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V pøípadì našeho nej-
novìjšího územního plánu 
jsme pøi uplatnìní zadání v 
roce 2011 rozhodnì nepo-
èítali s takovým èasovì a 
vìcnì nároèným prùbìhem. 
Pravdou zùstává, že bylo 
nutno bìhem zpracování 
územního plánu zmìnit 
organizaci øízení zpracování 
kvùli neèinnosti pùvodního 
zpracovatele, ale ani tak jsme 
nepoèítali s tak dlouhým 
prùbìhem. Ve vedení obce si 
dokážeme dobøe pøedstavit 
problémy a netrpìlivost 
stavebníkù pøipravených 
stavìt… Administrativní a 
jiné prùtahy v øízení návrhu 
územního plánu se tìžko 
lidem zdùvodòují zvláštì 
tehdy, když se nìkteré vìci 
na obci nedají dost dobøe 
ovlivnit, tím hùøe øídit. 
Musíme však objektivnì 
konstatovat, že naši obèané 
umìli ve vìtšinì pøípadù 
tìžkosti pochopit a považuji 
nyní za nutné všem podì-
kovat za projevy pochopení a 
trpìlivost. Byli i kritici, kteøí 
nám vyèítali „zaspání doby“, 
nezájem, apod., ale to patøí k 
vìci.

Období let 2014/2015 
bylo „ve znamení“ øešení tzv. 
zájmových koridorù pláno-
vaných staveb soubìžnì  

vedených podél želez-
nièní trati, tedy zrovna v místì 
prùbìhu plánované stavby 
obchvatu obce, který je již 
svým prùbìhem schválen v 
roce 2009 v Zásadách 
územního rozvoje Moravsko-
slezského kraje. A vzájemné 
pøekrytí zájmového koridoru 
této stavby s koridory horko-

vodu a el. vedení byl velkým 
„kamenem úrazu“ pro další 
postup zpracování územního 
plánu. Po vyøešení této pro-
blematiky se pak následnì 
ještì „objevil“ na Ministerstvu 
dopravy problém šíøe kori-
d o r u  o d  k ø i ž o v a t k y  v  
Koukolné dále až na hranici 
katastru Karviné. Mini-
sterstvo dopravy zde trvalo 
na šíøi zájmového koridoru 
150 metrù a urbanisté museli 
tuto skuteènost následnì 
akceptovat. Proto jsme 
nemohli schválit územní plán 
v zastupitelstvu obce hned 
zkraje nového roku 2015, jak 
bylo v plánu,  dokonce ani ve 
druhém termínu 28.2.2015.

Všichni jsme si oddechli, 
když byla dne 23.2. z 

Nový územní plán obce
Územní plánování obecnì je vždy problematické, 

nebo� se musí na daném území stanovit optimálním 
zpùsobem jeho další rozvoj a zastavitelnost na øadu let tak, 
aby byly skloubeny co nejlépe zájmy obce a obyvatelstva, 
ale i zájmy krajského a státního významu vèetnì institucí 
souvisejících napøíklad s vodními toky a obecnì životním 
prostøedím. Dokážeme si i laicky pøedstavit, že 
uskuteènìní takového konsensu, èasto i u protichùdných 
zájmù všeho druhu, není lehká vìc. Proto se územní 
plánování potýká s èasem po celém území ÈR a nezøídka 
se stává, že nelze øešení najít po dlouhé roky.

(pokraèování na str.2)

Mi
obci zpráva, že Ministerstvo 
dopravy souhlasí s poslednì 
pøepracovanou dokumentací 
a nemá již v této souvislosti 
žádné další požadavky. 
Koneènì jsme mohli na-
plánovat reálný termín zase-
dání zastupitelstva pro 
schválení nového územního 
plánu. V dobì kdy budete èíst 
tyto øádky, by nový územní 
plán již mìl být koneènì 
schválen.

Jako bonus tohoto vy-
svìtlujícího textu chci ještì 
uvést, že s pøispìním øeditele 
ØSD Ostrava pana Ing. 
Opìly, s osobním projed-
náním našich dvou místo-
starostù Mgr. Libora Stáni a 

nisterstva dopravy zaslána 
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Nový 
územní plán obce

(dokonèení ze str.1)
Oznamujeme obèanùm, 

kteøí si objednali pøistavení 
popelnice na bioodpad, že 
jejich svoz bude probíhat v 
intervalu 1x za14 dnù,  a to  
vždy v pondìlí v lichém týdnu. 

Pope ln ice  musí  bý t  
vystavena pøed plotem a 
nesmí obsahovat komunální 

ani jiný odpad 
než je uve-
deno na po-
lepu popel-
nice. V opaè-
ném pøípadì 
nebude po-
pelnice vyve-
zena.

