nutí žít v paralelním svìtì
mnoho desítek metrù pod
zemí?
Lauerová si ponechává
svùj sugestivní a autentický
literární styl, tentokrát jej však
obohacuje o nový, pozvolný a

temný poetizující odstín,
který dává románu Tichošlap
zcela osobitý ráz.
Edelman, H. – Dcery bez
matek - Tato odvážná a silná
kniha plná zkušeností a
vhledu je pro všechny ženy,
které ztratily matku a které
hledají útìchu a porozumìní.
Každá žena, která ztratila
matku, vám øekne, že tato
ztráta její život nenávratnì
promìnila: že zmìnila to, jaká

je teï a jaká bude. Odešla ta,
která o ni peèovala, odešla
její uèitelka, rádkynì, její
vzor. Doby zmìn v životì
ženy - odchod z domu, vstup
do manželství, dìti - vyvolávají touhu po vedení a
sdílení, a èasto se již není ke
komu obrátit. Kniha Dcery
bez matek zkoumá hluboké
následky ztráty, které se
dotýkají identity ženy, jejich
osobních a životních voleb.
Hope Edelmanová, která
ztratila svou matku v sedmnácti letech, hledala knihu,
jako je tato, aby ji vedla, a
když žádnou nemohla najít,
rozhodla se, že ji napíše
sama.
Na vaši návštìvu se tìší
Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice

Nejpùjèovanìjší tituly za období 1.1.2012 - 31.12.2012
název
1. Dvacet deka lásky
2. Matka v koncích
3. Deník malého poseroutky 6. díl
4. Farma zvíøat
5. Blonïatá stíhaèka
6. Deník malého poseroutky 1. díl
7. Høíšný kanec
8. Já o koze, on o voze
9. Deník malého poseroutky 5. díl
10. Srdceboly

autor
Monyová Simona
Monyová Simona
KinneyJeff
Orwell George
Monyová Simona
KinneyJeff
Monyová Simona
Monyová Simona
KinneyJeff
Monyová Simona

poè. výpùjèek
64
58
56
54
52
51
51
51
50
50
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Životní podmínky
2013
– výbìrové
šetøení
v domácnostech
Èeský statistický úøad
organizuje v roce 2013 v
souladu se zákonem è. 89/
1995 Sb. o státní statistické
službì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, výbìrové šetøení o
životních podmínkách domácností v Èeské republice –
EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje
na pøedchozí roèníky šetøení.
Smyslem tohoto zjišování je
získat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci v celkem
30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro
výpoèet ukazatelù penìžní a
materiální chudoby.
Šetøení se uskuteèní na
území celé Èeské republiky v
10 127 domácnostech.
Všechny domácnosti byly do
šetøení zahrnuty na základì
náhodného výbìru poèítaèem.
Vlastní šetøení probìhne v
dobì od 23. února do 12.
kvìtna 2013 prostøednictvím
speciálnì vyškolených
tazatelù. Do šetøení budou
zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytì
obvyklé bydlištì.
Pracovníci zapojeni do
šetøení se budou prokazovat
prùkazem tazatele a pøíslušným povìøením, které ve
spojení s obèanským prùkazem opravòují k provedení
šetøení Životní podmínky
2013 a které jim vydá Krajská
správa ÈSÚ, nebo prùkazem,
zamìstnance ÈSÚ. Ve všech
fázích zpracování je zaruèena anonymita zjištìných
údajù a získaná data jsou
chránìna podle pøísných
požadavkù zákona è. 89/
1995 Sb. o státní statistické
službì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù a podle zákona è.
101/2000 Sb. o ochranì
osobních údajù. Všichni pracovníci zúèastnìni na zjišování a procesu zpracování
jsou vázáni mlèenlivostí o
všech šetøených skuteènostech ve smyslu § 16
zmiòovaného zákona o státní
statistické službì.
www.detmarovice.cz

