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Aktuálnì z bloku starosty

V sobotu 25. ledna  se již tradiènì  konal v Dìlnickém domì 16. obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina ROYALklub Music           
z Havíøova, místo cimbálovky letos hrál DJ Sva�a. Dìkujeme všem podnikatelùm za poskytnutí krásných cen do plesové tomboly.

Zásobník dalších inves-
tièních postupù až do roku 
2020 je m.j. uveden v Rubrice 

starosty na adrese www. 
Postup obce do r. 2020. Ma-
teriál je samozøejmì k 
pøípadné korekci a doplnìní 
dle dohody lidí v naší obci. 

Prosím, nebojte se pøijít se 
svými nápady a požadavky.

Pro rok 2014 je uvažo-
váno s následujícími hlavními 
položkami rozvoje obce:

Na prvním místì je pøed-
poklad zahájení stavby 
kanalizace v aglomeraèní 
èásti obce dle pøipraveného 
projektu. V zámìru jsme mìli 
již tøetí pøihlášení na dotaèní 
titul Státního fondu životního 
prostøedí, jehož vyhlášení s 
„èerstvými“ penìzi na období 
2014-2018 bylo avizováno již 
na leden 2014. Bohužel do-
taèní titul s velkou pravdì-
podobností nebude v roce 
2014 vyhlášen, takže na 
bøeznovém zastupitelstvu 
musíme již podruhé rozhod-

nout o pøípadném zahájení 
stavby bez dotace.  Dle od-
hadu se v první etapì stavby 
proinvestuje cca 15 mil. Kè, 
pøièemž na rok 2014 je 
plánována pomìrná èást. Z 
velkých investic je nutno 
uvést ještì zateplení velké 
DPS èp. 670 dle schváleného 
projektu a dále stavbu dvou 
inteligentních semaforù pro 
regulaci provozu na komu-
nikaci I/67. K menším in-
vesticím náleží zámìr za-
teplení budovy Hasièské 
zbrojnice a dále sálu Mo-
torestu v Koukolné, což je 
dílo, které spolu s ostatními 
dohodnutými postupy dále 
zlepší vzhled pøirozeného 
centra v èásti obce Koukolná. 
Dle finanèních možností je 
zde ještì „pod èarou“ sjezd 
na parkovištì, jehož realizací 
bychom tuto dùležitou èást 
obce „dotvoøili“ do slušné 
podoby. Jako nezbytné se 
dále jeví provedení nákladné 

generální opravy hygie-
nického zaøízení v Dìlnickém 
domì vèetnì navazující 
odpadové kanalizace.  Z 
rozpoètu obce bude èásteènì 
financováno velké plánované 
dílo dle již existujícího 
projektu ZŠ a stavebního 
povolení. Jedná se o projekt 
moderního sportovištì v 
areálu školy s odhadovaným 
nákladem kolem 6 mil. Kè, 
pøièemž spolufinancování 
obce se pøedpokládá ve výši 
„doložení“ èástky nad mož-
nosti investièního fondu ZŠ, 
který èiní cca 4,5 mil. Kè. 
Jsme pøesvìdèeni, že toto 
sportovištì k dnešní dobì v 
obci patøí a bude sloužit nejen 
žákùm ZŠ, ale i obèanùm.

Zcela novì se objevila 
možnost dotace z NADACE 
OKD na renovaci døevìného 
oltáøe Nebrojovy kaple do-
chovaného z r. 1860, proto 
jsme si dovolili zastupitelstvu 

Investice a opravy dle rozpoètu obce na rok 2014
Vážení spoluobèané,
naše obec nyní disponuje mnohem vìtšími finanèními 

prostøedky pro  investice než tomu bylo ještì pøed rokem 
2013, což je dobrý pøedpoklad pro další rozvoj obce. Jsem 
rád, že zastupitelstvo obce 18.12.2013 odsouhlasilo další 
dobré investièní postupy pro zvelebení obce a zlepšení 
života pro naše obyvatelstvo. 

(pokraèování na str.2)
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Zastupitelstvo obce na své 23. schùzi dne 18. prosince 
2013 schválilo rozpoètová opatøení a upravený rozpoèet obce k 
18.12.2013. Dále schválilo rozpoèet obce pro rok 2014, 
pøíspìvek z rozpoètu obce pro pøíspìvkovou organizaci 
Základní a mateøská škola Dìtmarovice, program rozvoje obce 
pro rok 2014 v oblasti investic. Vzalo na vìdomí zprávy o 
èinnosti kontrolního a finanèního výboru a výboru pro 
hornickou èinnost a schválilo plány práce uvedených výborù a 
zastupitelstva obce pro rok 2014. 

Pøíští jednání zastupitelstva obce se uskuteèní ve støedu 
dne 19. bøezna 2014 v 17 hodin v Dìlnickém domì. Na 
programu bude schválení závìreèného úètu obce za rok 2013, 
majetková a rozpoètová problematika, stav v oblasti kanalizace 
a mnohé další záležitosti. Mj. by se mìl jednání zúèastnit 
zástupce OKD. 

na tuto položku navrhnout 
finanèní prostøedky v objemu 
300 tis. Kè s rezervou, a 
využít možnost pøedmìtné 
dotace. Restaurace oltáøe je 
èasovì nároèná, pro instalaci 
hotového díla v r. 2015 je 
nutné práce zahájit v r. 2014, 
pøitom využít v tomto roce i 
možnost pøihlášení akce k 
dotaci.

Pøedložené projekty jsou 
zamìøeny na protipovodòová 
opatøení, záchytné povod-
òové nádrže jsou ale zatím 
pod èarou. Tyto protipo-
vodòové stavby budou s 
velkou pravdìpodobností i s 
možností dotace státu a 
vrátíme se k nim aktuálnì na 

Investice a opravy 
dle rozpoètu obce 

na rok 2014
bøeznovém zasedání zastu-
pitelstva obce. Schváleno je i 
zpracování projektu nové 
komunikace vèetnì odvod-
nìní v problematickém úseku 
tzv. „Dolku“.

V oblasti oprav je výrazná 
investice do nového asfalto-
vého povrchu napø. na komu-
nikaci na Zálesí a dále je v 
plánu rekonstrukce chodníku 
u bytovek. Obecnì bude 
kvalitì místních komunikací 
vìnována velká pozornost. 
Na opravu výtlukù je opìt 
uvažována obvyklá èástka 1 
mil. Kè.

Osobnì se velmi tìším na 
jarní zahájení realizace všech 
uvedených investic.

     Ing. Ladislav Rosman

(dokonèení ze str.1)

Z jednání zastupitelstva obce
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Další úspìšný rok 2013 je za námi. Tak 
jako v minulém roce jsme ve spolupráci s 
psím útulkem Dìtmarovice a dobrovolníky 
poøádali nìkolik akcí. Zájem o „Den 
otevøených dveøí“ a „Veøejná venèení psù“ byl 
tak velký, že pro organizátory tìchto akcí je 
jasným impulsem k pokraèování v takto 
nastaveném trendu. Již nyní vás mohu pozvat 
na akce poøádané v roce 2014. První akce se 
bude konat na jaøe, jakmile to poèasí dovolí. 
Konkrétní termíny všech akcí se vèas dozvíte. 
Chtìla bych znovu pøipomenout dùležitý fakt, 
že obec Dìtmarovice nabízí obèanùm, kteøí si 

vezmou psa ze zdejšího útulku, odchyceného 
na území Dìtmarovic, finanèní dar ve výši 
500,- Kè na psí žrádlo, dále poskytujeme 
zdarma 1. veterinární vyšetøení psa a majitel 
tohoto psa je nastálo osvobozen od místního 
poplatku ze psù. Touto cestou bych chtìla 
podìkovat p. Sojkové z psího útulku a všem 
dobrovolníkùm, kteøí se na poøádání všech 
akcí podílejí, za perfektní spolupráci.