Odvoz 
biopopelnic 

Ohòostroje a zábavná pyrotechnika 
nejsou vždy jen okamžiky radosti

Trh zábavní pyrotechniky a ohòostrojù poslední dobou 
velmi vzkvétá. Nabídka drobných i profesionálních 
ohòostrojù je široká a cena pøijatelná. Stalo se tak módním 
trendem odpalovat pyrotechniku u všech možných 
pøíležitostí, a� už je to svatba èi oslava jubilea, narozeniny 
dìtí èi jen nahodilá zahradní párty. 

Vìtšina z nás se urèitì 
ráda podívá na ohòostro-
jovou show, která se rozpoutá 
s pøíchodem Nového roku, 
nebo na ohòostroj, který je 
souèástí velkých slavností 
jako vyvrcholení programu. A 
v tom je zásadní rozdíl. Pokud 
víme, že se bude u souseda 
nebo v blízké restauraci oh-
òostroj odpalovat, pøipravíme 
se na to my, pøipravíme na to 
své dìti a pøipravíme na to i 
psy a ostatní zvíøata, která 
mají z tìchto „salv“ skuteènì 
šokové stavy. Horší je to 
právì u tìch nehlášených 
pyrotechnických radovánek. 
Každý obèan má jiný životní 
rytmus, ale pokud jsou 
rodinné domy v blízkosti 
restaurací, kde se poøádají 
èasté oslavy a právì ohòo-
stroje, urèitì nebude nic 
pøíjemného, když tøeba usí-
náte a pod oknem vám 
zaènou bouchat petardy.

Chceme vás proto vše-
chny touto cestou oslovit. 
Buïte, prosím, ohleduplní a 
pøedejte alespoò tìm nej-
bližším sousedùm informaci o 
pøipravovaném ohòostroji, a� 
už je to u vás na zahradì 
nebo v areálu restaurace. 
Pøedem dané upozornìní tak 
mùže pøedejít nepøíjemným 
stavùm i sousedským hád-
kám.

                                   OÚ

Ing. Marka Svrèiny na ØSD 
Praha se povedlo dostat náš 
zájem o stavbu obchvatu na 
jednání Centrální komise 
ØSD pro plánování staveb. 
Zde byla naše žádost vý-
raznì podpoøena i starostou 
mìsta Bohumína. Výs-
ledkem je pozitivní sta-
novisko Ministerstva dopravy 
pro provedení optimalizace 
projektu obchvatu s cílem 
nalezení úspor tak, aby se 
zlepšil ekonomický efekt 
stavby. Cílem ve spolupráci s 
Bohumínem a Dolní Lutyní je 
nyní zahrnutí pøedmìtné 
stavby do priorit staveb 
Moravskoslezského kraje.

                 Ing. L. Rosman
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 Z knihovny

Ken Follett 
- Muž s podivnou
minulostí
V krásném slunném létì 

roku 1914, kdy pùvabná 
Charlotta má být pøed-
stavena králi a královnì na 
plese debutantek, málokdo z 
pøítomných lidí tuší, jaká 
mraèna se stahují nad starým 
kontinentem. Zatím se zdá, 
že nic nemùže narušit 
poklidný a spoøádaný bìh 
života vyšší spoleènosti... Do 
Londýna pøijíždí z Moskvy 
kníže Alex…

Tami Hoag 
- Devátá dívka
„Kovac už vidìl víc mrt-

vých, než by dokázal spo-
èítat. Ale nìco takového snad 
dosud ne...“ V mrazivém 
silvestrovském Minneapolisu 
vypadne z kufru jedoucího 
auta zohavené tìlo dívky. 
Spekulace, jestli byla ještì 
naživu, když dopadla na 
zledovatìlou vozovku, vedou 
k její pøezdívce: „Zombie 
Doe“. Jako neidentifikovaná 
a zároveò neidentifikovatelná 
je už devátou ženskou obìtí 
roku…

Bernard Minier 
- Mráz
Vynikající kombinace sé-

rie skuteènì strašidelných 
zloèinù, mrazivé atmosféry a 
houževnatého policisty dìlá z 
této knihy napínavé ètení, 
bìhem kterého budete až do 
konce hádat, kdo je vrah…

Zdenka Hamerová 
- Klejinèino tajemství
Nebezpeèí mùže èíhat i 

ve vlastním domì... Týna se 
znovu vdala a zaèíná nový 
život s druhým manželem 
Martinem a tøemi syny. 
Koupili napùl opravenou, sto 
let starou vilu, které místní 
lidé neøeknou jinak než 
Klejinka. Zatímco Týnina 
rodina je v novém domovì 
š�astná, Týna má pocit, že ji 
vila nepøijala a že se proti ní 
všechno spiklo. Chtìla by 
zjistit, proè ji trápí dìsivé sny, 
proè v domì nevydrží o 
samotì a proè na ni útoèí její 

vlastní vìci...
Jan Bauer 
- Svatý grál - V tajných 

službách Otce vlasti
Další pøíbìh série V 

tajných službách Otce vlasti 
zaèíná v roce 1368, kdy 
dominikán Pavel jako agent 
císaøe a krále Karla IV. 
zaøizuje v Øímì císaøskou 
korunovaci jeho ètvrté man-
želky Alžbìty Pomoøanské. 
Navzdory tomu se nová 
císaøovna s Pavlem pøíliš 
neshodne, žárlí na jeho 
pøátelský vztah ke Karlovi, a 
aby se ho zbavila, požaduje, 
aby císaøovu sbírku relikvií na 
Karlštejnì rozšíøi l o tu 
nejvzácnìjší - Svatý grál…

