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Rozjeli jsme naplno pøípravy prací v roce 2016
V oblasti realizace plánovaných investic zahájíme na
jaøe stavbu kanalizace v 1. etapì ZŠ + Šlog, plynule pak
chceme v roce 2017 pokraèovat druhou etapou stavby. V
souèasné dobì jsme ve fázi výbìrového øízení na
dodavatele stavby. Výbìrovému øízení na dodavatele
stavby za celkem cca 30 mil. Kè v obou etapách vìnujeme
pozornost, která ze zákona náleží tzv. zakázkám vìtšího
rozsahu – nad dva mil. Kè. Poznamenávám to v souvislosti
s nìkterými pøipomínkami k zadání projektu Domova pro
seniory, což je tzv. zakázka malého rozsahu, do 2 mil. Kè a
má jednodušší pravidla.
Zahájili jsme též pøípravy
projektu nového Domova pro
seniory a bìhem bøezna
chceme vybrat projekèní
firmu, která nám vypracuje
dokumentaci až ke stavebnímu povolení. Jsem rád, že
po delší diskusi v obci je dnes
jasno o cílové skupinì klientù
Domova. V zastupitelstvu
bylo i u odpùrcù pochopeno,
že objekt bude pøedevším pro
naše lidi z obce, že tam
pøednostnì budou pracovat
ošetøovatelky z naší obce, že
objekt nebude prázdný,
protože bude pøípadnì dle
potøeby doplòován klienty z
okolí, na které pak bude cizí
obec platit. Platba klienta
bude asi deset tisíc Kè/
mìsíc, ostatní finance se
zajišuje systémem dotací.
Náklad obce na provoz bude,
s pøihlédnutím ke skuteèným
modelovým pøípadùm, na
úrovni øádovì ve stovkách
tisíc Kè/ rok, což je velmi
pøijatelné. A objekt bude
moderní, krásný a velmi
dùstojný pøedevším pro naše
obèany. Jsem pøesvìdèen o
tom, že si takový objekt v obci
lidé zaslouží. Nacházíme se
pøed vydáním stavebního
povolení pro realizaci cesty v
Dolku. Tato komunikace je
dlouhá léta ve velmi nedù-

stojném provedení a jsem
rád, že v letošním roce situaci
vyøešíme ke spokojenosti
obèanù pøedevším bydlících
v tìchto konèinách. Projekt
øeší i odvodnìní po trase, což
bude mít urèitì pozitivní
úèinek. Návazná komunikace
podél Klubovny zahrádkáøù
na hlavní cestu je rovnìž ve
špatném stavu. Jedná se o
komunikaci na soukromých
pozemcích, ale špatný povrch tak nelze dále nechat.
Vzhledem ke svahovitému
úseku však je nutno zde øešit i
odvod dešové vody, což

vyžaduje nároènìjší projekt a
stavební øízení. V letošním
roce chceme, po dohodì s
majiteli pozemkù, alespoò
základním zpùsobem povrch
cesty opravit osvìdèenou
technologií zástøiku.
Vcelku neèekanì budeme
mít letos snahu ještì realizovat dvì až pozdìji plánovaná høíštì pro míèové hry,
jedno na Zálesí, druhé v Koukolné - na ploše u Motorestu.
Pùvodnì již dotace na tato
zaøízení nemìla být, takže
jsme stavby odkládali.
Dotaèní titul však byl
bleskovì vyhlášen a v šibenièním termínu do 31.1.2016
jsme stihli pøihlásit oba naše
hotové projekty. I z tohoto
pøípadu je vidìt, jak je úèelné
mít projekty v zásobníku, aby
je bylo možno operativnì
„vytáhnout“. Zastupitelé to již
po zkušenostech nezpochybòují.
Spolu s „balíkem“ pláno-

