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Aktuálnì z bloku starosty

 "Zaèal nový školní rok"

Ojedinìle, ale pøece, je mi 
vyèítáno, že v tisku zpravo-
daje obce pøíliš podrobnì 
popisuji postupy prací na 

investicích tak, jak jsou 
schváleny zastupitelstvem 
pro konkrétní rok. Dokonce 
jsem zaslechl i názor, že se 

jedná o samochválu, apod. 
Pøitom se vždy jedná o pøed-
mìtné dohodnuté kolektivní 
dílo a konstatování schvá-
lených postupù. Mohu Vás 
ubezpeèit, že se jedná jen o 
zámìr, více než døíve obèany 
informovat o tom, jak se i z 
jejich daní peníze využívají 
pro rozvoj obce a další 
zlepšení životních podmínek 
v obci. Jsem pøesvìdèen o 
tom, že lidé mají být o stavu 
vìcí v obci informováni co 
nejlépe, nebo� „jsme na jedné 
lodi“ a mìlo by nás zajímat, 
jak a kam ta „loï“ pluje.

Nejde vùbec o to, abych 
tvrdil, že v obci je vše bez-
vadné a jsme všichni „happy“ 
(spokojeni - š�astni), což je 

snad z dosavadních infor-
mací zøejmé. Také nelze 
všechno øešit naráz, dùležité 
je shodnout se na prioritách, 
co døíve, co pozdìji. Pod-
statné je, že pro období od 
roku 2013 vèetnì má obec 
více finanèních prostøedkù a 
její rozvoj se mùže zrychlit. 
Pomyslný „balík“ problémù 
obce k øešení je pomìrnì 
detailnì znám a je z nìj vidìt, 
že ke stavu „happy“ máme 
ještì v obci dost daleko.  Nyní 
jde ale o to, abychom brali 
jednu vìc za druhou v 
dohodnutém poøadí a øešení 
co nejlépe zvládli. Rok 2020 
doporuèuji jako èasový mez-
ník, ke kterému bychom si 
mohli v zastupitelstvu obce 
schválit rámcovou vizi stavu 
obce a k této vizi nasmìrovat 
reálné postupy v praxi. Ve-
likost toho pomyslného balíku 
nedostateèností v obci mù-
žeme dnes nastínit napøíklad 
takto:

n Z obecních budov 
schází opravit fasády budov - 
Rumcajs, Hasièská zbrojnice, 
DPS velká, sál motorestu, 
hájenka, SK, Dìlnický dùm. 
Okna jsou kromì hájenky již 
všude vymìnìna, potøeba 
zateplení u tìchto budov
n V obci není realizo-

váno úsporné LED osvìtlení
n V obci schází moderní 

sportovištì pro obèany, spor-
tovištì u ZŠ vyžaduje mo-
dernizaci
n Postupnì lze oèekávat 

nárùst zájmu seniorù o by-
dlení se základní obsluhou, 
typ DPS, obec nemá další, 
ani nouzové, ubytovací ka-
pacity
n V obci nejsou jesle ani 

podobné zaøízení pro dìti do 
dvou let vìku, zájem o 
zaøízení je registrován
n Obec má z neza-

nedbatelné èásti i prašné 

Jaká bude obec Dìtmarovice v roce 2020?
Vážení spoluobèané,
odpovìï na tuto otázku máme zásadnì ve svých rukou, tj. 

obec bude taková, jakou si ji udìláme, jak se v ní budeme 
chovat a vzájemnì se snášet. Léta rychle utíkají a rok 2020 
není vùbec daleko. 

(dokonèení na str. 2)



- 2 - www.detmarovice.cz

cesty a místní komunikace 
obecnì vyžadují opravu 
povrchu
n Obec potøebuje od-

kanalizovat støedovou aglo-
meraèní èást i èást Koukolná
n Obci scházejí uva-

žované prot ipovodòové 
stavby, nutno øešit i místní 
odvodnìní
n V obci jsou nevypo-

øádaná vlastnictví pozemkù 
pod místními komunikacemi
n Obec nemá rekreaèní 

oblast a není turisticky 
pøitažlivá
n V obci není zavedeno 

seniortaxi, ani podobná 
služba
n Dìlnický dùm není 

zdaleka využit, restaurace 
m á  m i n i m á l n ì  h o s t ù ,  
nevyhovuje soc. zaøízení
n Není využit sál Moto-

restu Koukolná, schází zde 
parkovištì k restauraci
n Kvalita ovzduší v obci 

není dobrá (regionální pro-
blém)
n Obcí projíždí za 24 ho-

din kolem 10.000 aut, jedna 
tøetina nákladních a obchvat 
pøes naši snahu stále není v 
prioritách silnièních staveb v 
ÈR (regionální problém)

Vùbec si neèiním nárok 
na úplnost tohoto seznamu a 
budu rád, když jej další lidé 
vìcnì dále dotvoøí. Též v 
seznamu nenajdete pro-
blémy k øešení typu: nesná-
šenlivost nìkterých obèanù, 
jejich netolerantnost, absen-
ce spoleèného „tahu na 
branku“, nekorektnost, zá-
vist, neschopnost objek-
tivního posouzení stavu vìcí, 
apod. Pøitom právì tyto 
uvedené problémy vztaho-
vého charakteru mohou po-
tenciálnì velmi negativnì i 
nìkteré postupy v obci 
ovlivnit a brzdit. Dobré ale je, 
že zastupitelstvo obce je 
velký „kolektivní rozum“ 
zvolený zodpovìdnými volièi 
a tak je dobrý pøedpoklad, že 
optimální návrh øešení vždy 
pøevládne. Vìøím, že i na-
smìrování rozvoje obce do 
roku 2020 zastupitelé zod-
povìdnì posoudí tak, aby to 
bylo dále k obecnému pro-
spìchu.

