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Aktuálnì z bloku starosty
Vážení spoluobèané,
blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i
novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit
pøedvolební atmosféra oèekávaného roku 2014, ale to v
této chvíli nepovažuji za podstatné. Jsem názoru, že
nadcházející období roku bychom mìli být k sobì tradiènì
lepší a pøál bych si, aby nám to pak v roce 2014 co nejdéle
vydrželo. Nebo jsme „na jedné lodi“ a ta by se pøíliš
kymácet za provozu nemìla.
V letošním roce jsme mìli
v plánu docela velké
investièní zámìry, z nichž
realizaènì nevyšlo zahájení

stavby základu splaškové
kanalizace v hustì osídlené
støedové èásti obce. Pøíèinou
je neobdržení státní dotace
ani po opakovaném pøihlášení naší žádosti a
intervencích na Státním

fondu životního prostøedí, o
èemž jsem Vás informoval v
minulém výtisku tohoto
zpravodaje.
Pro rok 2014 máme pøipraven ke schválení do prosincového zastupitelstva
nároèný program investic a
oprav v rozsahu, který opìt
kousek dál posune úroveò
života v naší obci. Pilotní
záležitostí je již uvedené
zahájení stavby èistièky
odpadních vod a pøipojení
prvních 300 ekvivalentních
obyvatel na základ nové
kanalizaèní sítì. V plánu jsou
daleko více investice do
kvality místních komunikací,
které již potøebují nutnì opravu povrchu. Jsem pøesvìdèen, že po provedeném
zlepšení vzhledu obce a
dalších opravách na budovách, chodnících, apod. jsou

Vážení spoluobèané,
pøejeme Vám klidné a
pohodové prožití vánoèního období, které by
mìlo pøispìt a snad i
pøispìje k regeneraci
fyzických i duševních sil
každého z Vás po celoroèním shonu. Pøejeme Vám,
aby v nadcházejícím novém roce pøevažovaly
pozitivní stránky života, které si v tom chvatu èasto
ani neuvìdomujeme – zdraví, rodina, láska a
pøátelství.
Kolektiv zamìstnancù obecního úøadu

nyní z pohledu priorit na øadì
k øešení právì splašková
kanalizace a místní komunikace. Takto jsou uvedené
dva okruhy investic prezentovány i v Návrhu postupu
rozvoje obce do roku 2020,
který je k dispozici na stránkách www. detmarovice.cz,
Rubrika starosty.
V blížícím závìru roku
2013 mi dovolte, abych
podìkoval všem svým spolupracovníkùm za jejich dobrý

pracovní výkon v roce 2013,
chtìl bych rovnìž podìkovat
èlenùm rady a zastupitelstva
obce za jejich konstruktivní
pøístup k plnìní letošních
vytýèených úkolù.
Vážení spoluobèané, pøeji
V á m i Va š i m r o d i n á m
pøíjemné prožití vánoèních
svátkù a pevné zdraví,
úspìchy a štìstí do roku
2014.
Ing. Ladislav Rosman

Obecní úøad Dìtmarovice ve spolupráci
se Základní školou Dìtmarovice a ZUŠ Rychvald,
Vás srdeènì zvou na tradièní

VÁNOÈNÍ KONCERT,
který se uskuteèní

v nedìli 15. prosince 2013 v 15,00 hodin
v øímsko-katolickém kostele
v Dìtmarovicích.
S pásmem vánoèních písní a koled vystoupí
žáci místní základní školy
a žáci Základní umìlecké školy Rychvald.
Vstupné je dobrovolné
a bude vìnováno na charitativní úèely.

Výsledky voleb za obec Dìtmarovice
Pøedèasné volby do poslanecké snìmovny se konaly ve dnech 25. – 26. øíjna 2013.
Výsledky v obci byly následující:

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 31.10.2013
mimo jiné projednalo a schválilo smlouvu o svìøení majetku
obce Dìtmarovice k hospodaøení své pøíspìvkové
organizaci Základní a mateøská škola Dìtmarovice, dále
schválilo rozpoètová opatøení è. 28 – 31 dle pøedloženého
návrhu upraveného rozpoètu k 31.10.2013 a upravený
rozpoèet obce ke stejnému datu, vzalo na vìdomí rezignaci
p. Dagmar Wojnarové na funkci èlena finanèního výboru a
zvolilo èlenem finanèního výboru p. Jaroslava Manu.

Pøíští zastupitelstvo obce se koná ve støedu 18.12.2013 v
17 hodin v Dìlnickém domì. Na programu jednání bude
schválení rozpoètu obce a pøíspìvkové organizace Základní
a mateøská škola Dìtmarovice na rok 2014, zprávy o
èinnosti kontrolního a finanèního výboru a výboru pro
hornickou èinnost, plány práce uvedených výborù na rok
2014, plán práce zastupitelstva obce pro rok 2014,
majetkové záležitosti a rùzné.
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ODPADY V ROCE 2014
(všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáøi)
Svoz popelnic - každý lichý týden, úterý až pátek (1. týden
zaèíná 1.1.2014)
svoz 1100l kontejnerù - každý týden, úterý - pátek
tøídìný odpad (sklo, textil, papír) – svoz pytlù vždy v pondìlí –
10.3., 9.6., 15.9., 24.11.2014
pøistavení a svoz velkoobjemových kontejnerù - poslední
víkend v lichém mìsíci: 25.1., 29.3., 31.5., 26.7., 2014

pomocí kontejnerù, svoz nebezpeèných odpadù pomocí
mobilní sbìrny, sbìr starého nábytku a textilu v areálu úøadu a
sbìrové místo bioodpadu na Šlogu. Ostatní svoz tøídìného
odpadu (plast, sklo, papír), vèetnì pytlového svozu a svozu
bioodpadu zùstává beze zmìny.
Nový sbìrný dvùr, který se vybudoval na pozemku u nádraží
ÈD, se pøipravuje do provozu na poèátku roku 2014, bude
pravdìpodobnì otevøen 3x v týdnu. S provozním øádem a se
všemi podrobnostmi budete seznámeni v dalším èísle Okénka.

Mobilní sbìrna nebezpeèného odpadu v sobotu
- 15.3., 7.6.2014
stanovištì mobilní sbìrny nebezpeèného 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,
televizory, lednice, pneumatiky, monoèlánky a jiné látky, které
svým složením škodí zdraví a životnímu prostøedí.
Za odevzdání tohoto odpadu se neplatí!
Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada poplatku
za psy pondìlí 13.1., úterý 14.1., støeda 15.1.2014 v pøízemí
obecního úøadu v dobì od 8.00 do 16.00, následnì vždy v
úøední dny do konce ledna.