Podìkování
Ples je jedním z nejhezèích okamžikù, který si
mùžeme na rozdíl od svatby
nebo promoce zopakovat
kdykoliv a i nìkolikrát v roce.
18. ledna 2013 se uskuteènil III. farní ples, poøádaný
dìtmarovickou farností. Byl
velice úspìšný, a to nejen
díky hudbì, výbornému jídlu,
ale také díky hodnotným cenám, které jsme do tomboly
obdrželi. Tímto zpùsobem
bychom velice rádi podìkovali za sponzorské dary,
které nám byly poskytnuty.
Jsme velmi rádi, že se mezi
námi najdou tací, kteøí rádi
pomohou. Pøejeme sponzorùm a všem anonymním
dárcùm zdraví, úspìch a pohodu. Byli to: Fa Stelmar,
Stoplast, Trestles, OKD
doprava, Cemex, Silexim,
Mont, Falco nábytek, Intevo
Karviná, EDÌ, Obecní úøad
Dìtmarovice, Techcom,
Elektro Volák, Elektro Prudel,
Drakknet, Auto Kelly, Eurobit
– Koukolná, stolárna Kiša,
lékárna Dìtmarovice, p. Pilcová, p. Manová, p. Bárová,
p. Burdková, p. Sznapková,
sl. Rozumková, p. Mazurek
Jiøí a Jaromír, p. Èopík, p.
Šenkeøík, p. Ligocký, p.
Tomèík, manželé Kolderovi,
øeznictví Vojtas Dolní Lutynì,
pekárna Rychvald, pekárna
Odkolek Karviná.
Za poøadatele
Alžbìta Jendryšèíková

Lukáš, Markéta, Ondra, Natálie a Ondøej - ti všichni pøivezli z Brna medaile
Krasobruslaøský závod Dragon Trophy byl pro
Orlovské krasobruslaøe vydaøený. Závodu se úèastnilo 7
orlovských krasobruslaøù v rùzných kategoriích a z toho
získali 5 medailí a dvì 4. místa.
V k a t e g o r i i n o v á è c i a radostí bylo 1. místo
chlapci máme hned dvì Markéty Sobotíkové. V
želízka, a to zatím stále se kategorii mladší žaèky B
držícího prvního místa Markéta zajela bezchybnou
Lukáše Vágnera, který v této volnou jízdu a s pøehledem
kategorii zvládá všechny zvítìzila. Lucie Motyková
pøedepsané prvky. V Brnì závodila v kategorii nejmladší
zaøadil do své volné jízdy žaèky B a umístila se na 4.
novou piruetu, která je velice místì. Také Ondøej Marmodobøe hodnocena. Lukášovi roviè v kategorii mladší žáci A
se jízda povedla a získal 1. se snažil, škoda jen jednoho

pádu. Ale i tak se Ondra
umístil na 3. místì. Ti, co byli
umístìni na 1. – 3. místì, byli
ocenìní krásnými medailemi,
poháry, diplomy a vzácnými
dárky.
Všem závodníkùm gratulujeme a pøejeme další sportovní úspìchy.
Krasobruslaøský klub
Orlová
Poznámka redakce:
Natálie a Lucie Motykovy a
Ondøej Marmoroviè jsou dìti z
Dìtmarovic.

místo. Druhým našim
závodníkem v této kategorii je
Ondøej Slovik, který zajel
svou volnou jízdu hezky, jen
pád pøi jednom prvku ho
odsunul na 3. místo. Druhé
místo Natálie Motykové v
kategorii mladší nováèci A
nás také velice potìšilo.
Natálie pøedvedla hezkou
volnou jízdu. Daniela Andlová
soutìžila v kategorii nováèci
A. Daniela pøedvedla hezkou
volnou jízdu jen pád pøi
jednom z povinných prvkù jí
odsunul na 4. místo a stál jí
medaili. Velkým pøekvapením

MUDr. M. Langrová, s.r.o.
Soukromá zubní ordinace
Dìtmarovice è. 900
Ordinaèní doba:

Pondìlí
7.00 - 11.00
Úterý
7.00 - 11.00
Støeda
10.00 - 14.00
Pátek
7.00 - 9.30
Ètvrtek v akutních pøípadech
pracovištì Havíøov - Podlesí, Dlouhá è. 83
Èíslo telefonu 596 433 381
- také OPG vyšetøení - panoramatický rentgen