Jana Klimeèková 
- Pøezrálé moruše
Patøili ke „š�astné gene-

raci“, na rozdíl od svých 
rodièù a prarodièù nezažili 
hrùzy svìtových válek, ale 
ani jejich život nebyl jed-
noduchý. Eva, dcera komu-
nistických rodièù, po setkání 
s pétépákem Vlastou pøe-
hodnocuje své dosavadní 
názory a postupnì pøichází o 
mladické ideály. Retro román 
plný vrcholù i pádù, štìstí i 
smutku, drobností všedního 
dne i pøevratných zmìn...

Kateøina Tuèková 
- Fabrika 
- Pøíbìh textilních baronù 

z moravského Manchesteru.
Moravský Manchester, 

tak se øíkávalo Brnu v dobách 
jeho nejvìtší slávy. Látky ze 
zdejších textilek zaplavovaly 
doslova celý svìt a bouølivý 
prùmyslový rozmach v 19. 
století promìnil mìsto v 
sebevìdomé a moderní 
centrum. Slavné vily, nádraží, 
ulice a parky a koneckoncù i 
brnìnský hantec, to vše 
vznikalo v souvislosti s 
rozvojem textilnictví. Od-
vrácenou stranou tohoto 
vzmachu však byly stávky 
zbídaèených dìlníkù, so-
ciální problémy a sirotèince 
plné dìtí pracujících od 
rozbøesku do noci v prachu a 
hukotu tkalcovských strojù.

Poèet obyvatel obce k 31.12.2014        
Knihovní fond        
Poèet výpùjèek  
Poèet ètenáøù      
-z toho dìti do 15-ti let                               
Poèet návštìvníkù knihovny              
Poèet pøírùstkù      

Nejpùjèovanìjší tituly:
1. Green, John - Hvìzdy nám nepøály  6 x
2. Blómkvist, Stella - Andìlé  6 x
3. Winkelmann, Andreas - Slepý instinkt  6 x
4. Berry, Julie - Všechna pravda, co je ve mnì  5 x
5. Carrington, Ashley - Jesika  5 x

Pìt nejlepších ètenáøek v poètu návštìv:
1. p. Dagmar Bednáøová  36 
2. p. Ludmila Èerná  25
3. p. Bohdana Oškerová  21
4. p. Pavla Dyszkiewiczová  21
5. p. Antonie Gulecová  20

Pìt nejlepších ètenáøek v poètu výpùjèek knih a èasopisù:
1. p. Dagmar Bednáøová  200
2. p. Pavla Dyszkiewiczová  192
3. p. Kristina Kadìrová  183
4. p. Ludmila Stronèková  180
5. p. Dáša Sikorová  166

„Ètenáøkou knihovny“ za rok 2014 se stává paní 
Dagmar Bednáøová. Blahopøejeme!

Bøezen – mìsíc ètenáøù s mottem:  
„Nejlepší ètenáø je táta“.
V tomto mìsíci probìhne v knihovnì:
- registrace nových ètenáøù - tatínkù - zdarma 
(v doprovodu se svým dítìtem - dìtským   ètenáøem)
- vyhlášení a ocenìní „Ètenáøe knihovny“ za rok 2014
- deskové hry a soutìže pro dìti – každou støedu 
od 15,00 hod.
- kreativní velikonoèní tvorba – 19.3.2015 od 14,00 hod.
- „Tátové ètou dìtem“ – ètení na dobrou noc 
pro nocující dìti – 27.3.2015
Vážení (zapomìtliví) ètenáøi, v tomto mìsíci máte 

jedineènou možnost vrátit všechny knihy z místní knihovny 
bez placení poplatkù za upomínky. Knihy jsou majetkem obce 
a my jsme povinni tento majetek chránit. Dìkujeme vám. 

Noc s Andersenem 2015
Vyvrcholením letošního BØEZNA bude již patnáctá Noc s 

Andersenem, která letos pøipadla na 27. bøezna. Víte, jaké 
výroèí budeme v letošním roèníku Noci s Andersenem slavit? 
Kromì 210. výroèí narození Hanse Christiana Andersena a 
jeho pohádek to bude 100. výroèí narození Jana Drdy, autora 
mnoha krásných èeských pohádek. Rozhodla o tom valná 
hromada Klubu dìtských knihoven SKIP ÈR a my už se moc 
tìšíme na všechny úžasné nocležníky.