vaných a zastupitelstvem
schválených oprav komunikací v hodnotì asi 5,5 mil. Kè
jsou to hlavní, ale zdaleka ne
všechny položky našeho
rozpoètu pro rok 2016. O tìch
menších akcích si Vás, vážení obèané, dovolím informovat postupnì pozdìji.
Výèet akcí znamená m.j.
velké nároky na naše oddìlení investièní výstavby, které
se opravdu již øadu let v rychlém tempu „nezastaví“.
Nutno konstatovat, že zatím
tak 90% akcí je zvládnuto
projektovì, dotaènì a smluvnì v termínu, za což bych rád
zodpovìdným pracovníkùm
podìkoval. Bez nich by
výsledky nebyly.
Závìrem též dìkuji zastupitelstvu za konstruktivní
pøístup pøi zvažování
naplánovaných postupù ke
zlepšování podmínek života v
obci.
Ing. Ladislav Rosman

Postup v projektování
obchvatu obce
Na den 25.1.2016 byla u nás v obci plánovanì svolána
schùzka zainteresovaných zástupcù obcí a firem
k
problematice projektování silnièního obchvatu obce,
respektive k prezentaci výsledkù auditu firmou VALBEK
Liberec. Tato schùzka navázala na dohody vyplývající ze
schùzky 9.11.2015, jejíž obsah jsme Vám prezentovali v
prosincovém Okénku. Schùzka letos v lednu se uskuteènila za
úèasti osob v podobném složení jako v listopadu 2015. Byli
pøítomni zástupci samospráv Karviné, Dìtmarovic, Dolní
Lutynì a Bohumína, odborníci z Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje, odborníci z Øeditelství silnic a dálnic
Brno a Ostrava a zástupci firmy VALBEK.
Cílem schùzky bylo provedení prezentace auditu trasy za
úèelem dosažení stavebních úspor oproti pøedpokladu, který
není zatím akceptovatelný pro realizaci stavby.
Úvodem pøivítal pøítomné Ing. Rosman, který navázal na
minulý Vstupní výrobní výbor dne 9.11. k auditu zámìru stavby
nové silnièní spojky.
Po provedeném úvodu zahájil Ing. Dusbaba z firmy Valbek
s r.o. svou prezentaci k auditu stavby s cílem nalezení možností
úspor, tj. snížení investièních nákladù ve smyslu závìrù
Centrální komise Ministerstva dopravy ÈR z února 2015.
Postupnì byly na mapì trasy Bohumín – Dolní Lutynì –
Dìtmarovice – Karviná prezentovány nalezené možnosti úspor
na stavbì s tím, že pøevládl názor nešetøit „za každou cenu“, tj.
napøíklad na úkor racionality funkènosti nové trasy, která by
mìla být i pøes zúžení šíøky na 9,5 m pro tranzit územím co
nejpøitažlivìjší. Omezení pøípadným kruhovým objezdem, se
kterým se napøíklad uvažovalo na výjezdu v Koukolné za Olší,
nebo køížením tras odboèkami, resp. potøebou snížení rychlosti
na nové trase se z pohledu koncepce stavby úèastníky schùzky
nedoporuèuje.
Trasa „dovnitø“ obcí po stávající komunikaci I/67 naopak
cílovì nebude zajímavá pro úèel tranzitu pøedmìtným územím.
Èesky øeèeno, pro auta musí být zajímavá nová cesta, a ne
naše stávající pøes obec.
V úseku u závodù Coal Mill a Cemex v Dìtmarovicích se
doporuèuje prezentované „narovnání“ trasy s vìtším
pøimknutím k železnièní trati. Byly nalezeny úspory na halách,
mostních konstrukcích, propustcích a na úpravì radiusu
zatáèení trasy zmìnou na novém mostì pøes Olši vèetnì døíve
diskutovaného výbìhu nové trasy komunikace na stávající
komunikaci I/67. Mìsta a obce provedou kontrolu pøípadnì
vzniklých kolizí se ZÚR (Zásady územního rozvoje MSK) a
platnými územními plány. V kompetenci ØSD Ostrava bude
prezentace možných úspor zahrnuta do podrobnìjšího
projektu pøedmìtné silnièní spojky. Výše finanèních úspor
nalezených firmou VALBEK byla prezentována na úrovni asi
500 mil. Kè. Uvidíme, jak tato informace pøispìje k pozitivnímu
rozhodování o stavbì Centrální komisí pøi ministerstvu
dopravy.
Pro propoèet ekonomiky stavby jsou nutné aktuální údaje o
sèítání hustoty provozu, které probìhnou v patronaci
Ministerstva dopravy v roce 2016. Potøebné podklady s
úpravami dle provedeného auditu budou následnì pøedloženy
do Centrální komise Ministerstva dopravy dle pøedpokladu v
polovinì roku 2017.
Další schùzka se pøedpokládá až po rozhodnutí Centrální
komise, pokud nenastanou okolnosti pro nutnou døívìjší
koordinaci.
Mapku definitivní trasy s úsporou nákladù stavby
zveøejníme pro obèany hned po jejím odsouhlasení ØSD.
Stavba se zcela vyhýbá zástavbì rodinných domkù v obci.
Ing. Ladislav Rosman