Pevnì doufáme, že se najdou noví 
pøíznivci tìchto akcí a že se pøipojí noví 
zájemci, kterým není lhostejný osud 
ètyønohých kamarádù.     Bc. Jana Støelcová

Ohlédnutí za psím útulkem v roce 2013

Pøípadné zmìny ve svozovém kalendáøi budou obèanùm vèas 
oznámeny.

Provozní øád sbìrného 
dvora odpadu

Provozovatel sbìrného 
dvora: Obec Dìtmarovice

Zodpovìdná osoba: Ing. 
Ladislav Rosman, starosta 
obce

Zodpovìdné osoby ve vì-
cech provozních a technic-
kých: Ta�ána Èempelová, 
Hubert Filip Tel:  596 540 147, 
596 540 148

Provozní doba
Letní provoz 
(od 1.4. do 30.10.) 
3 x týdnì 
Pondìlí   
od 8.00  do 18.00 hodin
Støeda 
od 8.00  do 18.00 hodin  
Sobota 
od 8.00  do 16.00 hodin     
Zimní provoz 
(od 1.11. do 31.3.) 
2x týdnì 
Støeda  
od 8.00  do 16.00 hodin     
Sobota 
od 8.00  do 16.00 hodin      

Mimo tuto dobu je vstup do 
areálu zakázán. Upozoròu-
jeme, že objekt je snímán 
kamerovým systémem. Maxi-

mální povolená rychlost v 
areálu sbìrného dvora je 10 
km/hod.

Zákaz vstupu dìtí bez 
doprovodu dospìlých a 
zákaz kouøení v celém 
prostoru sbìrného dvora! 

1. Sbìrný dvùr slouží pro 
shromažïování tìchto druhù 
odpadù:    

• papír a lepenka 
• sklo 
• plasty 
• biologicky rozložitelný 
   odpad 
• døevo 
• pneumatiky 
• stavební odpad
(stavební su� maximální 
množství 1 pøívìsný vozík 
na osobu a den)
• objemný odpad 
• nebezpeèné složky 

komunálního odpadu (oleje, 
zbytky barev a chemikálií a 
jejich obaly, zbytky maziv a 
olejù a jejich obaly, zbytky 
spotøební kosmetiky a jejich 
obaly, autobaterie, mono-
èlánky, záøivky, apod.)

• elektroodpad  (TV a PC 
technika, lednice, mikrovlné 
trouby, mobily, apod.)

2. Sbìrný dvùr slouží 
pouze pro fyzické osoby s 
trvalým pobytem v obci 
Dìtmarovice a odpad bude 
odebrán pouze po pøedložení 
obèanského prùkazu èi jiného 
platného dokladu s vyznaèe-
nou adresou, která bude 
obsluhou zaznamenána. 
Právnické osoby ani fyzické 
osoby podnikající nejsou 
oprávnìny tento sbìrný dvùr 
využívat.

3. Po pøíjezdu do areálu 
vyèkejte pøíchodu pracovníka 
sbìrného dvora, který od vás 
odpad pøevezme. 

4. Osoba, která odpad 
odevzdává, je povinna vyložit 
ho na urèené místo dle 
pokynu povìøené osoby.

5. Za odevzdání odpadu 
se neplatí.

6. Návštìvníci jsou povin-
ni dodržovat tento provozní 
øád a pokyny povìøených 
osob provozovatele.

Sbìrný dvùr v Dìtmarovicích
 Nový sbìrný dvùr v Dìtmarovicích byl vybudován za 
finanèní podpory dotaèních fondù EU a Operaèního 
programu životního prostøedí na pozemku u nádraží 
ÈD.Do provozu se pøipravuje na jaøe 2014, pøesný termín 
bude vèas oznámen.

SVOZOVÝ KALENDÁØ NA ROK 2014
SVOZOVÝ DEN ÚTERÝ AŽ PÁTEK
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Nejpùjèovanìjší tituly v 
loòském roce:
1. James E.L.
Padesát odstínù šedi
poèet výpùjèek                   107
2. James E.L.
Padesát odstínù temnoty  81
3. James E.L.
Padesát odstínù svobody  60
4. Kinney, J.
Deník malého poseroutky 58
5. Keleová-Vasilková, T.
Srdce v temnotách  52

TOP poèet návštìv ètenáøe:
1. Dagmar Bednáøová – 38 
návštìv
2. Marie Krùlová – 31 návštìv
Bohdana Oškerová – 31 
návštìv
4. Kristýna Hargašová – 24 
návštìv
5. Kristýna Oškerová – 23 
návštìv

TOP poèet pùjèených knih a 
èasopisù:
1. Marie Krùlová – 295
2. Dáša Sikorová – 261
3. Marie Feifièová – 219
4. Dagmar Bednáøová – 201
5. Helena Wodecká – 190

Milí obèané a pøíznivci 
dobré knihy,

první bøeznové dny bývají 
pøedjaøím, aèkoliv poèasí mùže 
pøipravit ještì lecjaká pøe-
kvapení. Pøesto se dny obèas 
prosluní, což my na Ostravsku 
zvláš� rádi vítáme. Lidové rèení 
„bøezen, za kamna vlezem“ 
nás varuje, abychom se neu-
kvapovali, ale sílící sluneèní 
paprsky už lákají ven. Mezitím, 
než barva jara zvítìzí nad 
zbytkem zimy, uvaøte si la-
hodný èaj, pøikousnìte nìco 
dobrého, najdìte klidný koutek 
ve vaší domácnosti, sáhnìte 
po pìkné knize z našich no-
vinek a nerušenì se ponoøte do 
strhujícího dìje.

Stanislav Èeška - Pøípad 
nitravské mince  

Hlavními hrdiny a velko-
moravskými „detektivy“ jsou 
opìt Slavomír, kníže z moj-
mírovského rodu, a jeho 
vikinský pøítel Erik. Pøíbìh 
zaèíná roku 866 na Veligradu. 
Kupec Bojata se právì vrátil z 

.