Pøihlášky pro dìti z 2. a 3. tøíd, které chtìjí s námi nocovat, 
budou k dispozici v knihovnì od úterka 3. 3. 2015.

Neváhejte  -  omezený poèet míst!
Na setkání s vámi se tìší 

               Alžbìta Jendryšèíková - knihovnice

Milí obèané a pøíznivci dobré knihy, 
zkuste zapomenout na internetové vyhledávaèe a 

nahlédnìte radìji do vybraných knižních novinek, které 
vám pøiblíží nezapomenutelné zážitky…

Statistika roku 2014

Pøipravujeme:

4 227
13 615
19 976

416
119

3 852
583
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1.A tøída
Balog Lukáš, Barteèek Mi-
roslav, Littner Jakub, Rosa 
Jan, Slavík Jakub, Stronèek 
D a n i e l ,  Tu r o ò  D a v i d ,  
Bìhalová Tereza, Hartlová 
Mariana, Kocurová Elen, Ko-
láèková Markéta, Kolibaèová 
Tereza, Korduliaková Adéla, 
Kubicová Tereza, Stécová 
Claudie Sophie, Targoszová 
Martina, Turoòová Dominika

1.B tøída
Byrtus Jakub, Ciaston Jan, 
Èervený David, Gališ Michal, 
Horvath David, Kavka David, 
Totek Robin, Bøezinová 
Viktorie, Febrová Eliška, 
Hanusková Nela, Jílková 
Viktorie, Mazurková Stela, 
Rusková Markéta, Siudová 
Dominika, Sztwiertniová 
Ema, Turková Adéla, Wei-
sserová Nikol, Wowrová 
Kristýna

Tak jako každý rok i letos se vydali žáci 7. 
roèníku ZŠ a MŠ Dìtmarovice „zdolávat 
kopec“ v rámci lyžaøského výcviku v Mezivodí. 
I když celou zimu snìhu moc nebylo, nezlekli 
jsme se, plni odhodlání a za vydatného 
snìžení jsme vyrazili 25. ledna 2015 z areálu 
školy. Podotýkáme, že poèasí bylo perfektnì 
naèasované. Po hodince cesty naše posádka, 
èítající 22 dìtí a pedagogický dozor, koneènì 
dosáhla vytouženého cíle – penzionu Ledovec 
v Mezivodí. Èekala nás tam pohádková zima. 
Ubytovaní jsme v nìm byli již po ètvrté za 
sebou, jeho velkou výhodou je to, že stojí 
vedle lyžaøské sjezdovky. Bìhem celého 
týdne udìlali dìtmaroviètí lyžníci mnoho 
pokrokù. Musíme konstatovat, že z poèetné 
skupinky lyžníkù jich 14 nemìlo tušení, jak se 
mají èertovská prkénka ovládat. Díky jejich 

2. tøída
Babinský Jakub, Gašperák 
Daniel, Kaòa Jakub, Korman 
Ondøej, Król Miroslav, Míra 
Antonín, Seèkaø Michael, 
Sehnal Filip, Sliwka Tomáš, 
Štefanik Matyáš, Š�astný 
Šimon, Vija Vojtìch, Ga-
siorková Vendula, Klaputová 
Ester, Krkošková Simona, 
Lukáèová Barbora, Marková 
Nela, Seèkaøová Karolína, 
Svrèinová Adéla, Ulmanová 
Barbora 

3. tøída
Duda Marek, Gabèo Filip, 
Hartl Miloslav, Hvojník Petr, 
Marek Alexandr, Marošèík 
Petr, Moldøík Adrian, Slavík 
Marek, Suchanek Daniel, 
Tomond Tomáš, Volák René, 
Baierová Michaela, Burová 
Tereza, Grossová Tereza, 
Chrobáková Vendula, Jílková 
Ema, Klodová Barbora, Kon--

Dìtmaroviètí lyžníci lyžovali v Mezivodí

kolová Nela, Krùlová Mag-
daléna, Marcalíková Anna, 
Motyková Natálie, Mazur-
ková Eliška, Mynáøová Te-
reza, Nogová Eva, Váchová 
Anna, Žahourková Marie 

4. tøída
Babinský Adam, Blatoò 
Dorian, Botur Marek, Buš 
Jan, Feber Lubomír, Kijonka 
Adam, Lacko Martin, Pryczek 
Adam, Tobola Vojtìch, Vija 
David, Žák Sebastian, Do-
brovolná Tereza, Kelema-
nová Elena, Kiselová Denisa, 
Kleinová Adriana, Medulová 
Jana, Ostrówková Veronika, 
Sáòková Dominika, Sepe-
šiová Viktorie, Trnková Sa-
bina 

5. tøída
Fierla Vojtìch, Hrubèín On-
døej, Przybyla Adam, Šipka 
Tomáš, Targosz Jiøí, Wnetr-
zak Adam, Žahourek Daniel, 