-2-

www.detmarovice.cz

Podporujeme generaci dìtí školou povinných
Nìkdy slyším kritiku, že se zamìøujeme s
finanèními podporami obce zejména na starší
generaci a opomíjíme jiné vìkové skupiny
obyvatelstva. Domnívám se, že v souladu s
Plánem rozvoje obce, který zastupitelstvo
vzalo na vìdomí v 9/2013 postupujeme tak,
abychom podpoøili kromì seniorù zejména
generaci dìtí na ZŠ i MŠ, jak jsme si vytýèili.
Chtìl bych krátce jen zrekapitulovat nìkteré
postupy rady a zastupitelstva ve prospìch
právì našich dìtí v základní škole, pøípadnì v

mateøské škole.
Všechny naše dìti, vèetnì tìch
nejmenších, mají možnost vyjíždìt s
podporou obce na týdenní ozdravné pobyty.
Myslím, že to všude v obcích nemají. Obec též
financuje turistické a lyžaøské kurzy, dopravu i
ubytování. Do tøíd MŠ jsme nainstalovali
èistièky vzduchu, investovali jsme znaèné
prostøedky do dìtských areálù u školy a na
nìkolika místech v celé obci.
Budova školy byla našimi pøedchùdci

založena v sedmdesátých letech velmi zdaøile
a v souèasné dobì, po provedených opravách
a po realizaci moderního sportovištì, je to
objekt, na který je obec právem pyšná. Další
zvelebení okolí školy pøipravujeme.
Prvòáèci dostávají školní pomùcky s
finanèní podporou obce.
Byla realizována moderní jazyková
uèebna s výkonnou úèelovou poèítaèovou
technikou.
Obec finanènì podporuje práci SRPŠ. Od
letošního
roku je rozšíøena kapacita školní
družiny.
Rada obce aktuálnì
schválila finanèní podporu vzdìlávání na ZŠ
v technických oborech, v souladu s celospoleèensko
u potøebou.
Tuto oblast
ještì dále
propracujem
e pro podmínky našeho regionu.
V letošním roce budou v ZŠ provedeny
stavební úpravy s cílem zvìtšení poètu tøíd
tak, aby škola zvládla nárùst poètu žákù.
Systém podpory naší nadìjné generace je
stále otevøen pro uplatnìní dalších dobrých
nápadù. Nebo investice do dìtí a jejich
dobrého startu v životì jsou ty nejlepší, které
mùže obec realizovat.
Ing. Ladislav Rosman