Ceny za odvoz odpadu pro rok 2014
Èetnost odvozu, typ nádoby

rok 2014

1 x 4 týdny (max. pro 2 obèany v domì)
Bioodpad
Sbìrové místo bioodpadu „ Na Šlogu“, v provozu od 1.5. do
31.7. vždy v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin. Slouží pro ukládání
trávy, listí, rostlinných zbytkù a oøezaných vìtví.

Popelnice 110 l

0

1 x 2 týdny
Popelnice 110 l

500,-

1x 2 týdny

Starý nábytek, sedací soupravy a bytové koberce
Sbìrové místo v areálu obecního úøadu, v provozu každou
lichou støedu od 1.1. do 30.4. od 8.00 do 16.00 hodin, od 1.5.
do 31.7. od 8.00 do 18.00 hod. Slouží pouze pro výše uvedené
odpady.
Z dùvodu zprovoznìní nového sbìrného dvora komunálních
odpadù se od srpna 2014 ruší svoz velkoobjemových odpadù

2 ks popelnice 110 l nebo 1 ks 240 l

1.500,-

Dle potøeby
Kontejner velkoobjemový/10 rod. domù

0

1 x týden
Kontejner 1100 l /10 rod. domù

0

1x týden
3x kontejner 1100 l (bytovky èp. 1049 - 1052)

12.000,-

1x 2 týdny
Kontejner 1100 l (bytovka èp. 6)

2.000,-

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.
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Medové dny po desáté
Ve dnech 23. - 24. listopadu 2013 uspoøádal obecní úøad
ve spolupráci s MO Èeského zahrádkáøského svazu a MO
Èeského svazu vèelaøù Dìtmarovice v Dìlnickém domì
jubilejní 10. roèník celoobecní výstavy „Medové dny“.
Spoleèná výstavní expozice uvedených organizací byla
tentokrát pod názvem „Vèela pro zahradu – zahrada pro
vèelu.“
Pestrost a výborné
výtvarné zpracování výstavy
v doprovodu s prodejem
drobných rukodìlných
výrobkù pøilákal na tuto
jedineènou akci návštìvníky
ze širokého okolí. Úèast rok
od roku stoupá, letos jich k
nám zavítalo okolo 2.200, ale
netýká se to jen návštìvníkù.
Do pøípravy samotné výstavy
se zapojuje èím dále tím více
obèanù. Jsou to krásné
výtvarné práce dìtí z mateøských škol, školní družiny,
kroužkù, jednotlivých tøíd,
jednotlivých žákù i dospìlých, je to úžasná práce a
ochota zahrádkáøù a vèelaøù i
jejich rodinných pøíslušníkù.
Když jsme zkusili spoèítat,
kolik lidí jakýmkoliv zpùsobem pøiloží svùj díleèek k
této akci, pøišli jsme na
neuvìøitelný poèet témìø
A jak dopadla
300.
soutìž
„Skøítkové –
Velice si všech vážíme, a
tajemní pomocníci
když øekneme, že naše obec
mùže být na Medové dny
našich zahrad“
hrdá, urèitì vy, kteøí se
Pro 26 soutìžních expozúèastòujete této oblíbené
nátù celkem hlasovalo 1087
akce, nám dáte za pravdu.
úèastníkù.
Ještì jednou dìkujeme
1. Richard Górecki všem za odvedenou práci,
skøítèí stromové mìsto (404
pøejeme pevné zdraví a
hlasy)
hromadu inspirace do dalších
2. keramický kroužek paní
roèníkù.

Evy Szyroké - trpaslíci kolem
kulatého stolu (166 hlasù)
3. kolektiv dìtí Mateøské
školy Koukolná (56 hlasù)
4. pan Ota Popek - skøítèí
babièka s dìdeèkem na la-

9. kolektiv školní družiny (27
hlasù)
10.Terezie Závišková papírová dýnì se skøítkem v
hnízdeèku (26 hlasù)

vièce (46 hlasù)
5. paní Maruška Hanusková - skøítkové z mochynì
(37 hlasù)
6. kolektiv dìtí Mateøské
školy støed (31 hlas)
7. pan Janèar a pan
Popek - skøítek vèelaø (29
hlasù)
8. keramický kroužek paní
Ester Kryskové a Charitní
škola Bohumín (28 hlasù)

Podìkování
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Ve dnech 23. a 24.11
2013 probìhl 10. roèník Medových dnù v Dìtmarovicích.
MO Èeského zahrádkáøského svazu Dìtmarovice dìkuje sponzorùm,
kteøí pøispìli drobným
dárkem do tomboly: restaurace Na Statku, U Mnicha,
Na Rùžku, Na Obecninì,
Dìlnický dùm, Pizzerie
Svijany, Jednota COOP,
motorest Koukolná, benzinová stanice Eurobit, Dìtmarovická lékárna, Elektroshop Prudel, Auto Kelly,
prodejna NIKO, Podlahy
Morava, Elektro Roman
Vo l á k , D ø e v o p r o d e j ,
Cukrárna Ája, Potraviny
Jašková, Kvìtiny p. Burdková, Napos, dále èlenùm
zahrádkáøù i zúèastnìným
stánkovým prodejcùm.
Ještì jednou všem
dìkujeme a tìšíme se na
pøíští Medové dny.
Výbor MO ÈZS
Dìtmarovice
www.detmarovice.cz

Exkurze do Vítkovic
Dne 23.10.2013 jsme spolu s naší tøídou a paní
uèitelkou Šárkou Matochovou vyrazili na exkurzi do
Vítkovických železáren. Zvolili jsme si cestu vlakem a na
místo urèení nás z centra Ostravy dopravila tramvaj.
Na místì nás vøele
pøivítala paní Kocierzová a
zavedla nás do malého
muzea znázoròujícího historii
tehdejších obyvatel Vítkovic
s názvem Dùm u Šranìk, kde
se nám naskytla možnost
poznat tenkrát používané
nástroje i zvyky. Po prohlédnutí muzea nás již èekala
exkurze do železáren. Spoleènì jsme prošli centrem