Cieslarová Kateøina, Gro-
ssová Michaela, Motyková 
Lucie, Mžyková Viktorie, 
Novotná Barbora, Papalová 
Natálie, Šnapková Nela, 
Štefanková Tereza

6. tøída
Bílek Petr, Byrtus Jan, Rusek 
Benedikt, Vaculík Jiøí, Baie-
rová Kateøina, Barteèková 
Markéta, Bílková Nikola, Du-
d o v á  R a d k a ,  K o l k o v á  
Michaela, Littnerová Barbora, 
Mazurková Lucie, Moncz-
ková Barbora, Oškerová 
Kristýna

7. tøída
Chmiel Vojtìch, Cieslarová 
Pavla, Erhardtová Natálie, 
Suchanková Veronika, Sta-
níèková Karolína, Štefa-
niková Karolína, Telegová 
Veronika

8. tøída
Boturová Barbora, Gilarová 
Veronika, Kiselová Klaudie, 
Kubešová Klára, Macurová 
Veronika, Sztwiertniová 
Anežka, Šeligová Simona, 
Trnená  Luc ie ,  Trnená  
Kristýna

9. tøída
Branny Ví tek,  Góreck i  
Richard, Kryska Dominik, 
Bušová Kateøina, Giecková 
Niko la,  Krù lová Lucie,  
Salavová Aneta, Veèeøová 
Monika, Venclová Kristýna

Žáci s vyznamenáním

Zdá se, že není pravdivé 
tvrzení, že dnešní mládež 
nemá zájem o dìjiny. 
Dùkazem je náš žák 9. tøídy 
Richard Górecki, který se v 
tomto školním roce umístil v 
okresním kole Dìjepisné 
olympiády na 6. místì z 34 
soutìžících, a postoupil 
tedy do krajského kola, 
které probìhne v  bøeznu v 
Ostravì. Na jeho úspìchu 
se podepsal dlouhodobý 
zájem o dìjiny, podpo-
rovaný rodièi i školou, a to 
nyní pøineslo ovoce. Proto 
mu pøejeme hodnì štìstí v 
krajském kole, aby i zde 
zúroèil své znalosti a ús-
pìšnì reprezentoval naši 
školu.

   Mgr. Marie Kawuloková

Úspìch v Dìjepisné 
olympiádì

píli, stateènosti a odvaze pochopili „vocogou“ 
a bìhem dvou dnù vìdìli jak „vyfièet a sfièet“ 
kopec. Ti zkušenìjší si své lyžaøské 
dovednosti upevnili. Velkým plusem byl také 
fakt, že za celou dobu se nikomu nic nestalo. 
Veèery vždy patøily hrám a rùzným 
spoleèenským aktivitám. Po celou dobu 
pobytu se o dìti starala ètveøice dospìlých: 
Mgr. Leona Veøtat (instruktor a vedoucí kurzu), 
Markéta Branná (instruktor, vychovatel), 
Kamil Janda (instruktor) a Petr Balon 
(zdravotník).

Tímto bych chtìla podìkovat jednak 
kolegùm za perfektní prùbìh celé akce, dále 
samotné obci Dìtmarovice, která financovala 
dìtem celý pobyt a snížila tak náklady 
rodièùm, a v neposlední øadì i samotným 
dìtem, které byly opravdu super!

                                         Branná Markéta
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Když se pøedškoláèkùm 
z MŠ Dìtmarovice Kou-
kolná naskytla možnost 
úèastnit se natáèení zá-
bavného poøadu pro dìti v 
TV NOE, hned se zaèali 
pøipravovat. Kdo je to 
kameraman a zvukaø? Co 
dìlá režisér? To už teï 
víme. A navíc, pøímo ve 
studiu si dìti mohly vyz-
koušet moderování dis-
kusního poøadu, otestovat 
mixážní pult, prohlédnout 
kulisy k rùzným poøadùm. A 
pak v roli divákù prožít 
samotné natáèení s klau-
nem a jeho kamarádem 
Kekulínem. S profesorem 
Èíslíèkem se procvièily v 
poèítání a ještì si pøitom 
užily spoustu legrace. 
Mohly obdivovat vystoupení 
malých artistek a klaunùv 
hadí tanec. Velice rychle 
nám to všem uteklo. A již se 
tìšíme na vysílání 8. 
bøezna, kdy se budeme 
moci podívat v televizi, jak 
se natáèení vydaøilo.

Moc dìkujeme manže-
lùm Jamniczovým a Polá-
chovým, kteøí uhradili dì-
tem dopravu a otci M. Puvá-
kovi, který nás k cestì do  
Noelandu inspiroval.

           Zdeòka Foltynová 
             a Marie Šodková

Po celý rok 2014 jsme 
pracovali v kroužku na 
projektu nazvaném ERANA, 
do kterého byly zapojeny 
kroužky Debrujárù z dalších 
škol v ÈR, Nìmecku a 
Kanadì. Cílem bylo pod-
robnìji poznat život stromù, 
jejich význam a ekosystém.