Podìkování
Myslivecký spolek Zátiší Dìtmarovice vyhlásil v naší
ZŠ soutìž ve sbìru žaludù a kaštanù. Tyto nasbírané
lesní plody použijeme pøi zimním pøikrmování zvìøe v
naší dìtmarovické honitbì. Dìkujeme tímto všem
žákùm za nasbírání 622 kg plodù a také p. L. Èerné za
organizaèní zajištìní této soutìže. Sbìraèi obdrželi
drobné ceny, na které také pøispìl náš obecní úøad.
Nejpilnìjšími sbìraèi
byli: A. Jendryšèíková – 1.
B tøída – 124 kg, E.
Gøešicová – 1. B tøída – 72
kg, M. Król – 3. tøída – 64
kg, D. Pilc – 7. tøída – 39
kg, A. Stecová – 2. A tøída –
35 kg.
Ostatní už mìli menší
množství, ale i tìm dìkují
dìtmaroviètí myslivci.

vyhrála tak svou kategorii.
Z mladších vedly Dominika
Sáòková a Adriana Kleinová. Chlapce reprezentoval pouze Jakub Káòa.
Dalšími úèastníky byly D.
Turoòová, S. Krkošková, T.
Kubicová a M. Koláèková.
Tito všichni obdrželi
odmìny ve formì knihy. E.
Kocùrová a V. Jílková
obdržely ceny útìchy.
Škoda, že se do této
soutìže nezapojilo více
žákù. Myslivci dìkují
školní družinì v èele s p.
Lidkou Èernou za
organizaèní zajištìní.
Josef Grobelný
pøedseda MS

Myslivecký spolek Zátiší
na konci roku 2015 vyhlásil pro žáky ZŠ mysliveckou soutìž (vìdomostní kvíz) s možností
využití internetu. Byla
urèena pro mladší žáky do
5. tøídy a pro starší. Z celé
školy odevzdalo pouze 10
žákù své odpovìdi. Ze
starších to byly pouze
Karolína Štefaniková a
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Nová diskuse
o jeslích v obci
Nežádoucí nízká porodnost ve vyspìlých zemích
Evropy vèetnì ÈR dìlá
dlouhodobì starosti napøíklad i v Bruselu, navíc dnes
s vìdomím, že øešení
imigrací nebude zrovna to
nejlepší… Podporu zamìstnanosti a porodnosti u žen
se rozhodlo vedení EU v
Evropì øešit preferencí
zaøízení pro péèi pro dìti
dokonce od šesti mìsícù
vìku. Na tato zaøízení je
možno èerpat státní prostøedky k dílèím úèelovým
rekonstrukcím objektù, napøíklad i rodinných domkù a
dále je možno na omezenou
dobu èerpat prostøedky pro
mzdy a provozování zaøízení.
Pro obec není myšlenka
realizace jeslí nová.
Zvažovali jsme zámìr již v
minulém volebním období,
kdy nakonec pøevládl názor
zatím jesle nerealizovat.
V souèasné dobì je na
stole úvaha znovu, tentokrát
i s významnou finanèní
podporou státu. Abychom
zjistili pøevažující názor
našeho obyvatelstva na
pøípadnou realizaci jeslí,
resp. mikrojeslí, provádíme
v únoru 2016 dotazníkové
šetøení zamìøené zejména
na mladé rodiny. V mìsíci
bøeznu pak dle výsledku
šetøení rozhodneme, jestli
doporuèíme zastupitelstvu
realizaci tohoto zaøízení v
obci, nebo ne.
Prostøedky by bylo možno získat za urèitých podmínek i na zakoupení celého vhodného stavebního
objektu i pro pøípadnou
úèelovou rekonstrukci. Poèet dìtí umístìných v
našem zaøízení uvažujeme
kolem deseti, což odpovídá
potøebì dvou osob s
pøíslušnou kvalifikací. Na
jednu ošetøovatelku má být
max. 6 dìtí, u tìch nejmenších je to ještì ménì.
Výdìlek vychovatelek –
ošetøovatelek s jednodušší
kvalifikací v oboru zdravotnictví by dle prvních informací mohl být v rozmezí 15
– 18 tis. Kè hrubého. Pokud
má v obci nìkdo zájem,
prosím, pøihlaste se zatím
pøedbìžnì na sekretariátu
OÚ, Ing. Calabro, tel. 596
550 140.
Ing. Ladislav Rosman
www.detmarovice.cz