Øezna a pøináší pøekva-
penému Slavomírovi dopis s 
prosbou o pomoc od bavors-
kého krále Karlomana – pro-
tivníka, posléze spojence a 
nyní opìt protivníka Moravanù. 
V Øeznì se objevují padìlané 
denáry, které jsou zøejmì 
pøiváženy z Moravy. Slavomír 
tomu nechce uvìøit, protože na 
Moravì se mince nerazí. 
Pomoc však slíbí. Když potom 
doprovází Konstantina s 
Metodìjem do Nitravy, narazí 
na povraždìné kupce a falešné 
mince…

Evžen Boèek - Poslední 
aristokratka 

František Antonín hrabì 
Kostka z Kostky je potomek 
šlechtického rodu, žijící v New 
Yorku .  Po  pádu  komu-
n is t ického rež imu se s  
americkou manželkou Vivien a 
dcerou Marií (III.) vrací do 
Èech, aby pøevzal rodové 
sídlo. Kromì zámku „zdìdí“ 
hrabìcí rodina i personál: 
zpáteènického kastelána, 
hypochondrického zahradníka 
a kuchaøku, která si ráda 
cvakne a obèas to pøežene. 
Chudobný navrátilec, krko-
lomnì navazující na slavný 
rodokmen, emigrantství, místní 
zemitost, zámek jako konku-
renceschopná atrakce, kníže 
Schwarzenberg, zpìvaèky 
Cher a Helenka Vondráèková, 
to jsou motivy, z nichž autor, 
profesí kastelán, upøedl sérii 
panoptikálnì komických situa-
cí. V deníku Marie III., po-
sledního potomka rodu, nenaj-
dete sex, násilí, vraždy ani 
hluboké myšlenky. Má jedinou 
ambici: pobavit ètenáøe!

Lee Harrisová - Vražda pøi 
bar micva 

Pro Christine Bennettovou 
je šance, že se podívá do Svaté 
zemì, splnìním celoživotního 
snu. O to vìtší radost má, když 
zjistí, že její nejlepší kama-
rádka Mel Grossová bude v tu 
dobu v Jeruzalémì také, aby 
se zúèastnila obøadu bar 
micva. Melin štìdrý bratranec 
Gabe Gross, který má bar 
micva podstoupit, pozval do 
Izraele celou rodinu a spoustu 
pøátel a naplánoval grandiózní 

oslavu. Chris není zvyklá 
cestovat, proto je ráda, že bude 
mít u sebe Mel, s níž se bude 
moct podìlit o zážitky. Vše jde 
podle plánu, ovšem jen do té 
doby, než záhadnì zmizí Gabe 
Gross. Dovolená se pro Chris 
rázem mìní v práci a stopy, na 
které pøi vyšetøování naráží, ji 
dovádìj í  až k chladno-
krevnému a vypoèítavému 
vrahovi.

Gillian Flynnová - Temné 
kouty

Libby Dayové bylo sedm, 
když se její matka a dvì sestry 
staly obì�mi „satanistické 
vraždy“ v kansaském mìs-
teèku Kinnakee. Libby pøežila - 
a u soudu se proslavila svì-
dectvím, že je zabil její 
patnáctiletý bratr Ben. O 
pìtadvacet let pozdìji ji 
vyhledají èlenové neoficiálního 
spolku zamìøeného na noto-
ricky známé zloèiny. Doufají, že 
objeví dùkazy svìdèící o 
Benovì nevinì. Libby zase 
doufá, že na své tragické 
minulosti nìco vydìlá…

Jo Nesbo – Levhart 
Norským hlavním mìstem 

otøásl nález dvou ženských tìl i 
zpùsob jejich smrti. Obì totiž 
utonuly ve vlastní krvi. Oddì-
lení vražd èelí záhadì – bodné 
rány ve tváøích obìtí jsou 
èetné, pravidelné, a navíc byly 
vedeny zevnitø úst. Jaká 
vražedná zbraò je mohla 
zpùsobit? Mladá kriminalistka 
Kaja Solnessová je vyslána do 
Hongkongu, aby odsud pøi-
vedla zpátky do Osla jediného 
èlovìka, který mùže takový 
pøípad vyøešit. Jenže Harry 
Hole se v milionovém mìstì 
skrývá nejen pøed vìøiteli, ale 
zvláštì pøed vzpomínkami a 
pøízraky z minulých pøípadù a 
nemá sebemenší zájem se do 
vlasti vrátit. Kaja se musí 
uchýlit k citovému vydírání. 
Vyšetøování pak Harryho za-
vádí nejen na zasnìžené 
opuštìné plánì v norských 
horách, nýbrž i do horké Afriky 
na úpatí sopky. A jde v nìm o 
život. Vrah je silný, chytrý a 
bezskrupulózní a v souboji s 
ním bude muset Harry obìtovat 
víc, než èekal.

Neváhejte, staèí jenom 
zaplatit registraèní poplatek a 
urèitì si vyberete. 

Na setkání s vámi se tìší 
knihovnice        

        Alžbìta Jendryšèíková

  Knihovna v roce 2013
V loòském roce jsem obsloužila 3.943 návštìvníkù, 

kteøí si odnesli 19.258 knih a 3.043 èasopisù. Registraci 
zaplatilo 429 zájemcù o pravidelné ètení, z toho 122 z øad 
dìtí do 15 let. Kromì pùjèování knih z našeho fondu jsme 
nabídli i novìjší knihy z výmìnného fondu Regionální 
knihovny v Karviné a knihovnu se nám podaøilo obohatit o 
530 knižních novinek a 36 titulù èasopisù. 
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1. tøída
Babinský Jakub, Gasiorková 
Vendula, Gašperák Daniel, 
Hanusek Vojtìch, Hávová 
Karol ína, Kaòa Jakub, 
Klaputová Ester, Korman 
Ondøej, Krkošková Simona, 
Król Miroslav, Lukáèová 
Barbora, Marková Nela, Míra 
Antonín, Seèkaø Daniel, 
Seèkaøová Karolína, Sliwka 
Tomáš, Svrèinová Adéla, 
Š�astný Šimon, Štefanik 
Matyáš, Ulmanová Barbora, 
Vija Vojtìch

2. tøída
Baierová Michaela, Burová 
Tereza, Duda Marek, Gabèo 
Filip, Grossová Tereza, Hartl 
Mi loslav, Hvojník Petr,  
Chrobáková Vendula, Jílková 
Ema, Klodová Barbora, 
Konkolová Nela, Krùlová 
Magdaléna,  Marcalíková 
Anna, Marek Alexandr, 
Marošèík Petr, Mazurková 
Eliška, Mlátilík Alex, Moldøík 
Adrian, Motyèková Marie, 
Motyková Natálie, Mynáøová 
Tereza, Nogová Eva, Slavík 
Marek, Suchanek Daniel, To-
mond Tomáš, Váchová Anna, 
Volák René, Žahourková 
Marie

3. tøída
Blatoò Dorian, Botur Marek, 
Buš Jan, Dobrovolná Tereza, 
Feber Lubomír, Kelemanová 
Elena, Kijonka Adam, Ki-
selová Denisa, Kleinová 
Adriana, Lacko Martin, 
Medulová Jana, Ostrówková 
Veronika, Perutka Patrik, 
Pryczek Adam, Sáòková Do-
minika, Sepešiová Viktorie, 
Tobola Vojtìch, Trnková 
Sabina, Vija David

4. tøída
Cieslarová Kateøina, Fierla 
Vojtìch, Hrubèín Ondøej, 
Motyková Lucie, Mžyková 
Viktorie, Novotná Barbora, 
Papalová Natálie, Przybyla 
A d a m ,  Š i p k a  To m á š ,  
Šnapková Nela, Štefánková 
Tereza, Wnetrzak Adam, 
Žahourek Daniel

Tak jako každý rok i letos se vydali žáci 7., 
8. a 9. roèníku ZŠ a MŠ Dìtmarovice „zdolávat 
kopec“ v rámci lyžaøského výcviku v Mezivodí. 
I když celou zimu moc snìhu nenapadalo, 
nezlekli jsme se a plni odhodlání jsme vyrazili 
autobusem v nedìli 26. ledna z areálu školy. 
Po hodince cesty naše posádka, èítající 20 
dìtí a pedagogický dozor, koneènì dosáhla 
vytouženého cíle – penzionu Ledovec. 
Ubytovaní jsme v nìm byli již potøetí za sebou, 
jeho velkou výhodou je to, že stojí hned vedle 
lyžaøské sjezdovky. Ta byla umìle 
zasnìžována, takže jsme se nemuseli bát 
avizované oblevy.