Projekt vyžadoval pravi-
delné pozorování a foto-
grafování stromu i vìtvièky 
každý mìsíc v roce, zápisy, 
vyhledávání informací a zají-

  Modøín opadavý – ERANA
Mezinárodní projekt - Pozorování vývoje stromu bìhem celého roku - Pøírodovìdný 

kroužek -  Èestné uznání

mavostí. Pro žáky i vedoucí to 
znamenalo, že nesmìjí 
zapomínat a pøi dalších 
èinnostech v kroužku tyto 
úkoly svìdomitì plnit. Na 
zaèátku se nám zdálo, že je to 
jednoduché, ale bìhem roku 
jsme zápisy nìkdy tìžce 
sbírali tak, abychom je do 
ústøedí v Praze vèas poslali. 
Nìkteré kroužky to vzdaly a 
projekt nedokonèily. Pøesto 

vznikl pìkný výsledek v 
podobì brožury o 7 druzích 
stromù a jsme pyšní na to, že 
jsme vytrvali a za odmìnu 
jsme získali Èestné uznání a 
také jednu brožuru. Lze z ní 
èerpat vìdomosti o životì a 
významu stromù nejen v 
pøírodovìdném kroužku, ale 
také ve výuce pøírodovìdy v 
ZŠ. 

              Vedoucí kroužku 
        Mgr. Elena Kijonková            

Návštìva 
v NOELANDU
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Klub obèanù Koukolná 
dìkuje všem, kteøí pøispìli 
svými dary do tomboly již 24. 
Koukolòáckého plesu, který 
se konal v sobotu 14.2.2015 v 
Motorestu v Koukolné. Urèitì 
tím pøispìli ke zpestøení a 
zpøíjemnìní plesové at-
mosféry.

Byli to: Obec Dìtma-
rovice, Intevo, Solná jeskynì, 
Aromka, Podlahy Morava, 
Ploty Morava, Voda-topení-
plyn Ligocký, Pizzerie u 
Melánie, Canis, Zámeèek 
Petrovice, Prckùv ráj Kar-
viná, EDÌ a.s., Dìtmarovická 
lékárna, Hospùdka Na stat-
ku, Filtrotech, Okna - dveøe - 
fasády Zuèek a Popiolek, 
výroba cukrovinek Chrobá-
ková, p. Z. Menšíková, p. 
Jana Popiolková, p. Badu-
rová, p. Mrozková, p. Mirka 
Dadoková, p. Martin Krùl, SK 
Dìtmarovice, TJ Sokol Dìt-
marovice, SDH Dìtmarovice.

Ješ tì  j ednou  všem 
dárcùm dìkujeme a vìøíme, 
že nám zùstanou naklonìni i 
v pøíštím roce.

     Klub obèanù Koukolná

Sotva doznìly petardy na oslavu Nového roku, 
domluvili se èlenové TJ Sokol na turnaji v badmintonu 
smíšených dvojic. Hráli jsme 9.1.2015 od 17 hod. 

Pozvání na valnou hromadu

TJ Sokol Dìtmarovice zve všechny èleny na valnou hromadu,
která se uskuteèní dne 19.3.2015 v 17.00 hod.

v místní sokolovnì. 

Badmintonový zaèátek sokolského roku

Zájem mírnì pøevyšoval z 
èasových dùvodù stanovený 
poèet 8 družstev. Turnaj mìl 
hladký prùbìh a docela 
slušnou sportovní kvalitu. 
Nìkteøí spolu hráli poprvé a 
nebylo to znát. Nová pa-
lubovka je perfektní a drobný 

nedostatek nižšího stropu so-
k o l o v n y  b y l  v y v á ž e n  
zázemím, které se podaøilo 
za posledních osm let po 
sjednocení pod ÈOS spo-
leènì s podporou obce vybu-
dovat. Za pomoc v orga-
nizaci bych chtìl podìkovat 

Ivanì Nádvorníkové, s pøí-
pravou a logistikou ob-
èerstvení mi pomohla má 
manželka a za ceny patøí dík 
výboru TJ Sokol.

Nìkteø í  z  úèastníkù 
vyjádøili zájem o opakování a 
tak snad za rok se sejdeme 
opìt pod 155 cm vysokou sítí.