Tento den jsme si užili
nejen proto, že jsme se
nauèili nìco nového, ale také
kvùli zpøíjemnìní výuky.
Tìšíme se na více takovýchto
akcí. Tímto chceme
podìkovat našemu panu
øediteli za to, že tuto exkurzi
umožnil a paní uèitelce
Matochové za pevné nervy.
Eliška Témová,
Magdaléna Kubatková

Vítkovic k bývalému plynojemu, kde jsme obdrželi žluté
helmy a kde také zaèala naše
prohlídka s panem prùvodcem, který naši exkurzi
doprovázel zajímavým
výkladem. Prošli jsme kolem
majestátních zaøízení
železáren a následovala
jízda výtahem, z nìhož se
nám naskytl výhled na okolí.
Z ještì vìtší výšky jsme mohli
zhlédnout celou Ostravu z
vršku vysoké pece, na kterou
nás ale nedovezl výtah, nýbrž
jsme se po schodech
vyšplhali pìknì po svých. Po
skonèení prohlídky, øádném
zdokumentování a návštìvì
zdejšího bufetu jsme
pokraèovali do budovy U6,
která se stala pøíjemným
zakonèením tohoto dne. Vše
zde bylo hlavnì o tom,
vyzkoušet si fungování
rùzných strojù jak z døívìjších
dob, tak z pøítomnosti a toto
bavilo snad každého z nás.
-5-
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K zamyšlení
Rozhodl jsem se napsat pøíspìvek do Dìtmarovického
okénka o pøíbìhu èásti obce Dìtmarovice jednoho èasu
zvané „Na konci svìta“. V této èásti obce pøed pár léty si
obèané, aby se dostali po dešti k zastávce autobusu,
museli sebou brát gumáky nebo se na boso brodit vodou.
K domu svými automobily jezdili se strachem, aby je
nìkdo na soukromé cestì nezastavil s tím, že tam nemají
co jezdit. Pøíjezd pro obslužná vozidla byl oficiálnì
znemožnìn. Po rozhodnutí odebrat velkoobjemové
kontejnery vznikl problém pro pøíjezd popeláøského
vozidla k rodinným domkùm.
Pøístup vedení obce
vèetnì nìkterých zastupitelù
vyjádøeno jednou vìtou: Co
byste vlastnì chtìli, závora
už tam není, jenom si
vymýšlíte, øešení není a
nejsou peníze. Pøi jednáních
s jinými subjekty za úèasti
pøedstavitele obce a obèanù
byl pøedstavitel obce mnohdy
na stranì subjektu proti
vlastním obèanùm, kde
paradoxnì byl subjektem
upozornìn, že by mìl stát na
stranì vlastních obèanù a ne
na stranì subjektu. Pøi øešení
problému se mnohdy jako
první hledaly argumenty proè
to èi ono nejde, ale ochota
hledat cesty øešení se
vytratila.
Všechny tyto zdánlivì
neøešitelné problémy se
podaøilo odstranit mj. i díky
profesionálnímu pøístupu
pracovnic OÚ a starosty obce
ing. Rosmana. Dokonce pro
zvýšení bezpeènosti chodcù
(hlavnì dìtí do školy) na
silnici 1/67 k autobusové
zastávce je naprojektován
chodník, vybudována
cyklostezka, z obecných vìcí
opatøení k posílení pøíjmù
obce, využívání rùzných
dotací, využití recyklátù atd.
Trvalo to dlouho, ale pøece si
vedení obce vzpomnìlo, že i
za dopravní znaèkou oznaèující konec obce Dìtmarovice žijí její obèané. V
nedávných volbách do
parlamentu ÈR pøízeò volièù
ztratily zavedené politické
strany, naopak získaly
nìkterá hnutí. Proè asi?
Ztratili volièi dùvìru v
politické strany? Nìkteøí
pøedstavitelé stran v obci
vždy pøed komunálními
volbami se vyjadøují slovy:
Budou poplatky ve zdravotnictví, všechno zdraží, vez-

mou vám dùchody, budeme
jak v Øecku. Nic z toho pøece
vùbec nesouvisí s komunální
politikou. Možná se mýlím,
ale komunální politika je o
pøístupu k obèanùm (i pro ty,
co bydlí za dopravní znaèkou
konec obce), naslouchat a

øešit jejich problémy, mít vize
do budoucna vèetnì konkrétních reálných plánù, které
pøesáhnou do dalších volebních období. Obèané, kteøí
pøijdou na OÚ s problémem,
se nemùžou ani na chvíli cítit,
že vlastnì obtìžují. Po
odchodu jim zùstanou smíšené pocity, že si sice
pøátelsky poklábosili, ale
problém, se kterým pøišli, si
vlastnì bez nìjakého øešení
odnesou zpìt. Dvakrát roènì
jsou v Koukolné mj. tzv.
hovory se starostou. Problémy, se kterými tam obèané
pøicházejí, jsou øešeny a
výsledky jsou s obèany
prodiskutovány. Neslyšel

jsem od nikoho, že by byl
opomíjen. Možná se mýlím,
ale mám dojem, že veøejné
mínìní v obci se vytváøí na
základì pozitivního nebo
negativního „oplotkování“
nìkterými jedinci a pozitivní
výsledky práce mnohdy
ustupují do pozadí.
Toto malé zamyšlení jsem
napsal proto, aby nejenom
tìsnì pøed volbami, ale i po
volbách mìli zvolení pøedstavitelé (hlavnì vedení obce)
na pamìti, že obèané tu
nejsou pro nì, ale oni pro obèany.
Vždy tomu tak nebylo.
Rutka Ladislav

Pìkné odpoledne na Medových dnech v Dìtmarovicích
Na návštìvníka pøi vstupu dýchla atmosféra barevného
podzimu a blížících se vánoc. Ucelená kompozice byla
tvoøena sortimentem ovoce a zeleniny vèetnì jejich ménì
známých odrùd. U vystavených jablek je tøeba se
pozastavit, ponìvadž prezentovaný výbìr a kvalita snesly i
nároèné hodnoceni ovocnáøských specialistù.
Zahrádkáøi také pøedvedli
velkou fantazii v pøípravì
rùzných výtvorù ze døeva,
kvìtin i okrasných rostlin.