       Ing. Ladislav Rosman

Obec Dìtmarovice je charakteristická 
svou slezskou zástavbou a tím je dána 
rozsáhlá sí� komunikací v obci. Èást tìchto 
komunikací je zpevnìná živièným povrchem, 
èást je zpevnìná penetrací, zbytek je tvoøen 
komunikacemi s prašným povrchem, tj. 
povrchem zpevòovaným návozem strusky, 
štìrku apod.

Obec každoroènì provádí bìžnou údržbu 
komunikací v obci, a to zejména provádìním 
oprav výtlukù na zpevnìných komunikacích. V 
první øadì jsou takto opravovány prùjezdné 
komunikace s živièným povrchem, dále pak 
ostatní komunikace i s povrchem zpevnìným 
penetraèní úpravou. Na opravu výtlukù byla 
vynaložena z obecního rozpoètu napø. v roce 
2011 èástka 1.008 tis. Kè, v roce 2012 èástka 
1.400 tis. Kè a v letošním roce pak zatím 
èástka 999 tis. Kè. V rámci tìchto oprav byly 
provedeny i krátké úseky plošných oprav 
komunikací – u Hastrmanky, na Olmovci, na 
panelové komunikaci v Koukolné i v centru 
obce.

V pøedchozích dvou letech se rovnìž 
podaøilo provést s finanèním pøispìním OKD 
a.s., Dolu Karviná plošnou opravu dvou úsekù 
místních komunikací v èásti obce Glembovec 
v celkové délce 1.430 m, kde spoluúèast obce 
èinila v roce 2011 èástku 262 tis. Kè, v roce 
2012 pak èástku 300 tis. Kè.

V uplynulých tøech letech, kdy obec získala 
bezplatnì recyklát z opravy silnice I/67 v 
Dìtmarovicích, se podaøilo opravit povrch 
nìkterých komunikací v obci návozem tohoto 
recyklátu. V roce 2010 byly takto opraveny 
povrchy nìkterých komunikací v oblasti 
Glembovce a Koukolné s finanèním nákladem 
obce pouze 61 tis. Kè, v roce 2012 
komunikace na Zálesí a Olmovci s finanèním 
nákladem obce 55 tis. Kè a v letošním roce 
byla opravena návozem tohoto recyklátu 
jedna komunikace na Zálesí s finanèním 
nákladem 49 tis. Kè.

V rámci investièní výstavby byla 
realizována komunikace v centru obce o nové 
zástavby rodinných domkù, kde finanèní 
náklad pøedstavuje èástku 1.934 tis. Kè.

Znaèná èást finanèních prostøedkù obce je 
rovnì vynakládána na zimní údržbu 
komunikací v obci. Zimní údržba je provádìna 
na základì výbìrového øízení dodavatelskou 
firmou na komunikacích, jejichž celková délka 
je zhruba 105 km v jednom smìru jízdy. Zimní 
údržba je rovnìž provádìna na nìkterých 
zpevnìných plochách v obci, jako jsou 
parkovištì u Dìlnického domu, parkovištì u 

ordinací lékaøù, u høbitova, u domu s 
peèovatelskou s lužbou, u prodejny 
samoobsluha v centru obce, u nádraží ÈD a 
Motorestu v Koukolné. Je tøeba si uvìdomit, 
že pøi zimní údržbì komunikací je potøeba 
odstranit sníh z celé šíøe vozovky komunikací, 
takže traktor odstraòující sníh z komunikace 
musí tuto projet v obou smìrech. Sníh je 
odstraòován i z køižovatek komunikací, èímž 
se nutnì prodlužuje doba provádìní 
pluhování komunikací.

Samostatnì jsou vlastním traktorem obce 
a pracovníky obce udržovány chodníky, 
pøechody pro chodce i autobusové zastávky.

V závislosti na poèasí si zimní údržba 
komunikací v obci vyžádá v každém roce jiné 
finanèní náklady. V zimním období 2010-2011 
byla na zimní údržbu komunikací vynaložena 
èástka 719 tis. Kè, na zimní období r. 2011-
2012 èástka 483 tis. Kè a na zimní období 
2012-2013, kdy došlo k neustále se mìnícímu 
charakteru poèasí (snìžení, následné 
oteplení zpùsobující ledovku, náledí, 
namrzání inverzní mlhy, snìžení i zaèátkem 
mìsíce dubna), byla na zimní údržbu 
vynaložena èástka 896 tis. Kè.

Ve zbývající èásti roku 2013 bude s 
významným pøispìním OKD realizován ještì 
nový asfaltový povrch ve dvou úsecích místní 
komunikace na Zálesí. Celkovì se bude 
jednat o dílo v hodnotì pøes 600 tis. Kè.  Dále 
je ještì letos pøedpokládáno schválení 
rozpoètové úpravy na záøijovém zasedání 
zastupitelstva obce pro uskuteènìní opravy 
na další, zatím prašné místní komunikaci v 
blízkosti restaurace Libuše na Zálesí, a to 
položením nové vrstvy asfaltového recyklátu. 
Hodnota díla bude asi 100 tis. Kè.