Zmìny v provozu
kotlù na tuhá paliva
Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a
provozu (1× za dva roky) nabývá platnosti od 1. 1. 2017
(zákon 201/2012 Sb. o ochranì ovzduší) a vztahuje se na
všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojù
na pevná paliva o jmenovitém tepelném pøíkonu od 10 do
300 kW vèetnì, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústøedního vytápìní.
Nejpozdìji do 10 let od
vstupu zákona v úèinnost
(záøí 2022) by nemìly být v
domácnostech kotle, které
nesplòují 3. emisní tøídu.
Prosinec 2016 – všechny
výše uvedené kotle musí
projít autorizovanou revizí.

Leden 2017 – poèínaje tímto
datem jsou majitelé povinni
na vyžádání úøadu obce s
rozšíøenou pùsobností (pro
nás Magistrát mìsta Karviná)
pøedložit doklad o revizi kotle
na tuhá paliva. V revizi bude
uvedena i emisní tøída kotle.
Kdo pøi kontrole revizi
nepøedloží, hrozí mu pokuta
až 20 tisíc korun.
Odhadovaná cena za
revizi je asi 1500,- Kè. Revize
bude povinná jednou za dva
roky. Leden 2018 – ukonèení
prodeje (nikoliv provozování)

kotlù na tuhá paliva 3. emisní
tøídy. Budou se smìt prodávat již jen kotly s emisní
tøídou 4 a výše (s úèinností
alespoò 82%). V kotlech 3.
emisní tøídy je povoleno topit i
po roce 2022! Záøí 2022 –
zaène platit zákaz topení v
kotlích 1. a 2. emisní tøídy.
Bude se moci topit jen v
kotlích 3. emisní tøídy a vyšší
(úèinnost kotle musí být
alespoò 73%). Kdo bude po
1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, mùže dostat
pokutu až 50 tisíc korun.
Pokud úèinnost kotle
neprokáže revizí, pokuta je
až 20 tisíc korun. Stejnì tak
bude hrozit pokuta 50 tisíc
korun za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly
atd.).
Revizi mùže provádìt
pouze povìøená osoba
proškolená výrobcem kotlù a
musí se prokázat vystaveným osvìdèením o zpùsobilosti k provedení revize.
Kontakty najdete na stránkách hospodáøské komory
www.hkcr.cz., zatím je jich
velmi málo, ale v nejbližší
dobì by se mìl seznam
rychle rozšiøovat.
OÚ

Oznámení
V loòském roce probíhala na Obecním úøadu
Dìtmarovice vždy první pondìlí v mìsíci právní
poradna JUDr. Nedbalce. Týkala se výhradnì
problematiky hornické èinnosti. Vzhledem ke
skuteènosti, že tato služba byla využívána velmi
málo, byla od 1.1.2016 zrušena. Právní pomoc
obèanùm v této oblasti však bude zajišována
nadále na základì konkrétního požadavku. Obèané
se mohou obrátit s problémem na Obecní úøad
Dìtmarovice (T. Èempelová ) a následnì bude
telefonicky dohodnuta schùzka s právníkem v
nejvhodnìjším termínu. Tuto službu bude i nadále
hradit obec.
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Dìtmarovice 2015/2016
Projekt mìsto snù vstoupil do své závìreèné fáze. Žáci
vyplnili pracovní listy, zamysleli se nad snižováním
odpadu v domácnosti a nad tøídìním odpadu ve škole.
Dìti rovnìž uvažovaly o tom, jak se dají využít nìkteré
odpadové materiály. Tìm nejmenším dìtem s úkolem
pomáhali rodièe a vymysleli nejrùznìjší výrobky.
Napøíklad krmítka pro ptáky, vázièky, kvìtiny z plastových
láhví apod.
V hodinách pracovního
vyuèování a výtvarné
výchovy pak paní uèitelky
tyto výrobky s dìtmi zhotovily.
O vánoèních prázdninách
žáci využili krabièek z dárkù a
vytvoøili svùj dùm snù, který
pak ve škole zakomponovali