Expozice byla doslova prošpikována døevìnými figurkami a motivy ze zahrádkáøských výpìstkù, které
musí zaujmout zejména
dìtské návštìvníky. Ale
pøiznejme si, že potìší i døíve
narozené. Jako pouèné a
prospìšné byla miniaturní
stavba „Hotelu“ pro užiteèný

hmyz na zahrádce. Ten si prý
mùže, je-li trochu šikovný a
trpìlivý, každý zahrádkáø
vyrobit sám.
Na výstavì
nezùstali pozadu ani vèelaøi. Ti názornì
seznámili hosty
s tím, co všechno je zapotøebí udìlat,
abychom mohli
ochutnat pravý
pøírodní med. A
tak se návštìvníci mohli
seznámit s
ukázkami úlù i
rùznými pomùckami pro
práci vèelaøe.
Do výstavy
se zapojily prakticky všechny dìtmarovické školy
mateøskými poèínaje. Nìkteré exponáty mìly jmenovky s názvy rùzných
kroužkù. Jiné pøímo jména
dìtí, které je vytvoøily. Co je
tøeba zvláštì vyzvednout, je
zapojení do této akce dìtí a
dospìlých se zdravotním
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postižením. Jmenujme školu
Slezské diakonie z Bohumína
nebo Bethel z Karviné.
Je tøeba dodat, že vybrané exponáty byly zaøazeny
do soutìže. O výbìru poøadí
hlasovali sami návštìvníci.
Medové dny - jejich 10.
roèník - byly, jako každý rok,
doplnìny rozsáhlým prodejem. A samozøejmì nechybìlo i pøíslušné obèerstvení
vèetnì kvalitní a chutné
medoviny. Prostì každý si
mohl vybrat!
Pøíjemným pøekvapením
byla i úèast lékaøky a jejího
týmu. Zdravotníci posloužili
jak radou a konzultací, tak
pøímo i bezplatným vyšetøením.
Na závìr nezbývá než
upøímnì podìkovat poøadatelùm za toto milé „pohlazeni
po dušièce“, které zcela jistì
vìtšina návštìvníkù pocítila.
Jmenujme za všechny alespoò pøedsedu zahrádkáøù
pøítele Tomáše Stáòu, Otu
Popka, manželé Grabìcovy,
Marii Hanuskovou, Miroslavu
Dadokovou, Liduši Lapšíkovou, pøítele Szerudu,
Bonèka, Petra Janèara a v
neposlední øadì velice
pracovitou Evu Szyrokou a
další pøíznivce zahrádkáøù.
Ludmila a Václav
Kafkovi z Orlové

www.detmarovice.cz

Pohlazení po duši aneb vánoèní pozdrav pana faráøe
Pøátelé! Tento rok si dovoluji prostøednictvím tohoto
obecního èasopisu vstoupit do Vaší domácnosti, abych
Vás svým slovem pozdravil, povzbudil, abych Vám popøál
a možná také touto cestou navázal jakousi nit vzájemného
porozumìní.
Letošní advent je již v
plném proudu a vánoèní
svátky jsou za dveømi. Když
sleduji tento prosincový dìj,
který mne obklopuje a utváøí
mou každodennost, vždy
houževnatì vyhledávám vše,
co zvláš právì o Vánocích
spojuje všechny lidi. Pochopitelnì je tìch spojitostí
hodnì. Já bych se však dnes
rád zastavil hlavnì u jedné. A
tou jsou betlémy. Všichni je
známe. A nejenom vìøící, ale
asi všichni si nejdeme ve
vánoèní dobì chvíli, abychom za tìch èi jiných okolností strávili nìjakou tu
minutu u znázornìní pøíbìhu
Ježíšova narození. A je
docela zajímavé, že aèkoli se
všichni díváme, každý vidí
nìco jiného. Pravdivost
tohoto postøehu pak dosvìdèuje náš následný postoj k
Tomu, který je hlavním
aktérem každého betléma,
každých jeslièek. Ovšem to,
èeho bychom si zejména
všichni mìli všimnout, je
obrovská pokora Boha, se
kterou k nám lidem pøichází.
Døíve než zazní jeho poselství o pokoji, smíøení, lásce, o
záchranì a dùležitosti každého èlovìka, je tady znamení veliké pokory. Král králù
a Pán pánù se rodí ve stáji,
mezi obyèejnými pastýøi, na
senì, ve žlabu a za dohledu
zapáchajících zvíøat. Jsou to
podmínky, ve kterých by se
asi nikdo z nás narodit
nechtìl, a ani by to nepøál
svým dìtem nebo vnouèatùm. Když se nám tedy
objevuje o Vánocích takovéto
znamení, pojïme se na chvíli
zamyslet nad pokorou. Ne
vždy totiž úplnì chápeme, co
to vlastnì pokora je. Èasto si
ji totiž pleteme s ponižováním
se, které pøece nikdo z nás
nemá rád. Èasto si myslíme,
že být pokorným znamená
chodit poøád se sklonìnou
hlavou, se vším souhlasit,
vzdát se vlastních názorù a
podobnì.

Ne, pøátelé! Toto je fa-lešnì a
nesprávnì pocho-pená
pokora. Myslím si, že vìtšina
z nás èasto pøi zpy-tování
svìdomí konstatuje, že je
pyšný a pøíliš hrdý na své
dovednosti a životní úspìchy.
A tady právì je ta chyba. To
nám jen falešná pokora
napovídá, že je to špatné.
Ona od nás chce, abychom
pøišli o svou sebe-jistotu a
vlastní pøesvìdèení. Naopak
pravá, autentická pokora
poukazuje na nes-mírnì
dùležitou vìc – že když jsem
skuteènì pokorným
èlovìkem, mùžu poznat
pravdu o sobì! Pravá pokora
dovoluje tedy uznat naše
schopnosti a nadání, to
všechno jací jsme, všechny ty
pozitivní stránky naší existence.
A zároveò v pokoøe
musíme uznat, že nejsme
dokonalí, že jsme obèas
prostì špatní. Právì ona
køesany naplòuje radostí z
toho, že ve své høíšnosti byli
vykoupeni mocí Ježíše.
Pokora také vede lidi vìøící
do zpovìdnice. A vùbec všem
dává sílu a odvahu smíøit se s
Bohem i lidmi. A tím se právì
uskuteèòuje náš vývoj a rùst.
Skrze zkoumání našeho
života malými krùèky stále
nìco na sobì mìníme a
zdokonalujeme. A to, co je v
nás dobré, mùžeme znásobovat. A hlavnì poøád
setrváváme ve vìdomí, že to,
co máme a èím jsme, není jen
naše zásluha, ale že je to dar
od Boha. Pravá pokora nám
pomáhá pochopit a pøijmout
skuteènost, že bez Boha
doopravdy nedokážu nic a nic
hodnotného ve svém životì
nezískám. Pomáhá nám také
pochopit, že On je zdrojem
mého života a strùjcem mého
štìstí. To On pøede mnou
otevírá všechna tajemství
pravdy o mnì samotném a o