Od letošního roku obec disponuje vìtším 
objemem finanèních prostøedkù a má mj. v 
zámìru rychleji postupovat pøi opravách 
místních komunikací. K dispozici je jejich 
aktuální seznam s hodnocením kvality 
povrchu a je na orgánech obce, jak postup 
renovací naplánuje.

Snahy obce o slušné komunikace v obci 
kazí nìkdy pøístup nìkterých obèanù, kteøí 
ortodoxnì trvají na tom, že se nový povrch 
komunikace na jejich pozemku dìlat nebude, 
pøípadnì nemají zájem pozemek pod tìlesem 
komunikace obci darovat. Spoleèný zájem 
všech obèanù obce o lepší komunikace v obci 
pro nì není dùležitý a jsou ochotni svùj 
pozemek bránit i svým tìlem… Ale to je již 
zcela jiné téma, ke kterému se bude vedení 
obce ještì vracet.

Jaká bude 
obec Dìtmarovice

 v roce 2020?
(dokonèení ze str.1)

Údržba komunikací v obci
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Od 1. 9.2013 byla ve spolupráci s firmou EKOKOM 
rozšíøena stávající sí� separaèních kontejnerù o dalších 15 ks, 
a to 5 ks žlutých kontejnerù na plast, 5 ks zelených na sklo a 5 
ks modrých na papír. Byla tak posílena pøeplòovaná separaèní 
hnízda napø. u prodejny COOP, u motorestu v Koukolné, u 
høištì TJ Sokol, u nadjezdu a novì vzniklo celé separaèní 
hnízdo u Dìlnického domu (vedle kontejneru na bioodpad). 
Kontejner na papír je umístìn i nad restaurací Na statku. 
Celkem tedy máme v obci 30 ks kontejnerù na plasty, 16 ks na 
sklo, 8 ks na papír, 30 ks na bioodpad, E-box na drobný 
elektroodpad, papír sbíráme ještì v rámci sbìrových dnù v 
základní škole (nejlepší a nejefektivnìjší zpùsob sbìru papíru), 
na železo funguje sbìrna druhotných surovin.

Aby mìlo tøídìní smysl, musí být v daném kontejneru pouze 
urèený druh odpadu. Bohužel se nám poslední dobou stává 
stále èastìji, že se v kontejnerech objevuje odpad zcela jiný 
nebo rovnou pytle s odpadky. Znehodnotí se tak celý obsah 
kontejneru. Kontejnery na plasty jsou pøeplòovány, ale 
kdybychom všichni plastové lahve pøed vhozením do tohoto 
kontejneru sešlápli, pomohli bychom místo ušetøit a zabránili 
nevzhlednému povalování plastových lahví v okolí kontejnerù.

Je to vždy jen o dobré vùli a minimální trošce námahy, aby 
tøídìní mìlo ten správný smysl.

Všem, kteøí se takto ohleduplnì chováte, dìkujeme.
                                                                                  OÚ ŽP

Vážení podnikatelé, s 
blížícím se koncem léta již 
po dvanácté zaèínáme 
pøipravovat Kalendáø do 
každé rodiny. Kalendáø je 
pøipravován ve stejné 
kvalitì i obsahu jako v letech 
pøedchozích. U obèanù se 
tìší velké oblibì. Urèitì 
splòuje svùj úkol v tom, že 
máme po celý rok všichni na 
oèích termíny zajímavých 
akcí, odvozu odpadù nebo 
seznam základních dùle-
žitých telefonních èísel, ale i 
kontakt na firmy, které mù-
žeme bìhem roku potøe-
bovat.

Vzhledem k tomu, že se 
jedná o prospìšnou, nicmé-
nì pomìrnì nákladnou akci, 
obracíme se opìt na Vás s 
žádostí o finanèní výpomoc 
pøi vydání tohoto kalendáøe, 
a to formou uvedení reklamy 
Vaší firmy, kterou takto 
výraznì zviditelníte. Kontakt 
na vaši firmu bude obèanùm 
naší obce celoroènì k 
dispozici. Vìøíme, že i letos 
využijete této nabídky a 
umožníte pokraèování vzni-
klé tradice. Kalendáø obdrží 
obèané koncem roku do 
každé rodiny zdarma. 

Pokud se rozhodnete pro 
zveøejnìní reklamy Vaší 
firmy, nejpozdìji do 30. záøí 
2013 zašlete, prosím, 
písemnou objednávku nebo 
kontaktujte Obecní úøad 
Dìtmarovice - Èempelová 
Táòa, tel: 596 540 147, e-
mail: ekolog@detmarovice. 
cz, abychom dohodli ve-
likost reklamy, podklady a 
úhradu. 

Cena za reklamu zùstá-
vá nezmìnìna:

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

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

Dìkujeme za vstøícnost 
a tìšíme se na další spo-
lupráci s Vámi.