Natálie Motyková

Pozvání na valnou hromadu
TJ Sokol Dìtmarovice
zve všechny èleny na valnou hromadu,
která se uskuteèní
dne 21.3.2013
v 17.00 hod.
v místní sokolovnì

Pohotovost:
NsP Havíøov, Dìlnická è. 24
sobota, nedìle, svátky 8.00 - 13.00
Ostrava - Fifejdy, Varenská è. 5
pondìlí - pátek 18.00 - 6.00,
svátky nepøetržitì
FN Ostrava - Poruba
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Èeské jablonì
Seznámení s novými odrùdami jabloní.
Blaník - plody jsou
støední až nadprùmìrné
velikosti, kuželovitého tvaru s
malými žebry. Slupka je
lesklá, ojínìná, støednì
tlustá, základní barvu
pøekrývá èervené rozmyté
líèko témìø na celém povrchu
plodu.
Dužnina je svìtle krémové barvy, støednì pevná,
rozplývavá, støednì až více
šavnatá. Chu je navinule
sladká, aromatická, velmi
dobrá až výborná. Plodnost
je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeò se provádí koncem
záøí, konzumnì dozrává v
listopadu, dá se skladovat do
února až bøezna. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloòovým je støední
až vyšší a vyšší je i odolnost
proti fyziologickým poruchám
dužniny. Odrùda je vhodná
pro pøeroubování zdravých
stromù a lze ji vysazovat ve
všech polohách vhodných
pro jablonì. Více o odrùdì na
internetu - google Blaník nová perspektivní odrùda.

teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká,
dosti vysoká a pravidelná.
Sklizeò se provádí koncem
srpna až v polovinì záøí,
konzumnì dozrává v záøí, dá
se skladovat do listopadu.
Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní (Vf), a proti padlí
jabloòovým je vyšší. Petra je
nenároèná odrùda, kterou
mùžeme pìstovat ve všech
polohách vhodných pro
jablonì.
Tábor - plod je vìtší
velikosti, kulovitého až ploše
kulovitého tvaru. Slupka je
lesklá, hladká, støednì tlustá
až slabší, základní barvu má
zeleno žlutou pøekrytou èerveným líèkem vìtšinou ve formì žíhání, èásteènì pøecházející v rozmyté líèko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné
konzistence, nadprù-mìrnì
šavnatá, støednì pevná.
Chu je navinule sladká až
nasládlá, slabì aromatická
velmi dobrá. Rùst je nadprùmìrný, koruny vytváøí vzpøímené, pozdìji rozložité,
støednì husté. Plodnost je
raná, velká a pøi probírce
pravidelná. Sklizeò se provádí koncem záøí, konzumnì
dozrává v øíjnu a dá se
skladovat do února. Proti

napadení strupovitosti je
rezistentní (Vf) a proti napadením padlím jabloòovým je
vyšší. Podnože lze použít
velmi zakrslé až støednì
vzrùstné. Støednì nároèná na
polohu, pùdy vyžaduje dobøe
zásobené živinami a vláhou.

nì dlouhá, silnìjší až støednì
silná. Slupka hladká, støednì
silná, slabì mastná základní
barvu má zeleno žlutou
pøekrytou èervení ve formì
žíhání pøecházející v rozmyté
líèko na 1 až 3 povrchu plodu.
Dužnina je støednì pevná,
krémové barvy, jemná,