tom, kdo vlastnì jsem. A za to
bychom vždy mìli být Bohu
vdìèni. Asi všichni také víme,
že protikladem pokory je
pýcha. A právì pokora a
pýcha jsou dva možné
postoje èlovìka vùèi Bohu,
lidem, životu a svìtu. Když
zaujmeme postoj pokory, tak
budeme uznávat pùsobení
Boha ve svém životì. Ovšem
když se podíváme na náš
souèasný svìt, tak si
uvìdomíme, že vìtšina lidí si
zvolila protiklad pokory –
pýchu. Pýcha staví èlovìka
na první místo a Bùh, ostatní
lidé a celý svìt se tak stávají
nìèím zbyteèným. „Já to v
životì zvládnu všechno sám!
Jsem pøece tak skvìlý,
všechno se mi daøí! Boha, lidi,
svìt nepotøebuji!“.
Tak velmi èasto uvažuje
souèasný pyšný èlovìk. Tak
uvažovali také mnozí Ježíšovi souèasníci, jako tøeba
král Herodes nebo císaø
Augustus. A k èemu je jejich
pýcha pøivedla, to asi víme.
Jednou do kostela pøišli muž
a žena. Muž se modlil: „Pane
Bože, pomoz mi, abych byl
úspìšným èlovìkem, ale také
a jsem pokorný“. Jeho
manželka se zase modlila:
„Dobrý Bože uèiò, a mùj
manžel je úspìšným èlovìkem a já se už postarám o to,
aby byl pokorný“.
Pokora nepøichází zvenèí.
Není nìèím vynuceným. Ona
vzniká v našem srdci. Ona
pøitahuje jako magnet opravdovou lásku, pýcha zas lásku
odpuzuje. Pøál bych každému
z Vás, kteøí jste vìnovali svùj
èas a pozornost tìmto mým
myšlenkám, aby skrze tuto
naši úvahu o pokoøe jí bylo
mezi námi, v našich mezilidských vztazích, o nìco víc.
Nech se nám stane jedním z
mnohých, jak doufám, „dá-
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r eèkù pod vánoèní stromeèek“.
I když má pokora rozmìr
duchovní a mùže být pøi
hodnocení vánoèní nadílky,
zvláš dìtmi a mládeži, brána
jako jakýsi hendikep, dovolme jí aspoò trochu vstoupit
do našich domácností a do
našeho života. My dospìlí už
asi dobøe víme, že každý
dárek má urèitou životnost.
Nech tento duchovní dar
pokory, se kterým k nám
pøichází dìátko Ježíš, rozjasní na dlouho všechny
lidské problémy a tužby
svìtlem lásky a dobrosrdeènosti. Nech je tomu tak,
jak o letošních Vánocích, tak i
rovnìž na všech našich
cestách v novém roce. Zároveò, kromì pøání, chci Vám
všem moc podìkovat za
všechno krásné a hodnotné,
co jsme spolu v konèícím se
roce prožívali. Za každou
bohoslužbu, katechezi èi
hodinu náboženství, kulturní
èi spoleèenskou akci, Vaši
návštìvu èi za každé setkání
s Vámi, tøeba jenom po
telefonu nebo skrze internet.
Jsem opravdu vdìèný za Vaši
obìtavost, pøízeò a podporu
naší farní rodinì. Toto podìkování patøí každému, koho
se tato slova aspoò v nìjaké
míøe týkají. Myslím rovnìž s
vdìèností na místní samosprávu, na školy, hasièe a na
všechny další složky a organizované skupiny. Vyprošujme si všichni o letošních
Vánocích hojnost Božího
požehnání, abychom v tom,
co je dobré, s pravou pokorou
a láskou v srdci mohli spoleènì pokraèovat v novém
roce. S pøáním všeho dobra
Váš
P. Tomasz Stachniak
faráø farnosti Dìtmarovice

Vánoèní mše
Na Štìdrý den 24. prosince bude slavnostní „Pùlnoèní
mše svatá“ sloužena ve 22.00 hodin, na Boží hod 25.12. a
na Šìpána 26.12. v 8.00 hodin.

www.detmarovice.cz

KONCEPCE KANALIZACE V OBCI
Vážení spoluobèané, vzhledem k trvajícím èastým
dotazùm ke koncepci kanalizace v hustì osídlené èásti
obce opakujeme již døíve vytištìný text v této dùležité
souvislosti. Koncepci nové a reálné, moderní splaškové
kanalizace v aglomeraèní (hustì zalidnìné) èásti obce
jsme zaèali tvoøit poèátkem roku 2011.
Dnes máme hotový 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 dešové vody.
Projekt byl již 2 krát pøihlášen
k dotaci, na kterou dost
spoléháme, ale dosud jsme ji
od státu neobdrželi. Dílo
chceme definitivnì zahájit v
roce 2014. 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 2.000 ekvivalentních
obyvatel). Budou zde kombinovány vìtve s gravitaèní, tj.
spádovou kanalizací – ve
svahovitých územích, s
kanalizací tlakovou tam, kde
by samotížnì proudìní splaš-
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kù nebylo možné. Technologie èistírny odpadních vod
pro splašky vyžaduje velmi
husté splašky, bez pøimíchávání dešové vody, proto
musí být pøipojené rodinné
domky zásadnì již s rozdìlením 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
ekvivalentních obyvatel bude
vybudován v roce 2014, 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
vodoteèe, v našem pøípadì
do potoku Mlýnka – viz mapka. Dle nejnovìjší legislativy
a jejího výkladu, který jsme
získali aktuálnì na Povodí
Odry, s.p. nebude v našem
pøípadì nutné soubìžnì øešit
intenzitu zavodnìní Mlýnky.
Je to znaèná úleva pro
projektování a náklady na
realizaci kanalizace v obci.
Jak jsem uvedl, projekt
první etapy je hotov a zahájíme øízení ke stavebnímu
povolení. Zároveò však již
úvodnì pracujeme na etapì
è. 2, na mapce jsou další
vìtve pøipojení vyznaèeny
zelenì. S druhou etapou
poèítáme realizaènì v roce
2016, dle možností dotací. S
dalšími pak dále, po letech
tak, až odkanalizujeme
podstatné území Dìtmarovic.
Dle mého odhadu spolkne
celá kanalizace 250 mil. Kè.
JSME NA ÚPLNÉM 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