      Ing. Ladislav Rosman
                  starosta obce

Letošní prázdniny jsme si 
mìli možnost zpestøit v naší 
obci zcela neèekaným 
zpùsobem. Bylo to promí-
táním filmù Mamma Mia a 
pohádky Kozí pøíbìh se 
sýrem v mobilním letním 
kinì, které provozuje spo-
leènost Biograf Láska ze 
Šumperka. Nabídka bez-
platného promítání pøišla na 
jaøe díky Nadaci OKD, která 
pro obce postižené hor-
nickou èinností zajistila tuto 
pøíjemnou atrakci.

Celé kino vyrostlo na 
høišti TJ Sokol bìhem dvou 
hodin. Podobnì jako ská-
kací hrady pro dìti se 
nafouklo velké plátno  o 
rozmìrech 10 x 5 m. Pak už 
se jen pøichystaly židle a 
promítání mohlo zaèít. Bo-
hužel v prvním pøípadì nám 
nepøála pøíroda. Krásné a 
teplé poèasí v podveèer 
pokazila deš�ová pøeháòka 
doprovázená pomìrnì 
silným vìtrem s ochla-
zením, což pravdìpodobnì 
návštìvníky odradilo a 
pøišlo pouze šedesát od-
vážných.

Druhé promítání patøilo 
hlavnì dìtem. Byl to po-
hádkový dárek ke konci 
prázdnin a podle velkého 
poètu návštìvníkù (cca 
250) jsme zvolili správnì. 
Malí diváci pøišli i se svými 
rodièi a pøes pomìrnì 
chladný veèer odcházeli 
spokojení a s úsmìvem. 
Pro malé i velké návš-
tìvníky zajistila obèerstvení 
po oba veèery paní Monika 
Pilcová, za což jí touto 
cestou moc dìkujeme.

Budeme se tìšit, že pøíští 
léto Biograf Láska k nám 
znovu dorazí.

             OÚ Dìtmarovice

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

Jezdí se nepravidelnì, maximálnì však 1x mìsíènì. 
Nejedná se o pøedplatné! Pozvánka pro veøejnost je vždy ihned 
po potvrzení objednávky divadlem uveøejnìna na inter-
netových stránkách obce, dále jsou rozvìšeny plakátky na 15 
informaèních tabulí v obci, další jsou umístìny napø. ve škole, 

na poštì, v knihovnì a na 
obecním úøadu. Pozvánka je 
vyhlášena i místním rozhla-
sem. Divadelní pøedstavení 
jsou vybírána na pøímou na-
bídku divadla nebo podle poètu 
volných míst na pøedstavení a 
finanèní dostupnosti vstu-
penky. Jezdíme vždy auto-
busem pro 45 osob, èímž je 
b o h u ž e l  o m e z e n  p o è e t  

zájemcù. Objednávky probíhají tak, jak je uvedeno na plakátu - 
telefonicky nebo osobnì na obecním úøadu. Kdo se ozve døíve, 
ten je na pøedstavení pøihlášen. Tato objednávka je závazná.

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

Tìším se na setkání s Vámi a krásné divadelní zážitky v 
nové divadelní sezónì 2013/2014.

                                                                 Táòa Èempelová

Kalendáø 
do každé 

rodiny 
na rok 2014

Rozšíøení separaèních kontejnerù

Máte rádi divadlo? 
Jezdìte s námi!

Letní kino 
„Biograf 
Láska“ 
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V moderních bytech, kanceláøích a školních uèebnách 
èasto v dùsledku nedostateèného vìtrání dýcháme vzduch, v 
nìmž se cítíme unaveni. Prachové mikroèástice, smog z 
venkovního prostoru, bakterie, viry a výkaly roztoèù se v 

Dvacet žákù z dvaceti 
šesti bude studovat na 
è t y ø l e t ých  ma tu r i t n í ch  
oborech støedních škol, z 
toho pìt žákù 9. tøídy a jeden 
žák 5. tøídy nás budou dále 
reprezentovat na gymná-
ziích, ostatní se uplatní v 
oborech jako je elektro-tech-
nika, informaèní technologie, 
hotelnictví, stavebnictví, eko-
nomie, zdravotnictví, sociální 
èinnost. Pro náš stát jsou 
rovnìž velmi potøební insta-
latéøi, truhláøi, zámeèníci i 
kadeønice. I v tìchto oborech 

Èistièky vzduchu do škol
uzavøených prostorách koncentrují a neblaze pùsobí na lidský 
organismus. Vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti se 
zhoršeným životním prostøedím, které mají na svìdomí 
prùmyslové podniky, ale i místní obyvatelé tím, jakým 
zpùsobem vytápí své rodinné domky a pálí mokré listí na svých 
zahradách, jsme se rozhodli alespoò trochu pøispìt k zlepšení 
ovzduší v mateøských školách a zèásti i základní škole. Škola 
nakoupila 10 ks mobilních kombinovaných èistièek vzduchu s 
ionizátorem, které zaruèují èištìní vzduchu s úèinností 90-96 % 
a emitují vzdušné anionty. Èištìní probíhá nehluènì pomocí 
tzv. elektronového vìtru a s nulovými náklady na výmìnné filtry. 
Na ploše filtru pomocí tzv. elektronového vìtru ulpí polétavý 
prach, chemikálie, pyly a jiné alergeny, viry, baktérie a plísnì. 
Zkušební provoz tìchto pøístrojù probíhal v posledních dvou 
letech v multimediální uèebnì ve škole, a proto jsme letos 
dovybavili èistièkami ostatní odborné uèebny a další zakoupili 
pro obì MŠ.

Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Umístìní našich žákù na støedních školách
   S koncem školního roku se opìt louèíme s dalšími 

devá�áky. I letos nám udìlali radost tím, že se bez 
problémù umístili na støedních školách, o které mìli zájem. 
Svìdèí to o jejich dobré pøipravenosti k dalšímu studiu. 
Vìtšina žákù bude studovat na ètyøletých oborech. 

se naši žáci umístili bez 
problémù. Doufáme, že si 
všichni vybrali dobøe, podle 
svých pøedstav, ale také 
podle možností dalšího 
využití svého vzdìlání v 
praxi. O tuto stránku jejich 

rozhodování se snaží i naše 
škola tím, že s žáky 8. roèníku 
pravidelnì navštìvuje infor-
maèní støedisko pro volbu 
povolání na Úøadu práce 
Karviná a rovnìž pro žáky 8. 
a 9. tøíd organizuje pøímo ve 
škole ve spolupráci s Ped-
agogicko-psychologickou po-
radnou Karviná vypracování 
psychologických testù a 
následných rozborù, v nichž 
si rodièe ujasní, jaké mají 
jejich dìti zájmy, ale hlavnì 
pøedpoklady, aby vybraný 
obor zvládli a následnì se 
uplatnili na trhu práce. O tuto 
akci je pravidelnì ze strany 
rodièù velký zájem, jelikož jim 
umožní pøímo ve škole (bez 
složitého objednávání se na 
poradnì a sjednávání termí-

nù) dozvìdìt se co nejvíce o 
možnostech dalšího studia 
svých dìtí.

Všem našim vycházejícím 
žákùm tedy pøejeme, aby se 
jim na škole, kterou si vybrali, 
daøilo. Doufáme, že i v pøíštím 
roce se naši žáci budou k 
spokojenosti naší i rodièù bez 
problému umís�ovat na støed-
ních školách, které si zvolí.

    Mgr. Marie Kawuloková      
           výchovný poradce
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Na støelnici PZL Hubertus 

Goleszow v podhùøí polských 

Beskyd nastoupila šesti-

èlenná družstva mysl i-

veckých sdružení. Plechový 

zajíc bìhal po šestimetrovém 

prùseku zprava i zleva. Po 

dvouhodinovém støeleckém 

zápolení došlo na sèítání 

zásahù. Ze 120 vypuštìných 

zajícù jsme jich spoleènì 

„ulovili“ 67. Pohár a diplom za 

1. místo si vybojoval p. Pawe³ 

Pniok (PL), za 2. místo p. 

Josef Grobelný, za 3. místo p. 

Jan Delong (PL). Celkovì 

zvítìzilo naše družstvo 

náskokem 5 zajícù nad 

myslivci z Polska a získalo 

pohár nejvìtší. Po rozdání 

pohárù a diplomù, na které 

pøispìl i náš obecní úøad, 

jsme ještì spoleènì posedìli 

u plápolajícího krbu (venku 

stále pršelo) v jejich velice 

Vážení spoluobèané, v 
letošním roce máme již 
tradiènì poslední víkend v 
mìsíc i  l is topadu 23.-
24.11.2013 jubilejní celo-
obecní 10. roèník prodejní 
výstavy „Medové dny“, na 
který Vás srdeènì zveme.

Když se zamyslíme a 
rozhlédneme se kolem nás, 
zjistíme, že pøíroda je 
mocná èarodìjka, dovede 
nás pøekvapit, okouzlit svou 
krásou a melodií. Proto v 
letošním roce bude výstava 
na téma „Vèela a zahrada“. 
Také soutìž v tvoøivosti, 
kterou tradiènì vyhlašuje 
ÈZS u pøíležitosti Medových 
dnù, bude mít nádech 
pohádkový „Skøítci - pomoc-
níci našich zahrad“. Pøihlá-
šené exponáty budou oèí-
slovány a podobnì jako v 
minulých letech o vítìzi 
rozhodnou návštìvníci vý-
stavy. Ti nejúspìšnìjší v 
soutìži budou jako vždy 
odmìnìni. Naše dìti, ale i 
dospìlí každoroènì pro-
kazují svou kreativitu, ná-
paditost a smysl pro sou-
tìživost. Urèitì svou vtip-
ností a originalitou obohatí 
prùbìh Medových dnù. 
Nevíme, jak se letošní 
poèasí podepíše na našich 
výpìstcích, proto prosíme 
n a š e  s p o l u o b è a n y  o  
výpìstky zeleniny, ovoce, 
kvìtin a apod. Exponáty 
mùžete odevzdat 21. a 
22.11.2013 v dobì od 9.00 
do 17.00 hod. v Dìlnickém 
domì.

Urèitì si všichni pøejeme, 
aby jubilejní 10. roèník 
Medových dnù opìt dobøe 
prezentoval naší obec a 
nezklamal návštìvníky. Moc 
se tìšíme na Vaše tvoøivé 
nápady a spolupráci. 

Za výbor ÈZS Dìtma-
rovice zve Menšíková

pìkné hájence. Pøišlo i na 

opékání klobásek.