 
                Za organizátory
                       Libor Téma

Podìkování 
sponzorùm
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Nejdøíve malé ohlédnutí 
za Tøíkrálovou sbírkou 2014: 
Její celkový výtìžek èítal 
289.159 Kè. 65% z této 
èástky jsme použili

 n na poøízení nové tele-
fonní ústøedny v Charitním 
domì pokojného stáøí sv. 
Františka ve Starém Bohu-
mínì - èástka 45.000 Kè
n na instalaci venkovních 

markýz pro posezení uživa-
t e l ù  Cha r i t n í ho  domu  
pokojného stáøí sv. Františka 
- èástka 35.000 Kè
n na rekonstrukci kou-

pelny pro uživatele Nocle-
hárny sv. Martina - èástka 
15.000 Kè
n na pokrytí èásti pro-

vozních nákladù Denního 
centra pro osoby bez 

Tøi králové koledovali již popatnácté
I letos, jako každoroènì, jsme mohli v ulicích našeho 

mìsta potkat v dobì od 1. do 14. ledna 2015 – stejnì jako v 
celé republice – skupinky koledníkù Tøíkrálové sbírky. 
Podobnì jako v minulých ètrnácti roènících nesli poselství 
pokoje, požehnání a pøedevším solidarity s tìmi, kdo se 
ocitli v tìlesné, duševní nebo sociální nouzi z dùvodu 
nemoci, stáøí, ztráty zamìstnání, rozpadu rodiny, 
pøírodních katastrof apod.

pøístøeší 
-  è á s t k a  
21.712 Kè  
21.712 Kè 
n na re-

konstrukc i  
hygienické-
ho záze-mí 
pro uživa-
tele i perso-

nál v Denním centru pro 
osoby bez pøístøeší - èástka 
75.000 Kè

Zbývajících 35% bylo 
použito Sdružením CHÈR na 
humanitární pomoc v zahra-
nièí (naše Diecézní charita 
ostravsko - opavská pomáhá 
pøedevším v oblastech Ukra-
jina a Moldávie), pilotní 
projekty v ÈR, rezervní fond a 

režie sbírky.  Letos Charita 
Bohumín vypravila 80 kole-
dujících skupinek. Celkový 
výtìžek 320.504 Kè svìdèí o 
velké míøe ochoty lidí lidem 
pomáhat. Jedná se o nejvyšší 
dosažený výsledek za období 
patnácti let, kdy Charita 
Bohumín sbírku poøádá. 
Dárci v Dìtmarovicích pøi-
spìli èástkou 31.184 Kè. 
Prostøedky budou použity 
podle pøedem schválených 
zámìrù  na  zas t øešen í  
vstupních prostor budovy 
Noclehárny sv. Martina, tak 
aby bylo možno v rámci 
terapeutických aktivit s 
uživateli využívat i venkovní 
prostor noclehárny. Dále 
prostøedky z letošní sbírky 
využijeme na provoz Den-
ního centra pro osoby bez 
pøístøeší a jeho výmalbu. 
Zbývající èást výtìžku sbírky 
bude využita na èásteènou 
úhradu vybudování reha-
bilitaèních povrchù a pomù-
cek pro uživatele v relaxaèní 
zónì u Charitního domu 

pokojného stáøí sv. Františka.

Dìkujeme všem dárcùm, 
kteøí podle svých možností 
pøispìli do kasièek tøí králù. 
Naši koledníci se setkali se 
vstøícností nejen v domác-
nostech, ale i na úøadech, 
školách, obchodech 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 2015 rádi 
zodpovíme na tel. è. 596 013 
606, 736 766 021 nebo e-
mai lové adrese: info@ 
bohumin.charita.cz

            S úctou pracovníci 
              Charity Bohumín
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Nestydìl se za své stáøí 
ani za slabost. Žehnal 
tøesoucí se rukou, mluvil 
nesrozumitelným hlasem, 
díval se unaveným zrakem, 
klesal pod tíhou svého tìla, 
neovládal už ani svùj úsmìv, 
ale právì proto, že nic z toho 
neskrýval, byl silnìjší než 
blížící se smrt. Ano, byl to 
první mediální papež, ale 
právì svým umíráním ukázal, 
že nikdy nebyl celebritou. 
Svìtu, který ctí krásu, slávu a 
moc, ukázal na svém konci 
sílu své slabosti. Vìdìl, že k 
životu patøí smrt. Dlouho, 
velmi dlouho jí vzdoroval, ale 
když pøišla, nepolekal se. 
Když zjistil, že nadešla jeho 
chvíle, odmítl jít do ne-
mocnice. Toto byl jeden z 
nejsilnìjších momentù jeho 
posledních dnù. Èlovìk, 
který nejhlasitìji odmítal 
euthanasii, zpùsobem své 
vlastní smrti nakonec nejlépe 
ukázal, jak chápal pøiro-
zenost. Odmítal, aby èlovìk 
smrt sám pøivolával, ale když 
pøišla ta jeho, neutíkal pøed 
ní. Ovšem nejenom umí-
ráním odhalil pøed námi cosi 
pods ta tného.  Když  se  
narodil, byla v módì víra v 
èlovìka. Byla to doba vìdy, 
pokroku a modernity, jejímž 
ovocem mìl být lepší svìt. 
Ale nebyl. Byly to pohromy 
komunismu a fašismu. Jeho 
zemì, hrdé Polsko, neu-
vìøitelnì trpìlo, a on se tak od 
svého dìtství uèil, jak vypadá 
svìt, který pøetne své vlastní 
koøeny. Když vyrostl, obìma 
pohromám se postavil na 
odpor. Komunismu vzdoroval 
tak, že dnes ho považujeme 
za jednu z pøíèin pádu celé té 
strašné øíše zla. A to je jeden 
z klíèových odkazù jeho 
života – on, obyèejný Polák, 
jeden z nás, se stal klíèovou 