www.detmarovice.cz
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Vánoce

Pøedstavení chirurgie Bohumínské mìstské nemocnice, a.s.
Historie nemocnice v Bohumínì sahá až do konce 19.
století, kdy v r. 1896 byla otevøena první bohumínská
nemocnice se 4 pokoji a 17 lùžky, v následujících letech byly
postupnì postaveny další pavilony a vždy bylo jejím
základem chirurgické oddìlení. Na zaèátku 20. století mìla
nemocnice až 150 chirurgických lùžek. Tak jako ostatní
nemocnice v 21. století prošla i ta naše rekonstrukcí a nyní
poskytujeme péèi v oborech chirurgie, interna, gynekologie,
LDN, rehabilitace a komplement laboratoøí a radiodiagnostického oddìlení.
V souèasné dobì poskytustøeva a koneèníku, dále opejeme chirurgickou péèi na 24
rujeme pacienty s tøíselnými a
lùžkách standardních, 4 lùžbøišními kýlami, pacienty s
kách jednotky intenzivní péèe a
onemocnìním prsu, štítné
2 lùžkách intermediární péèe.
žlázy, s køeèovými žilami,
Souèástí chirurgického oddìhemeroidy vèetnì tzv. Longovy
lení jsou dvì ambulance. První
operaèní metody.
je umístìna v areálu nemocPøi operacích využíváme
nice, zajišuje 24 hodinový
nejnovìjších operaèních posnepøetržitý provoz a je koncitupù a pøístrojù v souladu s
pována jako pracovištì prvníaktuálními medicínskými pozho kontaktu. Její souèástí jsou
natky. Standardem pøi opemimo bìžnou èinnost poradny
racích v dutinì bøišní je využití
traumatologická, kýlní a poharmonického skalpelu a saradna pro nádorová onemocmozøejmostí pøi støevních openìní.
racích využití staplerù, mechaChirurgická ambulance II.
nických šicích nástrojù. Všena poliklinice ve støedisku
chny tyto postupy a pøístroje
zdravotních služeb na ulici
urychlují a zkracují dobu opeÈáslavské v centru Nového
race a tím i komfort pacienta.
Bohumína je zamìøena mimo
Pøi operacích zlomenin
využíváme moderní instrumentária, vèetnì høebování
zlomenin dlouhých kostí,
uzamykatelných dlah a k
ošetøování drobných kostí ruky
a zápìstí jsme v posledním
roce zakoupili speciální
ministrumentárium. V terapii
chronických ran aktivnì používáme metody vlhkého hojení
jiné na mamologii, je zde
ran. V souèasné dobì na nastomická poradna a poradna
šem oddìlení využíváme k
pro onemocnìní hemeroidy.
podpoøe hojení ran hit posJsou zde provádìny plánoledních let – podtlakovou
vané chirurgické výkony v
terapii.
místním znecitlivìní.
Onemocnìní, která nevyNa našem chirurgickém
žadují akutní hospitalizaci na
oddìlení zajišujeme vysoce
lùžku, léèíme ambulantnì na
kvalitní a erudovanou péèi.
našem infúzním stacionáøi v
Klademe dùraz na infornemocnici. Zde odesílají k léèmovanost pacientù jak v ambubì své pacienty i praktiètí lékaøi
lancích, tak pøi pobytu na lùžku.
a specialisté z našeho regionu.
Vìøíme, že pacienti, kteøí
Dvakrát týdnì je v prostorách
využijí našich chirurgických
chirurgické ambulance proslužeb, budou s péèí a
vozována ortopedická ambukolektivem lékaøù, sester a
lance ve spolupráci s Kardalšího personálu spokojeni. V
vinskou hornickou nemocnicí,
pøípadì hospitalizace na
a to vèetnì ultrazvukového
našem oddìlení pak pøejeme
vyšetøení dìtských kyèlí. Na
pøíjemný pobyt a brzké
oddìlení poskytujeme pacienuzdravení bez komplikací.
tùm chirurgickou péèi pøi onemocnìních žaludku, žluèníku,
MUDr. Tomáš Sobalík
slinivky bøišní, slepého støeva,
primáø chirurgického
pacientùm s nádory tlustého
odd. BMN, a.s.

Opìt se pøiblížily Vánoce, které mnozí z nás mají zakódované
jako svátky dobrého jídla a pití a èasto se také podle toho
chováme. Jako každý rok opìt plánujeme festival pøejídání,
množství cukroví, bramborový salát, øízky, alkohol, atd.
Vždy Vánoce jsou jednou roènì, tak proè si je neužít. K tomu
pak ta sváteèní pohoda u televizních obrazovek, kdy pasivnì
sledujeme televizi s pøedstavou smysluplnì strávených sváteèních
dnù.
Pøitom už bìhem svátkù se vlastnì tìšíme na to, až toto
pøejídání skonèí. Každoroènì si pak klademe nesplnitelná
novoroèní pøedsevzetí a nový rok zahajujeme nesmyslnými
dietami. Ale pøejídání a fyzická inaktivita nám opravdu neprospívá.
Cítíme se slabí, unavení, malátní, bez energie. Èasto pak jsou
svátky doprovázeny zažívacími potížemi. Tu se ozve žluèníkový
kámen, v horším pøípadì pak spojený s akutním zánìtem slinivky
bøišní, jindy zase z nadmíry jídla nastávají potíže s pálením žáhy èi
vyprazdòováním. Prakticky se jedná o manifestaci døíve
prokázaných zdravotních potíží, které odkládáme na pozdìjší
øešení, vždy do Vánoc to již nemá smysl a pak ty dobroty na stole a