Dìtmarovice – Hažlach
V rámci spolupráce našich obcí zorganizovalo 

Obèanské sdružení myslivcù Zátiší Dìtmarovice a Ko³o 
mysliwskie Brzezie Hažlach støeleckou soutìž v disciplínì 
„Zajíc na prùseku“. Po trvajících úmorných vedrech v 
sobotu 10. srpna 2013 nastal zlom a støílelo se v drobném 
celodopoledním dešti. 

Tìšíme se na další 

spoleèné støelecké klání a 

plánujeme na pøíští rok další 

soutìž, ale tentokrát pøijedou 

polští myslivci k nám.     

     

                 Josef Grobelný 

Soutìž 
na 

Medové 
dny
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Mažoretky Juventusu Karviná se 31. srpna zúèastnily v 
Praze prvního mistrovství svìta v mažoretkovém sportu. 
Dvojice Michala Studená z Dìtmarovic a Mirka Valanyová z 
Karviné se umístila v kategorii od 12 do 14 let Duo baton 
juniorky na krásném 2. místì. Dìvèata se tak stala prvními 
vicemistrynìmi svìta v tomto sportu.

Podìkování patøí jejim trenérkám Lence Zátekové a 
Evelínì Joniové za výbornou pøípravu a trpìlivost se svými 
svìøenkynìmi.

K tomuto umístìní srdeènì gratulujeme a pøejeme spoustu 
podobných úspìchù.

Sluníèková MONTEŠKOLKA je tu pro Vaše dìti! Vytvoøili 
jsme v karvinském Centru pro rodinu Sluníèko nìco 
jedineèného! Tvoøivé a pøíjemné prostøedí s individuálním 
pøístupem kvalifikovaných a zkušených uèitelek, a to vše ve 
vzdìlávacím programu Montessori! Díky tomu lze smìle a s 
nadsázkou øíct, že z Vašich ratolestí vyrostou nejen 
opravdoví géniové, ale i lidé, kteøí budou zruèní a praktiètí již 
od nejútlejšího vìku! Dìti se u nás rozvíjí jak po praktické 
stránce, tak i po stránce duševní. Hudba, matematika, práce s 
náøadím, jazyk, výtvarné èinnosti, keramika, pohybové 
aktivity… Pro dìti máme pøichystaný pravidelný režim, 
certifikované pomùcky, pestrou a vyváženou stravu, velkou a 
inspirativní zahradu, vybavenou a bezpeènou tìlocviènu, 
keramickou dílnu… Prostì vše, co k takové správné a 
jedineèné Sluníèkové MONTEŠKOLCE patøí! V prùbìhu 
mìsíce záøí budou probíhat zápisy dìtí ve vìku 2-5 let na 
školní rok 2013/2014. Otevøeno máme v pracovní dny od 6:30 
do 16:00 hodin. Abychom se Vám mohli plnì vìnovat, volejte 
pro objednání na telefonní èíslo 734 369 353. Nejenže se 
dozvíte vše potøebné, ale èekají na Vás mnohá pøíjemná 
pøekvapení! Více zjistíte i na www.centrum-slunicko.cz. 
Tìšíme se na Vás i na Vaše dìti!!! 

              Ivana Reisová Centrum pro rodinu Sluníèko, Karviná

 Svìtový úspìch mladých mažoretek
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Od záøí 2012 je otevøeno ve vylouèené 
lokalitì Orlová-Poruba Komunitní centrum 
Maják, které je projektem mìsta Orlová 
financovaným z Evropského fondu OP LZZ, 
reg. è. CZ.1.04/3.2.00/55.00011. Souèástí 
projektu je také Obèanská poradna Orlová, 
kde je lidem poskytováno bezplatné 
poradenství v pracovnì-právních vztazích, 
oblastech rodinného práva, soudních øízení, 
dluhové problematiky, ochrany spotøebitele a 
mnohých dalších. Sociální pracovníci tak 
pomáhají lidem øešit situace, které se mnohdy 
zdají bezvýchodné…

Jednou z uživatelek služeb Obèanské 
poradny Orlová byla také sleèna Marcela, 
mladá žena, která potøebovala urgentnì øešit 
svoji obtížnou rodinnou i finanèní situaci. Po 
ukonèení studia v oboru prodavaèka zboží ji 
její otec zaèal agresivnì slovnì napadat, 
vyhazovat z bytu a požadovat, aby se živila 
sama. Situace se vyhrotila až do fyzického 
útoku, který však nebyl ohlášen ani na polici èi 
u lékaøe. Zájemkynì mìla z otce strach, matka 
s ní nekomunikovala, a proto pøestávala 
postupnì bydlet doma a zaèala pøespávat u 
kamarádky. Ta má však ètyøi dìti, a tak ani toto 
øešení nebylo nejideálnìjší. V té dobì 
pracovala brigádnì v drogerii, kde její pøíjem 
èinil cca 2.000 Kè mìsíènì, což neposta-
èovalo na pokrytí bìžných nákladù, natož k 
zaplacení jakéhokoliv nájemního bydlení. Po 
uzavøení smlouvy o poskytnutí služby tak 
zakázkou uživatelky bylo prioritnì vyøešit 
ubytování a v závislosti na tom také najít si 
pracovní uplatnìní s pravidelným mìsíèním 
pøíjmem.  Poradkynì uživatelce poskytla 
pracovní poradenství, v prùbìhu kterého byl 
konzultován zpùsob oslovování potencio-
nálních zamìstnavatelù, dále projednáno, kde 
lze hledat vhodné nabídky pracovního 
uplatnìní (napø. portal.mpsv.cz, internetové 
stránky úøadu práce, portál www.prace.cz 
atd.) a jaké jsou podstatné náležitosti 

životopisu. Pracovnice rovnìž pøedala 
kontakty na azylový dùm pro ženy Hannah 
Orlová, azylový dùm Sára v Petrovicích u 
Karviné a Dùm na pùli cesty Heømánek v 
Karviné. Kromì toho byla informována, komu 
jsou služby jednotlivých zaøízení urèeny, jaký 
je postup pøi pøijímání žadatele a o cenách za 
ubytování.