Kvalitní a atraktivní odrùda
pro pøímý konzum. Mùžeme ji
vysazovat do všech oblastí
vhodných pro pìstování
jabloní. Nejlepší kvality
dosahují plody ve støedních a
teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprùmìrné velikosti, kulovitého až kulovitì kuželovitého tvaru. Stopka je støed-

støednì až více šavnatá.
Chu navinule sladká až
nasládlá, aromatická, velmi
dobrá až výborná. Rùst je
bujný, koruny vytváøí vzpøímené pozdìji rozložité, støednì husté. Plodnost raná dosti
vysoká, pravidelná. Sklizeò
se provádí asi v polovinì záøí,
konzumnì dozrává v øíjnu,
skladovat ji lze do ledna.
Odolnost proti napadení
strupovitostí je rezistentní
(Vf), proti napadení padlím
jabloòovým je vyšší. Podnože
lze použít velmi zakrslé až
polozakrslé, v horších pùdních podmínkách lze pìstovat i na bujných podnožích na
kterých též dobøe plodí.
Požadavky – støednì nároèná na polohu, pùdy vyžaduje dobøe zásobené živinami a vláhou. Plody jsou
chutné, atraktivního vzhledu,
vhodné pro pøímý konzum i
zpracování. Odrùdu lze
pìstovat ve všech polohách
vhodných pro jablonì bez
chemické ochrany proti
houbovým chorobám.
Bližší informace o
odrùdách mùžete získat na
kontaktech telefon: 317 814
354, 728 044 917,
e-mail:
kumstapetr@seznam.cz

Petra - plody jsou støední
až nadprùmìrné velikosti,
kulovitého až kuželovitého,
ménì pravidelného tvaru.
Slupka je lesklá, hladká,
slabì mastná, støednì tlustá,
základní barvu má zeleno
žlutou pøekrytou èerveným
žíháním pøecházející v
rozmyté líèko v rozsahu asi
3/4 povrchu plodu. Dužnina
je bílé barvy, støednì tuhá až
mìkèí, støednì šavnatá.
Chu je navinule sladká, slabì aromatická, velmi dobrá v
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Vrame vèelu do pøírody
Vážení pøátelé,
jak mnozí víte, v uplynulém roce probìhla v naší obci
tradièní výstava Medové dny, která je vždy i s ukázkami
zdaøilých výpìstkù našich zahrádkáøù.
Proè se k tomu vracím? Dùvod je ten, že se na jejich
krásném a záslužném díle podílí i naše vèelièky - vèely
medonosné.
Vznik vèel se datuje asi pøed 80 miliony lety, kdy vznikaly
entomofilní (hmyzosnubné) rostliny. Z vos se vyvíjely vèely,
pùvodnì masitá strava se mìnila na vegetariánskou. Zaèaly
sbírat nektar a pyl a tím se staly významným prvkem v krajinì -

potravu, je potøeba v krajinì v prùbìhu celého snùškového
období tzv. medonosných nebo vèelaøských rostlin. V pøedjaøí
to jsou zejména vrby jívy, líska obecná, olše, døín, na jaøe
ovocné stromy, luèní kvìty, trnka, støemcha, brslen, hloh, rùže
šípková, v létì - akát, maliník, javor, lípa, smrk (zdroj jak
nektaru a medovice). Dnes je módou osazovat zahrady hlavnì
koniferami, udržovat pouze okrasný trávník a tudíž vèelám
ubývá tento zdroj pastvy. Zamysleme se, èím bychom proto
mohli doplnit a zkrášlit svoji zahradu a pomocí zdravé, èisté a
bohaté pastvy vèelu udržet v naší krajinì. Plnì rozkvetlá tøešeò
na jaøe potìší nejen vèely, ale i nás svou vùní a krásou, a pokud
ji budou vèely hojnì navštìvovat, budeme odmìnìni i my
bohatou úrodou èervených a sladkých tøešní.
Vždy chov vèel medonosných není jen záležitostí vèelaøe,
ale všech lidí žijících na planetì Zemi.
Za MO ÈSV Dìtmarovice
Miroslav Patkan, pøedseda