všechny ty investované peníze. Pøíèinou potíží, ale nemusí být jen
pøejídání. Na vinì mohou být i rychle se kazící potraviny, jako jsou
majonézové saláty, nadbytek uzenin, chlebíèky, smažené pokrmy.
Chcete-li si udržet o Vánocích dobrou náladu a pevné zdraví
jezte s mírou, po menších porcích, pomalu, sousta nehltejte,
nejezte do pocitu plnosti. Nesnažte se ochutnat všechny dobroty
na stole, nechte si nìco na následující dny, dodržujte dostateèný
pøíjem tekutin, omezte spotøebu alkoholu. Pivo a tvrdý alkohol
užívejte jako pomocné digestivum, ne jako prostøedek k vyplavení
škodlivých látek. Nezapomeòte ani na dostatek pohybu, bìžte si
zaplavat, zabruslit, zalyžovat, dìlejte cokoli, co vás tìší, postaèí i
procházky na èerstvém vzduchu. Místo chipsù, slaných oøíškù a
tyèinek a podobných lákadel dejte na stùl èerstvé ovoce nebo
rùzné druhy sušeného ovoce. Pokud máte potøebu oèistit tìlo od
nezdravého jídla, pijte dostatek tekutin, vhodný je zelený èaj,
udìlejte si zeleninový salát a bìžte ven.
Nekupujte pøed vánoci zbyteènì mnoho jídla, radìji se vrate k
duchovnímu odkazu vánoèních svátkù, které nespoèívají v
pøejídání a rozdìlování drahých dárkù.
Pokud se u vás dostaví nevolnost v souvislosti s nadmìrným
požíváním jídla nebo alkoholu, a pokud krátká domácí léèba
nezabírá, navštivte svého obvodního lékaøe èi lékaøskou
pohotovost již bìhem svátkù. Nezapomeòte, že odkládání øešení
vašich zdravotních potíží mùže mít pro vás v budoucnu následky
ve smyslu komplikací v léèbì. Pìkné Vánoce a vše nejlepší v
novém roce 2014 Vám všem pøeje kolektiv chirurgického oddìlení
Bohumínské mìstské nemocnice. Jsme ti, kteøí se o Vás vždy rádi,
ochotnì, dobøe a profesionálnì postarají.
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Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha
794 poøádá v sobotu dne 18. ledna 2014 od 9:00 do 12:00
hodin Den otevøených dveøí pro žáky 5. a 9. tøíd ZŠ, jejich
rodièe a širokou veøejnost.
Zpøístupnìny budou veškeré
prostory školy, novì vybudované odborné uèebny, laboratoøe, posilovny, multimediální pøednáškový sál,
tìlocvièna a zázemí, relaxaèní zóny pro žáky 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

Jen jednou za rok pøijdou Vánoce,
jen jednou za rok se zelený stromeèek
promìní v záøící svìtélka lidského štìstí.
Jen jednou za rok jsou lidská srdce tak
blízko vedle sebe, že jedno druhé slyší.

Milí spoluobèané, èekají nás nejkrásnìjší dny roku.
Pøeji vám krásné a požehnané Vánoce ve spoleènosti Vašich blízkých, Vánoce bez stresu, plné pohody, štìstí a porozumìní.
V novém roce 2014 hlavnì pevné zdraví. A lásku,
protože bez ní je i zdraví jako chleba bez soli.
Alžbìta Jendryšèíková - knihovnice

Vážení a milí spoluobèané.
Šastné a veselé vánoce,
pod stromeèkem hodnì dárkù a rozzáøené
oèi dìtí, a do roku 2014 hodnì zdraví,
štìstí a rodinné pohody pøejí všem
èlenové MS ODS.
Ing. Pavel Zelek

Charita Bohumín, Štefánikova 957, Bohumín
www.bohumin.charita.cz; bohumin@charita.cz

Èinnost Charity Bohumín
Domov pro seniory
Odlehèovací pobytová služba
Pùjèovna ošetøovatelských pomùcek
Obèanská poradna – bezplatné odborné sociálnì – právní
poradenství
Denní centrum pro osoby bez pøístøeší
Noclehárna sv. Martina
Charitní šatník
Humanitární èinnost - Adopce na dálku
V lednu 2014 to bude již ètrnáct let, co v rámci
celorepublikové charitativní akce zaklepou koledníèci
Tøíkrálové sbírky na Vaše dveøe. Chtìli bychom využít této
možnosti a podat o naší sbírce více informací. Tøíkrálová
sbírka je od svého zaèátku zamìøena na pomoc lidem, kteøí si
sami poradit nedovedou. Jedná se o seniory, osoby bez
domova, maminky s dìtmi v nouzi, sociálnì slabší rodiny,
zdravotnì znevýhodnìné obèany èi osoby v krizových
situacích. Z loòské Tøíkrálové sbírky byly uhrazeny náklady
spojené s provozem Denního centra pro osoby bez pøístøeší v
Bohumínì, uhrazena výmìna podlahových krytin a nákup
topných tìles do koupelen v Noclehárnì sv. Martina,

financováno zhotovení elektrického pojezdu brány do
Charitního domu pokojného stáøí sv. Františka a vybudován
nový anténní systém v této budovì. Byly podpoøeny oblasti
postižené povodnìmi v roce 2013. Zbývajících 35 procent
sbírky jde jako každý rok na podporu celorepublikových
projektù Charity Èeské republiky a na mezinárodní
humanitární pomoc. V rámci humanitární èinnosti Diecezní
charity ostravsko – opavské podporujeme sociálnìspoleèenský rozvoj na Ukrajinì, která daleko zaostává nad
minimálním standardem evropských zemí. A malé
pøipomenutí, jak poznáte ty pravé koledníèky.
Nemusíte se obávat toho, že by Vaší dobré vùle mohl
zneužít nìjaký „nepravý koledník“. Lze je totiž velmi
jednoduše poznat. Jen praví koledníèci budou mít ve svých
„tøech darech“ cukr, jehož celý obal je potištìn logem a
informacemi o Tøíkrálové sbírce 2014. Tyto cukry jsou
vyrobeny speciálnì na objednávku pro potøebu sbírky, mùže
je tedy od koledníèkù získat pouze dárce pøíspìvku do
Tøíkrálové sbírky 2014. Tøíkrálová sbírka 2014 probìhne v
Dìtmarovicích ve dnech od 1.1.2014 do 14.1.2014.
Dìkujeme Vám obèanùm, za to, že nejste lhostejní k
potøebám dalších lidí, soucítíte s komplikovanými lidskými
osudy a zùstáváte této sbírce i pro rok 2014 naklonìni.
S úctou Charita Bohumín
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Pøivítali jsme nové obèánky naší obce