Bìhem jednoho celého týdne udìlali 
„lyžníci“ mnoho pokrokù. Skoro polovina z 
nich nestála pøedtím na lyžích, i pøesto se díky 
jejich píli, stateènosti a odvaze nauèili krásnì 
sjíždìt kopec a v bezpeèí vyjet nahoru po 
vleku. Ti zkušenìjší se nauèili nové lyžaøské 

Mladí lyžaøi znovu v Mezivodí
tipy a upevnili si své základy. Velkým plusem 
byl také fakt, že za celou dobu se nikomu nic 
nestalo – obvazy a tabletky zùstaly schované 
v lékárnièce. Veèery vždy patøily hrám a 
rùzným spoleèenským aktivitám, které 
zajiš�ovala dvì šikovná dìvèata z deváté 
tøídy. Po celou dobu pobytu se o dìti starala 
ètveøice dospìlých: Markéta Branná 
(vychovatelka), Petr Balon (zdravotník), Mgr. 
Bøetislav Kucherko (instruktor) a Mgr. Leona 
Veøtat (instruktorka), která byla zároveò i 
vedoucí celého lyžaøského kurzu.

Tímto bych chtìla podìkovat jednak 
kolegùm za perfektní prùbìh celé akce, dále 
samotné obci Dìtmarovice, která financovala 
autobusovou dopravu a snížila tak náklady 
rodièùm, a v neposlední øadì i samotným 
dìtem, které byly opravdu super a vše si 
užívaly. 

                                       Markéta Branná

5.  tøída
Baierová Kateøina, Barteè-
ková Markéta, Bílková Niko-
la, Bílek Petr, Byrtus Jan, 
Dudová Radka, Greco Ale-
xandr, Kolková Michaela, 
Littnerová Barbora, Mazur-
ková Lucie, Monczková 
Barbora, Oškerová Kristýna, 
Pilc Daniel, Perutková Petra, 
Plevová Sandra, Rzeszutek 
Lukáš,  Rusek Benedikt, 
Salavová Nikol, Vaculík Jiøí,  
Vitoò Filip, Ženíšek Tadeáš 
Alexandr

6. tøída
Cieslarová Pavla, Chmiel 

Vojtìch, Kúdelová Petra, 

Staníèková Karolína, Su-

chanková Veronika, Štefa-

niková Karolína, Telegová 

Veronika

7. tøída
Boturová Barbora, Macurová 

Veronika, Sztwiertniová 

Anežka, Šustíková Kateøina, 

Trnená Lucie

8. tøda
Branny Vítek, Górecki Ri-

chard, Krùlová Lucie,  Kryska 

Dominik, Salavová Aneta, 

Venclová Kristýna

9. tøída
Botur Fi l ip ,  Kubatková 
Magdaléna, Sitková Hana, 
Témová Eliška, Vronková 
Kateøina

                     Blahopøejeme! 

Seznam žákù s vyznamenáním
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Program je zajímavý, dìti 
v tìchto dnech mají pøístup 
do památek, muzeí, ale i 
tøeba do Karlovy univerzity a 
na rùzné doprovodné pro-
gramy. Ovšem není to výlet 
pro nìjaké bábovky, které nic 
nevydrží. To vše jsme spolu s 
rodièi vìdìli, než jsme do 
toho šli. Jelo 6 dìtí, o které se 
bedlivì starali 2 vedoucí. Co 
vše jsme zažili a vidìli? Bylo 
toho opravdu hodnì:

V pátek jsme se zúèastnili 
pøedvádìní zajímavých a 
zábavných pokusù v poslu-
chárnì katedry fyziky Karlovy 
univerzity. Poté jsme projeli 

pùlkou Prahy a ubytovali se s 
karimatkami a spacáky ve 
tøídì ZŠ v Praze 10, kterou 
jsme sdíleli se skupinou z 
Èeských Budìjovic. Po 
chutné a vydatné veèeøi jsme 
spolu se všemi skupinami 
pøipravovali své prezentace a 
nakonec si vzájemnì pøed-
vedli, co zajímavého umíme. 
Tak jsme naèerpali nové 
nápady, které si rádi vyzkou-
šíme. Plní dojmù jsme pak 
usínali tìžce, ale to už tak 
bývá.

V sobotu jsme se snažili 
co nejdøíve vyrazit za krásami 
Prahy a prvním vìtším 
zážitkem bylo cestování 
metrem. Pak jsme šli na 
Zlatou ulièku, Hradèany – 
Starý královský palác, vidìli 
mimo jiné vìrnou kopii 
korunovaèních klenotù, dále 
jsme byli v Chrámu sv. Víta a 
dokonce se fotili s pohád-
kovým králem. Odpoèinuli 
jsme si a po obìdì šli na 
Karlùv most a Muzeum 
Karlova mostu, které je velmi 
pìkné. Navíc je možno se 
projet na lodi, ale na to jsme 
nemìli dost èasu. Putovali 

jsme dále na Staromìstské 
námìstí, abychom uvidìli 
Orloj a odbíjení hodin. Byli 
jsme tam brzo, tak jsme 
využili èekací dobu a vyjeli se 
rozhlédnout po okolí z vìže 
Radnice. Vše nám krásnì 
vyšlo a doèkali jsme se spolu 
s davy turistù odbíjení hodin, 
procházky apoštolù i kokr-
hání kohouta. Závìr doplòuje 
živá hra trubaèe z vìže na 
všechny svìtové strany.

Nemohli jsme vynechat 
Václavské námìstí se sv. 
Václavem a pak už jsme se 
tìšili do metra a na veèeøi. 
Veèer jsme využili na pozná-
vání našich spolubydlících, 

Zápis do MŠ støed a MŠ 
Koukolná pro školní rok 
2014/2015 se bude konat 
ve dnech 12.5. a 13.5. 2014 
v dobì  od 8.00 do 16.00 
hodin.

Budete potøebovat rodný 
list dítìte a prùkaz zdravotní 
pojiš�ovny.

Na Vaše dìti se tìší 
zamìstnanci obou MŠ.

zahráli si s nimi nìkolik her a 
únavou usnuli o nìco døíve.

V nedìli jsme museli 
vstávat brzy, sbalit a po dobré 
snídani spìchat s batohy na 
nádraží, abychom mohli 
navštívit Muzeum èokolády. 
Moc se nám tam líbilo, hlavnì 
pøedvádìcí akce a ochut-
návka. Dìti plnily pøipravené 
úkoly a dostaly za odmìnu 
bonbóny a nafouknuté 
balónky. Na zpáteèní cestì 
vlakem si zasoutìžily, komu 

balónek nepraskne a dokáže 
ho dovézt až domù. Cesta 
rychlíkem je v dnešní dobì 
pøíjemná, stevardi o nás 
peèovali a nám to pìknì 
ubìhlo. Na tyto zážitky 
budeme dlouho vzpomínat.