opylovatelkami. Opylením rostliny se nejenom umožní rostlinì
rozmnožení, ale vèela se také opylováním výraznì podílí na
množství kvalitních plodù, na jejich velikosti, vybarvení, èi na
klíèivosti osiva u kulturních rostlin. U planých rostlin udržuje
široký genofond, pokud ovšem èlovìk neznièí rostlinám jejich
pøirozené prostøedí. Dá se øíct, že vèela medonosná spolu se
vèelami samotáøkami a èmeláky vytváøí potravní základnu pro
všechny živoèichy, vèetnì lidí na planetì Zemi. A to je nejvìtší
potenciál vèely. Ta troška medu, propolisu a vosku je pro
vèelaøe pouhá odmìna za práci.
Opylení, které odvede jedno vèelstvo, se uvádí v tisíci
korunách. Všechno je shrnuto v rùzných statistikách a
tabulkách. Uvedu nìkolik èísel z okresní organizace vèelaøù
Karviná.
Okresní organizace má celkem 15 organizací a mezi nì
patøí i obec Dìtmarovice s 32 èleny a 387 vèelstvy.
Okres Karviná má celkovou výmìru 23 070 ha, zemìdìlská
pùda èiní pouze 1 806 ha, lesní pùda 5 064 ha. Pro tuto výmìru
je potøeba k opylení 2 538 vèelstev. Okres má tak o 1 288
vèelstev „navíc“. Celková potøeba vychází z poètu vèelstev,
který by staèil pro pokrytí opylovací služby rostlin v
dlouhodobém prùmìru 20 let. To nás velmi alarmujícím
zpùsobem upozoròuje na to, že nám rapidnì ubývá vèelí
pastvy.
A co je vèelí pastva? Je to to, co vytlaèují ze zahrad okrasné
jehliènany, jako jsou napø. tuje a vydláždìné plochy - ovocné
stromy, rozkvetlé zahrady, parky, kvetoucí jarní a letní louky i
vhodné zemìdìlské plodiny. Toto jsou celoroènì bohaté zdroje
nektaru a pylu. Pro dùležitý jarní rozvoj vèelstev, tj. výživu
plodu, množství mladušek a následnì létavek donášejících

BLAHOPØÁNÍ VŠEM ŽENÁM
Lásku nejbližších i pøátel,
hodnì štìstí, životní optimizmus
a pøedevším pevné zdraví
u pøíležitosti
Mezinárodního dne žen
pøeje
ZO KSÈM Dìtmarovice
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Velikonoce…
… jsou nejen vítáním jara, ale také oslavou jarní
rovnodennosti a zániku zimy. Patøí k významným køesanským svátkùm.
Na Velikonoce se køesané
pøipravují ètyøicetidenní postní
dobou, jež startuje Popeleèní
støedou po masopustním úterý
a konèí šestou postní nedìlí –
Kvìtnou.
Velikonoènímu pondìlí pøedchází nìkolik dnù, které mají
své tradièní názvy, jež pramení
z historických zvyklostí.
Sazometná støeda
u
Støeda pøed Božím hodem
velikonoèním.
u
Øíkalo se jí škaredá, èerná
nebo sazometná, protože se
vymetaly komíny.
u
Toto znaèení prý pochází z
toho, že se Jidáš na Ježíše
škaredil.
u
Podle lidové tradice se proto
v tento den nesmí nikdo mraèit,
jinak by se škaredil ve všechny
støedy v roce.
Zelený ètvrtek
u
Oznaèení vzniklo na základì zelených bylin, které byly
souèástí Poslední veèeøe
anebo taky podle barvy jarní
pøírody. Chcete-li podle tradice
udìlat nìco pro své zdraví,
snìzte nìco zeleného – špenát
nebo zelené saláty.
u
Lidé v tento den vstávali
velice èasnì, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože
bránila onemocnìní šíje a
dalším nemocem. Nìkde se
tato tradice dodržovala až na
Velký pátek.
u
Na Zelený ètvrtek vstávaly
hospodynì èasnì, aby zametly
dùm ještì pøed východem
slunce. Smetí se odneslo na
køižovatku cest, aby se v domì
nedržely blechy.
u
Kdo sní pøed východem
slunce peèivo namazané medem, je chránìný pøed uštknutím hadù a pøed žihadly vos.

u
V Orlických horách házeli
lidé do studny chleba namazaný medem, aby se v ní
držela po celý rok voda.
Odpoledne se nepracovalo.
u
Pekly se jidáše, zvláštnì

tvarované obøadní peèivo z
kynutého tìsta. Pokud se jedly
potøené medem, opìt mìly být
pro zdraví.
u
Je dobré v tento den sít len a
hrách, protože vše dobøe
prospívá.