Životní jubileum oslavili

Listopad 2013

Prosinec 2013

81 let
Anna Stempná
Svìtluše Pìèková

81 let
Veronika Jungbauerová

82 let
Irena Galmusová

82 let
Mária Hubáèková
Jan Kalivoda

83 let
Božena Mencnerová
Vìra Sikorová
Marta Chlebková

85 let
Josef Mencner
Leontýna Mžíková

84 let
Vlasta Staníèková

86 let
Emílie Popková
Nadìžda Furmanèíková

88 let
Rudolf Halama
90 let
Anna Šimašková
91 let
Josef Èempel
Miroslav Sýkora

Davida Piláta, Patrika Kyjonku, Nikolu Zarembovou, Patrika
Dziala, Johanu Mülerovou, Adama Danišika, Agátu Paszovou,
Michaela Stronèka

Zlatou svatbu oslavili
4.12.2013 Vìra a Radoslav Jeèmínkovi
31.12.2013 Jitøenka a Robert Wilczkovi
Blahopøejeme

Vzpomínáme na naše zemøelé
Martu Kuøidýmovou, Ladislava Velšara
Vzpomínka

89 let
Miloslav Olšovský
Leontína Soukeníková
91 let
Vlasta Pazdiorová
Dne 2.11.2013 by se byl dožil 85 let
pan JAROSLAV MAZUREK.

92 let
Josefa Miková

S láskou vzpomínají manželka a dìti s rodinami.

Setkání našich jubilantù
Setkání jubilantù – seniorù
Komise pro obèanské záležitosti poøádala ve ètvrtek 17.
øíjna již tradièní spoleèenské setkání našich seniorù. Do sálu
Dìlnického domu byli pozváni všichni oslavenci, kteøí v
letošním roce dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 a více let. Úèast
byla pøíjemná, i s partnery pøišlo na spoleèné setkání 81
obèanù. Jako dárek obdrželi jubilanti poukaz do
Dìtmarovické lékárny a pøi malém obèerstvení a dobré
hudbì si pak mohli spoleènì popovídat, zazpívat i zatanèit.
Setkání padesátníkù a šedesátníkù
Padesátníci a šedesátníci byli do Dìlnického domu
pozváni na první listopadový pátek, 8. Úèast sice nebyla
pøíliš velká, pozvání pøijalo celkem 70 osob, ale ti, kteøí pøišli,
se výbornì bavili. Také tito oslavenci dostali jako malý dárek
k narozeninám poukaz do Dìtmarovické lékárny a všichni
zúèastnìní se pøi dobrém vínu a malém obèerstvení a ve víru
tance dobøe bavili až do pùlnoci.
A tak jménem komise pro obèanské záležitosti dìkujeme
všem, kteøí naše pozvání pøijali, vìøíme, že se dobøe pobavili
a že se jim akce líbila, protože spokojenost hostù je nejvìtší
odmìnou organizátorù.
Ještì jednou všem pøejeme hodnì zdraví, štìstí a zdaru.

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada: JUDr. Jan Pochylý, Dagmar Šnapková, Drahomíra Nogová,
Milan Kotas, 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 14. 2. 2014.
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Že je dnes vìtšina obyvatel v Èesku více èi ménì zadlužena
je známá vìc. Poøád se o tom mluví a píše, ale jak se opravdu
dostat z dluhù, když je nezvládáme splácet, se nedozvíte.
Problém se zadlužením vznikl pomìrnì nedávno v souvislosti s
ekonomickou krizí. Proto u nás chybí odborníci na øešení,
pøestože se kdekdo za odborníka vydává. V mediích proto obèan
slyší, že jediným zpùsobem jak se zbavit dluhù, je insolvence
neboli osobní bankrot. Je proto dùležité být velmi opatrný pøi
výbìru spoleènosti, která by øešila vaše dluhy. Vyrojilo se mnoho
rádoby odborníkù – oddlužovacích spoleèností – kteøí
zadluženému slíbí øešení, a je tento zadlužený vhodný na
osobní bankrot nebo ne. Jde jim èasto jen o poplatek a vznikne-li
problém, svalí vinu na soudy. Oni pøece udìlali jen návrh, ale
soud žádost nepøijal, soud urèil prodej majetku, soud vás poslal
do konkurzu apod. Že insolvence není pro všechny to nejlepší a
možné øešení, vyplývá už jen z faktu, že o ni nemùže žádat každý
– jen velmi malá èást zadlužených – a také z faktu, že polovina lidí
v osobním bankrotu již spadla do konkurzu. Pokud nevíte, co to je
konkurz, tak tedy vše vám prodají, dluhy zùstanou a nechají vám
existenèní minimum cca 3.000,- Kè. V podstatì koneèná. Je
potøeba si uvìdomit, že oddlužení je vlastnì zbavení se dluhù, a
to lze rùznými zpùsoby. Každý pøípad je specifický a je nutno také
k nìmu pøistupovat individuálnì a hlavnì vše øešit s odborníky.

Existuje obecnì prospìšná spoleènost i obèanské sdružení
„Normální je poèítat“, kde jsou pouze patøiènì proškolení a
kvalifikovaní poradci. Zde se také dozvíte, jaké je pro vás to
nejlepší øešení a kde ho naleznete. Jsme výjimeèní tím, že
spolupracujeme s odborníky, kteøí vše za klienty øeší, jednají s
vìøiteli, zastupují je u soudu, odvolávají se proti rozhodèím
doložkám a bìžnì aktivnì komunikují s exekutory. V tomto se
naprosto lišíme od všech ostatních neziskových poraden.
Dokázali jsme již pomoci stovkám lidí a jsme pøipraveni pomoci i
vám. Nejen poradíme, ve všem vám budeme aktivnì pomáhat.
Oddlužení øešíme pøedevším formou správy závazkù, teprve
následnì insolvencí pøípadnì konkurzem. Týká se to napø.
bankovních i nebankovních pùjèek - kreditních karet - úvìrù exekucí – alimentù – operátorù – nájmù apod. Vhodné i pro
podnikatele OSVÈ (pohledávky u FÚ, OSSZ, Zdravotní
pojišovny…).
Pro obèany máme dluhovou poradnu v Havíøovì, ul.
Svornosti 2 (prostory magistrátu, budova H) a ve Frýdku - Místku
v Køížovém podchodu v Místku.
Konzultaci si mùžete domluvit telefonicky u p. Øeháèkové –
608 889 737
Neváhejte, zahoïte stud a využijte bezplatné informace v této
poradnì. Èím pozdìji problémy øešíte, tím je to komplikovanìjší,
bolestivìjší a dražší – dluhy narùstají.
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