Poradkynì pak na pøání uživatelky 
telefonicky kontaktovala Dùm na pùli cesty 
Heømánek v Karviné, kde byl domluven termín 
pohovoru uživatelky s možností prohlídky. 
Uživatelka se se schùzky zúèastnila a ihned si 
podala žádost o pøijetí. Ta byla vyhodnocena 
kladnì a uživatelka se mohla v prùbìhu 
nìkolik dnù pøestìhovat. Po nìkolika 
mìsících se mladá žena do obèanské poradny 
vrátila, aby pracovníkùm sdìlila, jak se její 
situace vyøešila. Nyní již bydlí ve „startovacím 
bytu“ v Havíøovì (projekt DPC Heømánek) a na 
základì úspìšného výbìrového øízení 
nastoupila do nového zamìstnání s øádnou 
pracovní smlouvou na pozici prodavaèky 
sportovního zboží. Rozhodla se také, že zkusí 
dále studovat, a podala si pøihlášku na 
studium angliètiny, která ji vždy bavila. 
Uživatelce dle jejího názoru obèanská 
poradna pomohla nejen v øešení její složité 
rodinné situace, ale pøedevším v uvìdomìní si 
vlastní síly a možností, co dále se svým 
životem udìlat a kam smìøovat své kroky.

Bezplatné a anonymní poradenství mùže 
využít každý obèan v budovì Komunitního 
centra Maják na adrese B. Nìmcové 853 v 
Orlové-Porubì (bývalá Baron School nad 
Penny Marketem), a to v pondìlí a støedu od 
8:00 do 12:00, v úterý od 8:00 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. Pátek je vyhrazen pro 
objednané. Je také možné obrátit se na 
poradnu dopisem, e-mailem na poradna 
@muor.cz nebo telefonicky na èísle 596 512 
973.                                     Lenka Šimerdová

ODRAZIT SE ODE DNA

Jelikož sestra pøestala 
plnit splátkový kalendáø, bylo 
pøistoupeno k exekuci na její 
majetek. Pan Tomáš sdìlil, 
že exekutor ovšem zabavil i 
jeho horské kolo, které mìl u 
sestry pøes zimu v úschovì. 
Kolo stálo pøes 20.000 Kè, 
což mùže dokázat i úètenkou. 
Kromì toho chodí pan Tomáš 
dle svých slov s kolem každý 
rok na pravidelnou údržbu, 

což mùže také prokázat. 
Dotazuje se, jakým zpùso-
bem má získat kolo zpìt. 

Sociální pracovnice panu 
Tomášovi poskytla k dané 
situaci informace ze Zákona 
è. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuèní 
èinnosti (Exekuèní øád), který 
øíká, že ten, jemuž svìdèí 
právo k vìci, které nepøi-
pouští exekuci, mùže podat 

návrh na vyškrtnutí vìci ze 
soupisu. Návrh lze podat do 
30 dnù ode dne, kdy se 
navrhovatel dozvìdìl o sou-
pisu vìci, a to u exekutora, 
který vìc pojal do soupisu. 
Opoždìný návrh exekutor 
odmítne. O návrhu na 
vyškrtnutí vìci ze soupisu 
rozhodne exekutor do 15 dnù 
od jeho doruèení. Nebyl-li 
návrh odmítnut pro opoždì-
nost, rozhodne exekutor o 
návrhu na základì zna-
leckých posudkù, zpráv a 
vyjádøení orgánù, fyzických a 
právnických osob, notáø-
ských nebo exekutorských 

zápisù a jiných listin, pøed-
ložených navrhovatelem spo-
leènì s návrhem. Exekutor 
vždy vyškrtne vìc ze soupisu, 
souhlasí-li s tím oprávnìný. 
Exekutor vždy vyškrtne vìc 
ze soupisu, pokud bìhem 
provádìní exekuce vyjde 
najevo, že povinnému nepatøí 
èi patøit nemùže. Žalobu na 
vylouèení vìci podle § 267 
obèanského soudního øádu 
mùže navrhovatel podat u 
exekuèního soudu do 30 dnù 
od doruèení rozhodnutí 
exekutora, kterým nevyhovìl, 
by� jen zèásti, jeho vèas 
p o d a n é m u  n á v r h u  n a  
vyškrtnutí vìci ze soupisu. O 
tom musí být navrhovatel 
exekutorem pouèen. Od 
podání návrhu na vyškrtnutí 
vìcí ze soupisu do uplynutí 
lhùty podle vìty první a po 
dobu øízení o žalobì nelze 
sepsané movité vìci prodat. 
Panu Tomášovi byl také 
poskytnut vzor návrhu na 
vyškrtnutí vìci ze soupisu. 