u
Nemá se o Zeleném ètvrtku
nic pùjèovat a s nikým se
nehádat, aby se Vám všechny
hádky vyhýbaly a naopak
peníze si k Vám cestu našly.
Velký pátek
u
Den hlubokého smutku na
památku ukøižování Ježíše
Krista. Tento den lidé dodržovali pøísný pùst. Nesmì-lo se
hýbat zemí, nesmìlo se prát
prádlo, protože by ho prý
pradleny namáèely do Kristovy
krve.
u
Vstávalo se pøed východem
slunce, lidé se chodili mýt do
potoka, aby se chránili pøed
nemocemi.
u
Nìkde se chlapci potápìli a
snažili se ústy vytáhnout
kamínek, který pak hodili
levaèkou za hlavu, to je mìlo
ochránit pøed bolením zubù.
u
V krajích s plátenickou
výrobou se pøedly pašijové
nitì, pak se udìlalo na šatech
nìkolik stehù, to mìlo ochránit
pøed uhranutím a zlými duchy.
Košile ušitá z plátna pašijových
nití chránila pøed bleskem.
u
V tento den se nesmìlo nic
pùjèovat, protože pùjèená vìc
by se mohla oèarovat. Vìøilo se
hodnì na èarodìjnice a
uhranutí.
u
Nepracovalo se na poli ani v
sadu, aby se nehýbalo zemí.
u
Nepralo se prádlo, protože
by se prádlo namáèelo místo
do vody do Kristovy krve.
u
Také se chodilo dùm od
domu, za zvuku øehtaèek a
rùzných øíkaèek se oznamovalo poledne a ranní i veèerní
klekání. Hospodynì pøipravovala obdarování v podobì
sušeného ovoce, peèiva, vajec
a nìkdy také drobných penìz.

Bílá sobota
u
Tento den se uklízelo a bílilo,
pøipravovalo se na slavné
Vzkøíšení na Boží hod velikonoèní. Vaøily se obøadní a
sváteèní pokrmy, pekly se
mazance a velikonoèní beránci, pletly se pomlázky z
vrbového proutí, vázaly se
bøezové vìtvièky a zdobila se
vajíèka.
u
Z ohoøelých døívek se
vytváøely køížky a nosily se do
pole, by bylo úrodné. Popelem
z posvìceného ohnì se posypaly louky.
u
Nìkde se uhlíky dávaly za
trám do domu, aby ho chránily
pøed požárem.
u
Na Bílou sobotu se také
uklízelo, bílilo. Pøipravovalo se
a chystalo. Na slavné Vzkøíšení, na Boží hod velikonoèní,
obøadní i sváteèní pokrmy,
pekly se mazance i velikonoèní
beránci, pletly se pomlázky z
vrbového proutí anebo vázaly
bøezové metlièky a zdobila se
vajíèka.
Boží hod Velikonoèní
u
K této nedìli patøí tradièní
velikonoèní pokrmy – beránek,
mazanec, ale také vejce,
chleba a víno, které se døíve
svìtily ráno pøi mši. Kousek z
takto posvìceného jídla dostala v tento den každá
návštìva, která vešla do domu.
u
Provádìlo se svìcení velikonoèních pokrmù - beránek,
mazanec, vejce, chleba, víno.
u
Na Chodsku se posvìcené
jídlo jedlo v kostele ve stoje.
u
Každá návštìva dostala
kousek z posvìceného jídla.
u
Ve východních Èechách dal
hospodáø kus posvìceného
jídla - mazance, vejce a víno poli, zahradì a studni, aby byla
úroda, voda a dostatek ovoce.
u
Peèou se velikonoèní
beránci .
Velikonoèní pondìlí
u
Døíve chodili dùm od domu
mládenci za dìvèaty a šlehali je
pomlázkami spletenými z
vrbového proutí, aby byla po
celý rok zdravá, veselá a pilná.
Dnes už chodí s pomlázkami
vìtšinou jen dìti, které za
koledování dostávají nejen
malovaná vajíèka, ale i sladkosti.
u
Toho dne je pomlázka,
velikonoèní hodování, mrskut.
Chlapci chodí dùm od domu za
dìvèaty se spletenými pomláz-
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kami vìtšinou z vrbového
proutí zdobené stuhami.
Šlehají dívky a vinšují, za to
dostanou malovaná vajíèka.
u
Toto základní schéma má
øadu variant. Nìkde je zvykem,
že v úterý chodí s pomlázkou
dìvèata, jinde polévají chlapce
vodou. V mnoha vsích bylo
zvykem èíhat na dìvèata ráno,
když šla do kostela.
Barvení vajec
Za typické barvy pro Velikonoce se považují èervená,
žlutá, zelená, èervenohnìdá,
hnìdá a èerná, protože se daly
získat z pøírodních zdrojù.
Koncem 19. století tyto zdroje
nahradila chemie. Èervená
barva ochraòovala podle povìr
pøed démony a zároveò
symbolizovala lásku a život. A
právì èervenì obarvená vejce
se pùvodnì oznaèovala za
kraslice.