                                                
Vedoucí akce 

Mgr. Elena Kijonková 
a Ing. Miloš Kijonka, PhD.   

 Akce Ledová Praha – 31. 1. až 2. 2. 2014
Po urèitém váhání jsme se letos poprvé s 

pøírodovìdným kroužkem zúèastnili již zabìhnuté 
celostátní akce pro dìtské kolektivy v Praze. Je to pro nás 
dosti daleko, cestování není jednoduché ani levné. Dìti 
však mají veškeré slevy a ubytování se stravou v pražské 
škole. 

Zápis do MŠ



 Upøímné podìkování, 
lásku nejbližších a pøátel,

mnoho štìstí, pohodu, životní optimismus
a pøedevším hodnì zdraví u pøíležitosti

Mezinárodního dne žen

pøeje
ZO KSÈM Dìtmarovice
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 „Ocenìní jsem absolutnì 
neèekal a do poslední chvíle 
jsem o nìm nevìdìl, takže 
mì pøíjemnì pøekvapilo. U 
nás na oddìlení máme dost 
kvalitních policistù, kteøí by si 
ocenìní za svou práci za-
sloužili. Každý z nás je 
souèástí týmu a hraje v nìm 
svou roli, naše práce nestojí 
na jednotlivci, ale na souhøe 
kolektivu a ten u nás skvìle 
funguje,“ prozradil Radim 
Nìmec.

U policie pracuje policista 
roku 2013 pøes dvacet let. 
Nastupoval k ní pøed same-
tovou revolucí a dnes je 
zkušeným matadorem. Znaè-
nou èást své profesní kariéry 
strávil v Havíøovì, po zrušení 

místního oddìlení pøešel 
pøed tøemi lety do Dìtma-
rovic, kde momentálnì slouží 
dvanáct policistù. „Pracuji 
hlavnì na spisech a slo-
žitìjších pøípadech jako jsou 
zpronevìry, podvody, výtrž-
nictví èi maøení výkonu 
úøedního rozhodnutí (pozn. 
red. napøíklad usednutí za 
volant pøes zákaz øízení). 
Vyøešené pøípady pak pøed-
kládám státnímu zástupci s 

Dovolte mi, abych za širokou dìtmarovickou divadelní 
veøejnost podìkovala obecnímu úøadu za dlouholeté bezplatné 
poskytování autobusu k pøepravì na pøedstavení do 
ostravských divadel.

Nejvìtší uznání náleží p. T. Èempelové a p. Balonovi, kteøí 
po léta vìnují organizaci a výbìru repertoáru velkou pozornost, 
skvìlými pøedstaveními obohacují náš, pøipus�me si, nìkdy 
jednotvárný život.

Velmi hodnotíme situaci, kdy mnozí nemají dopravní 
prostøedky, navíc mají potíže s chùzí a jedinì s „busem“ 
nemusejí stát na okraji spoleèenského dìní a úèastní se akcí. 
Dìkujeme za tento lidský pøístup.

Naše vesnice je po této stránce po dlouhá léta vzorem pro 
mnohé obce, které tuto možnost neznají a èasto nám 
spoleèenské akce závidí.

Ještì jednou dìkujeme obecnímu úøadu, p. Èempelové a p. 
Balonovi a vìøíme, že se bude v pøíštích létech dále pokraèovat 
v této krásné tradici, jež se tìší dlouhodobì velké oblibì.

                                                                Dr. Chýlková Eva

Pozvání na valnou hromadu

TJ Sokol Dìtmarovice
zve všechny èleny 

na valnou hromadu,
která se uskuteèní

dne 13.3.2014 v 17.00 hod.
v místní sokolovnì

Policista roku pìstuje víno 
a fandí badmintonu

Už tøetím rokem mùžete v Dìtmarovicích, Dolní Lutyni, 
èi Petrovicích u Karviné potkat v policejní uniformì 
nadpraporèíka Radima Nìmce z Orlové (47). Pracuje na 
obvodním oddìlení PÈR v Dìtmarovicích jako vrchní 
inspektor a zpracovatel. Na konci ledna byl mezi 
sedmnácti policisty z okresu, kteøí byli v havíøovském kinì 
Centrum ocenìni za svou celoroèní práci a získali titul 
Policista roku 2013.

návrhy na míru a výši trestu. 
Musím uznat, že na rozdíl od 
Havíøova je to zmìna. V Ha-
víøovì jsme øešili úplnì jiné 
problémy než v Dìtma-
rovicích èi Dolní Lutyni. Jsou 
to pøeci jen na rozdíl od nìj 
vesnice, lidé se tady více 
znají, odpadá anonymita 
velkého mìsta a lidi trápí jiné 
problémy. Na oddìlení tak 
všichni dìláme všechno. A 
musím øíct, že èím menší 
kolektiv je, tím je to lepší. 
Snáze se na všem do-
mluvíte,“ dodává Radim 
Nìmec.

Ve svém volném èase 
relaxuje policista roku 2013 
se svou rodinou, na za-

hrádce, kde pìstuje vinnou 
révu, nebo pøi cestování. 
Spoustu èasu vìnuje své 
dvanáctileté dceøi Nele, která 
hraje za TJ Orlová Lutynì 
závodnì badminton. Nela 
Nìmcová patøí  ve své 
kategorii mezi republikovou 
špièku, patøí jí páté místo v 
tabulce. Její táta ji doprovází 
nejen na tréninky, ale také na 
turnaje po celé republice. 

Text a foto:
                Lucie Balcarová

Podìkování – divadelní pøedstavení

BLAHOPØÁNÍ 
VŠEM ŽENÁM
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Na sklonku loòského roku poøídila Bohumínská mìstská 

nemocnice s pøispìním sponzorského daru firmy Bonatrans 

Group a.s., pro potøeby chirurgického oddìlení novou kostní 

vrtaèku. Ke stávající a stále plnì funkèní vrtaèce na stlaèený 

vzduch tak chirurgùm pøibyl nový moderní nástroj, který je 

pohánìn vysokokapacitními dobíjecími bateriemi.

S trochou nadsázky lze øíci, že podobný stroj má doma každý 

správný kutil. Kdo z ètenáøù vlastní a využívá doma pøi práci 

podobné nástroje na bateriový pohon, dokáže pochopit 

nadšení, které nyní chirurgové zažívají pøi operacích. Cena 

nové vrtaèky ovšem s ohledem na pøísné normy a striktní 

požadavky pøi medicínském 

p o u ž i t í  m n o h o n á s o b n ì  

pøevyšuje cenu obyèejných 

hobby pøístrojù a pohybuje se 

kolem 300.000,- Kè.

Právì zmìna pohonu vrtaèky 

na bateriový pohon znamená 

nejvìtší pøínos pro práci na 

operaèním sále. Absence 

vzduchového vysokotlakého 

kabelu, který byl potøeba k 

pohonu pùvodní vrtaèky, 

zjednodušuje a usnadòuje jak 

samotnou práci chirurga a sestøièek pøi operacích, tak také 

následnou údržbu, pøípravu a sterilizaci nástroje.