Pan Tomáš má nyní 
možnost podat návrh na 
vylouèení vìci ze soupisu, a 
to pøíslušnému exekutorovi 
do 30 dnù od pojetí horského 
kola do soupisu. Panu 
Tomášovi byl poskytnut vzor 
návrhu na vyškrtnutí vìci ze 
soupisu, který mùže upravit a 
spolu s kopiemi dùkazù o 
vlastnictví kola zaslat exe-
kutorovi. V pøípadì, že 
exekutor návrhu nevyhoví, 
má pan Tomáš možnost 
podat žalobu na vylouèení 
vìci u exekuèního soudu do 
30 dnù od doruèení rozhod-
nutí exekutora.

Bezplatného a anonym-
ního odborného sociálního 
poradenství mohou obèané 
Dìtmarovic využít v sídle 
OBÈANSKÉ PORADNY 
Karviná, na adrese V Aleji 435 
v Karviné-Ráji, a to v úterý od 
8.00 do 12.00 a od 14.00 do 
17.00, ve støedu od 8.00 do 
12.00 a ve ètvrtek od 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00. 
Obèanskou poradnu lze 
navštívit osobnì nebo lze 
vznést telefonický dotaz na 
èísle 596 323 031. Pro 
objednání lze poradnu 
kontaktovat na uvedeném 
èísle èi prostøednictvím 
e m a i l u  o b c a n . k a @  
slezskadiakonie.cz.

     Mgr. Lenka Stareèková  
     DiS. sociální pracovník

Zabavil Vám exekutor majetek, a pøesto nejste dlužníkem? Co dìlat?

V dubnu letošního roku navštívil OBÈANSKOU 
PORADNU Karviná pan Tomáš, aby získal potøebné 
informace k øešení své aktuální situace. Sdìlil, že se jeho 
sestra zadlužila a její dluh dìlá nìco okolo 150.000 Kè. 
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemøelé
Blahopøejeme

Na spoleènou cestu životem vykroèili

Èervenec 2013

80 let
Miroslav Ulman
Anna Šipková

81 let
Kvìtoslava Kolondrová

Daniela Svobodová
Zdenìk Dittrich

82 let
Ilona Klusová

Veronika Pavlorková
Bronislava Vyskoèilová

83 let
Miroslav Dulava
Anna Kijonková

84 let
Ludvík Vontroba

85 let
Jaroslav Prudel

Vlastimila Støelcová
Anna Dadoková

86 let
František Stanièek

Stanislava Kukuèová

87 let
Marie Mazurková
Marta Kuøidymová

Srpen 2013

80 let
Ladislav Vašut

Rùžena Mazurková

81 let
Miluše Staníèková

82 let
Božena Sikorová 

83 let
Emil Lincer

85 let
Anna Halamová
Vlasta Nardelli
Josef Ivánek

87 let
Emílie Sojèáková

Anežka Barteèková
Marie Kozlová

88 let
Marie Barteèková

6.7.2013
Marian Støeštík - Karviná
Hana Wolfová  -  Karviná

13.7.2013
Pavel Benda - Bohumín

 Petra Tejbusová - Bohumín

25.7.2013
Vladimír Koneèný - Havíøov

Veronika Víteèková - Havíøov

27.7.2013
Marian Heczko - Oldøichovice

Jolana Kostková - Oldøichovice

2.8.2013
Adam Noga - Havíøov

Lucie Bártlová - Havíøov

10.8.2013
Kamil Pustay - Karviná

Zuzana Rychlá - Karviná

17.8.2013
Tomáš Severin - Dìtmarovice

Karin Szwarcová - Dìtmarovice

7. 9. 2013
Lukáš Filzák - Orlová

Veronika Kraplová - Orlová

Eduarda Jendryštíka, Miroslava Grabovského, Anežku 
Barteèkovou

Jen kytièku na hrob 

mùžeme dát

a tiše stát a vzpomínat…

Dne 18.9.2013 tomu bude 100 let, 

kdy se narodil náš milovaný tatínek, 

dìdeèek a pradìdeèek

pan Bohumil Krùl 

( 1991)

Kdo jste ho znali, 

vzpomeòte s námi.

Dcera Soòa, vnouèata Ivana a 

Roman s rodinami

Dne 20.8.2013 jsme vzpomnìli 

nedožité 75. narozeniny 

a 27.8.2013  

šesté výroèí úmrtí 

naší milované a obìtavé maminky

paní Rùženy Øímánkové 

S láskou v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcery Miroslava, Martina 

a synové Bøetislav a Vladimír s rodinami.

Vzpomínka Vzpomínka
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 Bìhem letošních prázdnin bylo uskuteènìno plánované zateplení dvou budov mateøských škol v obci. Mimo 

oèekávané úspory energie na vytápìní získala obec i na zlepšení vzhledu dvou dominantních obecních budov.                    
K tomuto celkovému zlepšení vzhledu a prestiže obce urèitì pøispìla i renovace fasády budovy bývalé základní 
devítileté školy, kterou realizoval její majitel, podnikatel pan Volák. Všechny tøi budovy „v novém kabátì“ 
pøedstavujeme na fotografiích.

Novì renovované dominantní budovy v obci