osobností dvacátého století 
tím, že navzdory módním 
t rendùm stá l  za svým 
„nemoderním“ pøesvìdèe-
ním. Jeho skuteèná síla 
nespoèívala v technologii, 
strategii èi moci, ba ani v 
strukturách Vatikánu. Jeho 
silou byla køehká, citlivá víra, 
kterou se snažil následovat 
svého Boha.
Karol Wojtyla byl kon-
zervativním papežem. Podle 
mnohých až pøíliš. Jeho 
dychtivá, nezlomná obrana 
života, manželství a církev-
ních tradicí však nepramenila 
z  o m e z e n o s t i ,  a l e  z  
pøesvìdèení, že svìt i církev 
potøebuje pevné body,  
protože bez nich je lidstvo 
unášeno nièivým proudem 
relativismu. Tento papež 
poznal, èeho je schopna 
vykoøenìná lidská duše. 
Pøežil svìtovou válku, dvì 
ïábelské ideologie i atentát 
na sebe. Zblízka, i ve vlastní 
církvi, vidìl nesèetné množ-
ství selhání. Od malièka 
poznával, že pokud se èlovìk 
zbaví Boha, zùstane v nìm 
nebezpeèná díra.  A proto tak 

úzkostnì bránil ovìøené vìci. 
I to zùstalo jeho dùležitým 
odkazem svìtu – reformy a 
zmìny jsou jistì pro život 
dùležité, ale je tøeba bránit i 
nemìnné pravdy, protože 
jinak se svìt vymkne z 
kloubù. Kdosi øekl, že smrtí 
Jana Pavla II. neskonèil 

Už je tomu deset let
Jméno papeže Jana Pavla II. je známo snad každému. 

Ani se nechce vìøit, že od jeho smrti uplynulo už deset let. 
Byl jedním z nás, a není to málo hledìt vzhùru s vìdomím, 
že mezi svatými je nìkdo, koho jsem znal osobnì nebo 
alespoò z televize. Výroèí jeho smrti (2. dubna) je velmi 
blízko velikonoèních svátkù, kdy rozjímáme nejenom nad 
Ježíšovým vítìzstvím, ale i nad smyslem utrpení, které 
Kristus posvìtil a které Jan Pavel II. prožil až do krajnosti. 
Vždy� to, jak pøed našima oèima tehdy odcházel, svìdèilo 
o tom, jaký byl.

pouze jeden lidský život. Jeho 
odchodem teprve skonèilo 
20. století. My, jeho dìti, 
musíme teï s odvahou kráèet 
po cestì, kterou nám vytyèil. 
A nebojme se, vždy� z Božího 
domu nám posílá svùj úsmìv 
a požehnání.

           P. Dr. Marcel Puvák    
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 Leden 2015
80 let

Milada Grobelná
81 let

Danuše Bednárová 
82 let

Jiøina Dvoøáková
Drahoslav Šveda
Leopold Lincer

93 let
Anežka Mencnerová 

Lindu Lampertovou, Báru Poledníkovou, Nikolase Poulíèka, 
Vojtìcha Sniegonì, Davida Svrèinu, Nelu Kupèákovou, 
Martina Tomáška, Jana Hanuska, Kamilu Prokopovou

Edeltrudu Kaletovou, Jana Przywaru, Pavlínu Pázmányovou, 
Vlastu Rafajovou, Teofila Grušèíka, Lubomíra Rducha, 
Jaromíra Kozla, Jaroslava Tomalu, Antonii Baòkovou, Jiøího 
Ledwonì, Evžena Dadaka, Františka Roháèe, Jaroslava 
Jeleñe, Annu Kijonkovou 

Neperiodický zpravodaj Obce Dìtmarovice. Redakèní rada:  JUDr. Jan Pochylý, Dagmar  Šnapková, Michael Branny, 
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. 4. 2015.  

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili

Vzpomínáme na naše zemøelé

Blahopøejeme

Pøivítali jsme nové obèánky naší obce

Únor 2015
81 let

Vlasta Smitalová
82 let

Zdenka Kajzarová
Elena Ulmanová

83 let
Zdeòka Oršulíková 

84 let
Lídia Štefková 

Leonka Mazurková 
Anežka Galiová 

85 let
Stanislav Šipka 
Marie Križanová 

86 let
Vanda Macurová 

Emílie Švajèáková 
Olga Hanusková 
Libuše Mleèková 

92 let
Františka Nakovová 

94 let
Liduška Kadulová 
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