Zvláštì výhodná je zejména pøi ošetøování úrazù menších 

kostí, jako jsou napø. operace ruky, pøedloktí, kotníku a nártu. 

Na konci roku 2012 se podaøilo, rovnìž za finanèního pøispìní 

firmy Bonatrans Group a.s., zakoupit jedno z nejmodernìjších 

operaèních instrumentárií k ošetøení právì takovýchto 

zlomenin. Naše chirurgické oddìlení tak nyní disponuje nejen 

kvalitní a výkonnou kostní vrtaèkou, ale také novým 

instrumentáriem, které umožòuje bezpeènì a kvalitnì ošetøit 

podstatnou èást tìchto úrazù a zlomenin.

Letošní zima je svým charakterem a prùbìhem, s ohledem na 

množství úrazù, prozatím podprùmìrná. Až zima skuteènì 

zaklepe na dveøe, budou naši chirurgové, díky nejmodernìjší 

technice, plnì pøipraveni.

 Prim. MUDr. Tomáš Sobalík

chirurgické oddìlení

Nejdøíve malé ohlédnutí 
za Tøíkrálovou sbírkou 2013: 
Její celkový výtìžek èítal 
272.167 Kè. 65% z této 
èástky jsme použili

 n pro poøízení anténního 
systému digitálních rozvodù 
pro pøíjem digitálního signálu 
TV – èástka 22.000 Kè 
n na podporu oblastí po-

stižených loòskými po-
vodnìmi – èástka 9.000 Kè
n na  pok ry t í  èás t i  

provozních nákladù Denního 
centra  - èástka 40.678 Kè 
n na zakoupení uza-

mykatelných skøínìk pro 
uživatele Noclehárny sv. 
Martina – èástka 22.000 Kè
n na zakoupení lavièek do 

zahrady objektu Noclehárny 
sv. Martina pro uživatele – 
èástka 8.000 Kè
n na nákup a pokládku 

linolea do kulturní místnosti, 
kuchyòky a na schodištì 
budovy Noclehárny sv. 
Martina – èástka 39.000 Kè

Zbývajících 35% bylo 
použito Sdružením CHÈR na 
humanitární pomoc v zahra-
nièí, pilotní projekty v ÈR, 
rezervní fond a režie sbírky.   
Letos Charita Bohumín 
vypravila 76 koledujících 
skupinek. Celkový výtìžek 
289.159 Kè svìdèí o velké 
míøe ochoty pomáhat. Dárci v 
Dìtmarovicích pøispìli èást-
kou 28.726 Kè, což byla 
ne jvyšš í  vyko ledovaná 
èástka v historii sbírky. 

Prostøedky budou použity 
podle pøedem schválených 
zámìrù na instalaci nové 
telefonní ústøedny v Charit-
ním domì pokojného stáøí sv. 
Františka ve Starém Bo-
humínì, jelikož ta pøedešlá, 
po patnácti letech, dosloužila. 
Dále prostøedky z letošní 
sbírky využijeme na re-
konstrukci koupelny pro 

uživatele v Noclehárnì sv. 
Martina a také na provoz 
Denního centra pro osoby 
bez pøístøeší. Stejnì jako v 
minulých letech podpoøíme 
„adoptivní“ dìti na Ukrajinì a 
Obèanskou poradnu, která 
poskytuje bezplatné služby.

Dìkujeme všem dárcùm, 
kteøí podle svých možností 
pøispìli do kasièek tøí králù. 
Naši koledníci se setkali se 
vstøícností nejen v domác-
nostech, ale i u nìkterých 
živnostníkù, kteøí je rovnìž 
nenechali odejít s prázdnou. 
Každý pøíspìvek, i ten 
nejmenší, je pro nás výrazem 
nejen solidarity s lidmi v 
nouzi, ale také dùvìry, že 
každá koruna darovaná 
Charitì pøijde tam, kde mùže 
pomáhat a sloužit. A této 
dùvìry si vážíme nejvíce.

Pøípadné dotazy o využití 
prostøedkù získaných v 
Tøíkrálové sbírce 2014 rádi 
zodpovíme na tel. è. 596 013 
606, 736 766 021 nebo e-
m a i l o v é  a d r e s e :  
bohumin@charita.cz

            S úctou pracovníci 
              Charity Bohumín

Tøi králové koledovali již poètrnácté

Od 2. do 14. ledna 2014 jste mohli potkat ve své obci – 
stejnì jako v celé republice – skupinky koledníkù 
Tøíkrálové sbírky. Podobnì jako v minulých tøinácti 
roènících nesli poselství solidarity s tìmi, kdo se ocitli v 
tìlesné, duševní nebo sociální nouzi z dùvodu nemoci, 
stáøí, ztráty zamìstnání, rozpadu rodiny, pøírodních 
katastrof apod.

Nová kostní vrtaèka – chirurgické oddìlení
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Úvodem si pojïme øíct, co 
to vlastnì spoleèné jmìní 
manželù (SJM) je a jaké 
položky zahrnuje. Zjedno-
dušenì mùžeme za SJM 
považovat veškerý majetek a 
závazky (dluhy), které man-
želé nabyli a� už spoleènì èi 
samostatnì v prùbìhu 
manželství. Výjimku tvoøí 
pouze vìci osobní potøeby 
(odìv, hygienické potøeby 
apod.), vìci získané darem, 
dìdìním nebo odkazem èi 
náhrady za zpùsobenou 
škodu èi nemajetkovou újmu.

Z výše uvedeného tedy 
plyne, že do SJM spadají i 
dluhy, které pøevzal za trvání 
manželství by� jen jeden z 
manželù. Zákon è. 89/2012 
Sb., nový obèanský zákoník 
úèinný od 1.1.2014 však zod-
povìdnost za dluhy pøevzaté 
pouze jedním z manželù 
omezuje. Ze SJM jsou tak 
vyjmuty ty závazky, které se 
týkají majetku ná-ležejícího 
výhradnì jednomu z manželù 
a zároveò pøevyšují zisky z 
tohoto majetku, a dále dluhy, 
k teré pøevzal  jeden z 
manželù bez souhlasu toho 
druhého, pøièemž se nejed-
nalo o obstarávání bìžných 
nebo každodenních potøeb 
rodiny.

Pøíklady:
Petr je výhradním vlast-

níkem bytu (získal jej ještì 
pøed uzavøením manželství). 
Tento byt pronajímá a zisk z 
pronájmu za dobu trvání 
manželství èiní 300 tisíc Kè. 
Petr se pøitom rozhodne v 
bytì provést rozsáhlou re-
konstrukci, na kterou si 
vezme úvìr v hodnotì 500 
tisíc Kè. Dluh pøesahuje zisk o 
200 tisíc Kè,SJM tedy mùže 
být zatíženo pouze do výše 
300 tisíc Kè, za zbylých 200 
tisíc Kè zodpovídá pouze 
Petr.

SJM nebude rovnìž 
zatíženo dluhem Josefa. Ten 
uzavøel úvìrovou smlouvu 
bez souhlasu své manželky 
Marie, pøièemž finanèní 
prostøedky použil pro ha-
zardní hru, nákup drahé 
elektroniky pro svou potøebu 
apod. Nejedná se totiž o 
obstarávání bìžných potøeb 
rodiny.