Pøírodní barvy na barvení
velikonoèních vajec
u
žlutá: odvar z cibulových
slupek (ale jen krátce), šafrán
u
èervená: odvar ze slupek
èervené cibule a octa, èervené
zelí nebo šáva z èervené øepy,
šáva z borùvek nebo bezinek
u
svìtle zelená: lipový kvìt,
kmín, šafrán
u
tmavì zelená: mladé žito,
voda ze špenátu, odvar z
olšové kùry
u
fialová: lipový kvìt, kmín,
šafrán
u
hnìdá: odvar z dubové nebo
olšové kùry, odvar z cibulových
slupek (déle), èaj
u
èerná: roztok sazí, na jehož
dnì je nìkolik rezavých
høebíkù, odvar z olšové kùry
Potøeme-li hotová (obarvená a
nazdobená) vajíèka špekem,
jsou krásnì lesklá.
www.detmarovice.cz

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Pøivítali jsme nové obèánky naší obce

Životní jubileum oslavili

Leden 2013
80 let
Jiøina Dvoøáková
Drahoslav Šveda
Leopold Lincer
86 let
Marie Vronková
Jiøina Staszewská
88 let
Regína Jendryšèíková
91 let
Anežka Mencnerová

Únor 2013
80 let
Zdenka Kajzarová
Elena Ulmanová
Ján Sopèák
Josef Plánka
81 let
Zdeòka Oršulíková

82 let
Ladislav Štefek
Lídia Štefková
Leonka Mazurková
Anežka Galiová
83 let
Stanislav Šipka
Marie Križanová
84 let
Boøivoj Konkolský
Vanda Macurová
Emílie Švajèáková
Olga Hanusková
Libuše Mleèková
90 let
Františka Nakovová
92 let
Liduška Kadulová
95 let
Kvìtoslava Grossová

Adélu Gažiovou, Filipa Žebráka, Vítìzslava Barteèka, Lindu
Jandovou, Beátu Mencnerovou, Šimona Vencla, Michala
Klozu, Veroniku Trombalovou

Na spoleènou cestu vykroèili
29.12.2012
Radoslav Žila – Dìtmarovice
Petra Ševèíková - Karviná
Blahopøejeme

Vzpomínáme na naše zemøelé
Annu Lankoèovou, Danielu Grušèíkovou, Emilii Kempnou,
Irenu Hanuskovou, Marii Míèkovou, Nadìždu Koòaøovou,
Irenu Paszovou, Vlastu Mrakviovou

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 12. 4. 2013.
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Poslední lednovou sobotu se již tradiènì konal v Dìlnickém domì 15. obecní ples. K tanci a poslechu
hrála skupina ROYALklub Music z Havíøova a cimbálová muzika Slezan. Ještì jednou dìkujeme všem
podnikatelùm za poskytnutí krásných cen do plesové tomboly.

V pátek 22. února prošel obcí tradièní Masopustní prùvod, který každoroènì pøipravuje školní družina.