Ne vždy je však posu-
zování dluhù vzniklých za 
trvání manželství a SJM tak 
jednoduché a výsledek jed-
noznaèný. Obecnì se totiž 
sleduje pøedevším datum, 
kdy dluh vznikl. Pro ná-
zornost uvedeme rozdìlení v 
tabulce:

Z toho pak nepøímo 
vychází § 731 nového 
obèanského zákoníku, který 
øíká, že se vìøitel mùže 
uspokojit ze spoleèného 
jmìní manželù, pokud dluh 
jednoho z manželù vzniknul 
za trvání manželství. Hned 
další paragraf však slouží k 
ochranì toho z manželù, proti 
jehož vùli dluh vzniknul, a ten 
zároveò svùj nesouhlas 
projevil okamžitì poté, co se 
o dluhu dozvìdìl. 

Pøíklad:
Manželé Pavel a Jana 

spolu již nìjakou dobu nežijí a 
uvažují o rozvodu. Jana pøi-
tom uzavírá úvìrové smlouvy 
a finanèní prostøedky využívá 
p ø i  nákupech  módy  a  
doplòkù. Jelikož se však 
jedná o neúèelové úvìry v 
nižších èástkách, není z nich 

patrné, zda by se nemohlo 
jednat o zajiš�ování bìžných 
potøeb rodiny. Ne zrovna 
snadným úkolem Pavla v 
tomto pøípadì bude hlídat si 
tyto Janiny dluhy a prùbìžnì 
informovat vìøitele (nejlépe 
doporuèeným dopisem), že 
úvìry jsou pøebírány bez jeho 
souhlasu. V pøípadì, že se 
mu to povede, mùže se vìøitel 
domáhat plnìní pouze z té 
èásti SJM, která by v pøípadì 
vypoøádání pøipadla Janì.

Mùže se zdát, že nejs-
nadnìjší cestou, jak pøedejít 
vymáhání dluhù ze SJM, je 
jeho vypoøádání. I tady však 
mohou manželé narazit. 
Nový obèanský zákoník totiž 
uvedl v život to, co již léta 
platilo jako nepsané pravidlo 
– dle § 737, odst. 2 má 
vypoøádání dluhù ze SJM 

Je to dlouhodobé intenzivní snìžení, jehož následkem 
mùže dojít k vícedennímu pøerušení dopravní obslužnosti 
území, k pøerušení zásobování potravinami a el. energií, k 
poškození støech budov a vozidel vahou snìhu, ke zvýšení 
poètu zranìní osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády 
snìhu a ledu ze støech, vznik lavin v horách, apod.)

Jak se ochránit
Jsem doma – V pøípadì hrozící snìhové kalamity si snažte 

ještì vèas opatøit zásoby trvanlivých potravin (pokud máte 
obchod v docházkové vzdálenosti), nevyjíždìjte automobilem 
zbyteènì, pøipravte se na dlouhodobìjší výpadek el. proudu. 
Pravidelnì kontrolujte výšku snìhové pokrývky na støeše domu 
(zvláštì u plochých støech) a pøesáhne-li 50cm, odstraòte ji.

Jsem venku – Bìhem snìhové kalamity se snažte co 
nejdøíve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, 
vyèerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrnì, pozor na 
zasnìžená místa (pøíkopy, vodní toky, led…). Pokud nejste 
schopni zvládnout pøesun do bezpeèí, volejte linku 112 nebo 
155.

Jsem v automobilu – Nastala- li snìhová kalamita, zvažte 
stav vozovky, vzdálenost a profil silnice po které jedete. Je-li 
nemožné bezpeènì projet, pokuste se zaparkovat a poèkat na 
silnièáøe. Pokud jste již uvízli na silnici, postarejte se o to, aby 
Váš vùz byl vidìt (výstražná svìtla, trojúhelník). Pokud Váš vùz 
pøekáží provozu, informujte policii (linka 158). V pøípadì, že je 
komunikace zcela zatarasena vozidly a hrozí, že budete muset 
zùstat nìkolik hodin ve voze, šetøete pohonnými hmotami. 
Vypnìte veškeré zbyteèné spotøebièe (klimatizace, rádio, 
svìtla) a pouze topte motorem. Docházejí-li Vám pohonné 
hmoty, motor zapínejte jen na nezbytnì nutnou dobu k vytopení 
vozu. Èekejte klidnì v autì na pøíjezd záchranáøù.

                                                             kpt. Ing. Martin Jílek

Ochrana obyvatelstva  
- extrémní klimatické jevy … 

aneb co dìlat když nás ohrožuje…

 Snìhová kalamita

Když se dluhy ze SJM stanou noèní mùrou
Pomìrnì èastým typem uživatelù služeb sociálního 

poradenství jsou lidé, kteøí se stali dlužníky, aniž by kdy 
podepsali jedinou úvìrovou smlouvu. Dùvod bývá prostý 
– jejich zákonný partner (manžel/ka) jim opomnìl èi z 
falešné ohleduplnosti èi sobeckosti zámìrnì nesdìlil, že 
se potýká s finanèními problémy. Tito uživatelé se pak o 
dluzích nezøídka dozvídají v lepším pøípadì pøi 
vypoøádávání spoleèného jmìní manželù, v tom horším až 
ve chvíli, kdy je doma navštíví exekutor. Lze se v takové 
situaci nìjak bránit? A jak k problematice pøistupuje nový 
obèanský zákoník? Pokusíme se odpovìdìt v 
následujícím textu.

(pokraèování na str.12)
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úèinky jen mezi manžely. 
Navenek tak budou manželé 
dál za dluhy vzniklé za trvání 
SJM zodpovídat spoleènì a 
nerozdílnì, rozhodnutí èi 
dohoda o vypoøádání SJM je 
však opravòuje se posléze 
hojit na druhém manželovi.

Pøíklad:
Tomáš si za trvání man-

želství vzal úvìr na nákup 
nového auta. Jeho manželka 
Lucie s tím souhlasila a nikdy 
toto Tomášovo rozhodnutí 
nenapadla. Po nìjaké dobì si 
manželé spolu pøestal i  
rozumìt a dohodli se na 
rozvodu. Protože chtìli mít 
vše co nejrychleji za sebou, 
domluvili se na vypoøádání 
SJM dohodou. Na základì té 
pøipadlo Tomášovi auto, a 
proto bylo souèástí dohody 
také ujednání, že sám doplatí 
úvìr na jeho poøízení. Za pár 
mìsícù však Tomáš pøišel o 
práci a nemohl si dovolit úvìr 
splácet. Vìøitel se proto 
obrátil na Lucii a vyzval ji k 
doplacení. Lucie je nyní 
povinná úvìr doplatit za 
svého bývalého manžela, 
protože dohoda o vypoøádání 
SJM ji nezbavuje „vnìjší“ 
zodpovìdnosti za dluhy 
pøevzaté v manželství. 
Zároveò má však právo 
následnì se obrátit na svého 
bývalého manžela Tomáše s 
žádostí o navrácení èástky, 
kterou za nìj na úvìru 
doplatila. Toho mùže Lucie 
dosáhnout i soudnì (napø. 
podáním platebního rozkazu 
na Tomáše).

Vypoøádání SJM lze pøi-
tom provést dvìma zpùsoby 
– soudnì a dohodou. Man-
želé v rámci rozvodového 
øízení èasto usilují o co 
nejrychlejší prùbìh, a proto 
volí tzv. smluvený rozvod, 
jehož souèástí je právì již 
výše zmínìná dohoda o 
vypoøádání SJM. Pokud jsou 
manželé schopni se domluvit 
a jejich SJM není výraznì 
pøedluženo, mají vzájemnì 
pøehled o svých závazcích, 
pak je tato cesta zajisté pro 
všechny nejpøijatelnìjší. 
Jestliže však hrozí by� jen 

Když se dluhy ze SJM stanou noèní mùrou
sebemenší problém èi ne-
jasnost, doporuèujeme našim 
uživatelùm radìji zvážit 
klasický sporný rozvod a poté 
vypoøádání SJM soudním 
rozhodnutím. Manželé tak 
pøedejdou právì nemilým 
pøekvapením, kdy se v 
budoucnu „provalí“ dluh 
jednoho z manželù, o kterém 
ten druhý nemìl ponìtí, 
pøesto je vyzván k jeho 
doplacení. V rámci soudního 
øízení o rozdìlení SJM by 
mìla být veškerá „tajemství“ 
odhalena.

Trvají-li manželé pøesto 
na dohodì, uvádíme alespoò 
její jednoduché schéma, aby 
neby lo  n i c  zásadn ího  
opomenuto:

1. Majetek – položkové 
rozdìlení, co dostane žena, 
co muž.

2. Závazky – polož-
kové rozdìlení, co bude hra-
dit žena, co muž. 

3. Majetek nabytý pøed 
manželstvím – oznaèení a 
spoleèné prohlášení za 
nesporné, že je vlastnictvím 
pouze jednoho z manželù.

4. Další výše nepopsa-
né vybavení domácnosti – 
popis, na koho pøejde další 
vybavení.

5. Vìci a majetkové 
hodnoty – prohlášení, že patøí 
tomu, kdo je ke dni uzavøení 
dohody drží.

6. Finanèní vyrovnání 
– v pøípadì, že nìkterý z 
manželù investoval výhradnì 
své prostøedky do SJM, nebo 
naopak byly prostøedky ze 
SJM investovány do majetku 
ve vlastnictví pouze jednoho 
z manželù, lze požadovat 
finanèní vyrovnání.

7. Úprava spoleèného 
bydlení – popis, kde budou 
manželé po rozvodu bydlet, 
pøípadnì k jakému datu se 
který z manželù zavazuje 
odstìhovat ze spoleèné 
domácnosti.

8. Vzájemná vyživo-
vací povinnost – vymezení, 
zda nìkterý z manželù bude 
pøed èi po rozvodu požadovat 
výživné.

Závìrem bychom chtìli 
podotknout, že za každých 
okolností je nutné si závazky 
své i svého partnera hlídat 
(aèkoliv si uvìdomujeme, že 
ne vždy je to jednoduché), 
komunikovat jak v rámci 
rodiny, tak také navenek s 
vìøiteli a jakýkoliv problém 
bez odkladu øešit. V pøípadì 
jakýchkoliv dotazù k danému 
tématu èi z jiných oblastí se 
mohou obyvatelé Orlové a 
okolí obrátit na sociální 
služby v rámci Komunitního 
centra Maják, které sídlí na 
adrese B. Nìmcové 853 v 
Orlové-Porubì, telefon: 596 
5 1 2  9 7 3 ,  e - m a i l :  p o -
radna@muor.cz .  Pora-
denství zde poskytujeme 
bezplatnì.

Projekt „Komunitní cen-
trum Maják“,reg. è. CZ.1. 
0 4 /3 .2 .0 0 /5 5 .0 0 0 11  j e  
financován z prostøedkù 
ESF prostøednictvím Ope-
raèního programu Lidské 
zdroje a zamìstnanost a 
státního rozpoètu ÈR.

(dokonèení ze str.11)
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemøelé

Blahopøejeme

Na spoleènou cestu životem vykroèili

Pøivítali jsme nové obèánky naší obce

Leden 2014

80 let
Danuše Bednárová

 81 let
Jiøina Dvoøáková
Drahoslav Šveda
Leopold Lincer

87 let
Marie Vronková 

92 let
Anežka Mencnerová 

Únor 2014

80 let
Vlasta Smitalová

81 let
Zdenka Kajzarová
Elena Ulmanová

82 let
Zdeòka Oršulíková 

83 let
Ladislav Štefek 
Lídia Štefková 

Leonka Mazurková 
Anežka Galiová 

84 let
Stanislav Šipka 
Marie Križanová 

85 let
Boøivoj Konkolský 
Vanda Macurová 

Emílie Švajèáková 
Olga Hanusková 
Libuše Mleèková 

91 let
Františka Nakovová 

93 let
Liduška Kadulová

 96 let
Kvìtoslava Grossová  

Dominika Mazurka, Vojtu Sliwku, Veroniku Badurovou

30.11.2013
Pavel Švajný – Dìtmarovice

Ludmila Holubová – Dìtmarovice

Miroslav Ïuriš – Karviná
Romana Szlachtová – Karviná

31.12.2013
Tomáš Heinz – Karviná

Andrea Hladká – Karviná

Martu Kuøidýmovou, Ladislava Velšara, Annu Uhrovou, Josefu 
Mikovou, Hedviku Grycmanovou, Zdeòka Dembinského

Dne 2.4.2014 by se dožil 70 let

pan Josef Matys.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, dìti s rodinami, vnuci,
vnuèka a pravnouèek Honzík s tatínkem 
a všichni známí.

Dne 8.4.2014 tomu bude 100 let,
kdy se narodila

paní Božena Èempelová 
roz. Gajovská.
Kdo jste ji znali,
vzpomeòte s námi.

S láskou vzpomínají
vnouèata s rodinami

Vzpomínka

Vzpomínka
 Jen kytièku na hrob mùžeme dát

a tiše stát a vzpomínat.
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Využijte služeb gynekologické 
ambulance v obci. 

Bez dojíždìní 
a dlouhých èekacích lhùt 

odborné vyšetøení a poradna.
MUDr. Milan Mrázek - 

RacioProGyn,s.r.o.

Dìtmarovice èp. 320 (budova pošty)
Tel. +420 776 326 279

www.poliklinikatesin.cz

- komplexní gynekologická a 
porodnická péèe

- poradna pro tìhotné: UZ 
diagnostika vývojových vad 
ve 13., 20 a 30. týdnu tìhotenství, 
foto plodu, videozáznam na  flash, 
pravidelné kontroly srdeèní akce 
plodu, CTG záznamy v posledním 
mìsíci tìhotenství

 léèba bezdìtných párù
- léèba moèové inkontinence 
     a klimakterických potíží
- antikoncepce
- operativa dle výbìru zaøízení
- není vyžadována stará dokumentace

Ordinaèní hodiny
Út   7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 

(po domluvì do 19.00)
Pá  13.00 - 15.00 (po telefonické objednávce)



NOVÝ SBÌRNÝ DVÙR