výsledkù probìhlo 26.2.
Firma ASA pøipravila pro
vyhodnocené tøídy a
jednotlivce pìkné odmìny.
Doufám, že celoškolní
výstava „Mìsto snù“, kterou
mùžete shlédnout od 9.3. do
11.3. v prvním patøe základní

školy se všem bude líbit.
Smyslem tohoto projektu
bylo nauèit dìti, aby pøevzaly
zodpovìdnost za svùj vztah k
pøírodì a pøispìly k utváøení
lepšího prostøedí, ve kterém
žijeme.
Mgr. Dana Reliová

do mìsta snù. Dìti dotvoøily
školu, kostel, kulturní dùm a
vznikly tak velmi pìkné
kolektivní práce. Jiní si
promysleli, co ve svém mìstì
postrádají a po svátcích vše v
hodinách výtvarné výchovy
ztvárnili.
Slavnostní vyhodnocení

Mìsto snù už má své vítìze!
Od zaèátku školního roku se žáci základní školy v
Dìtmarovicích vìnují tématu tøídìní odpadù a ochranì
životního prostøedí. Žáci plnili úkoly z pracovních listù, kreslili
obrázky, skládali básnièky, probírali dané téma se svými
uèiteli...
Všechny úkoly, obrázky, básnièky a ostatní práce do
projektu Mìsto snù již byly odevzdány, vyhodnoceny a zde vám
pøinášíme pøehled výsledkù v jednotlivých soutìžích.
V pøíštím vydání Okénka se mùžete tìšit na reportáž a
fotografie ze slavnostního pøedávání odmìn vítìzùm a z
výstavy.
Partnery projektu jsou FCC Èeská republika, s.r.o., Obec
Dìtmarovice a Základní škola Dìtmarovice.
-6-
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Sportovní
areál školy
S pøíchodem jara bych
chtìl obèany upozornit, že
od dubna mají možnost
využívat venkovní sportovní
areál u základní školy.
Zpùsob užívání se øídí
provozním øádem vyvìšeným v areálu. Jeho využití
je pro souèasné žáky školy
bezplatné, u ostatních je
zpoplatnìno 100,-Kè za
hodinu za užití multifunkèního høištì.
Objednávky je nutné øešit
dopøedu se správcem høištì
panem Bohuslavem Hanuskem, a to na telefonu
732375764. Využít lze jak
travnatou plochu, tak i
multifunkèní høištì a høištì
pro florbal, pøípadnì bìžeckou dráhu.
Bezpodmíneènì nutné je
pøitom dodržovat provozní
øád, udržovat poøádek a øídit
se pokyny správce. Høištì
není urèené pro tréninky
fotbalistù SK Dìtmarovice,
kteøí mají pro tyto úèely svùj
vlastní spor-tovní areál. V
pøípadì dotazù lze se obrátit
na sekretariát školy na
telefonním èísle 596 550
164.
Pøíjemné sportovní zážitky pøeje
Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Lyžaøský kurz byl úspìšný jako vždy
V posledním lednovém týdnu se jako každoroènì konal
lyžaøský kurz pro žáky 7. tøídy ZŠ Dìtmarovice.
V nedìli ráno se celá
lyžaøská skupina setkala
pøed budovou školy, kde
nebylo po snìhu ani vidu, ani
slechu. Ale za hodinu a ètvrt
pozdìji se žáci ocitli v
lyžaøském areálu Mezivodí,
kde bylo krásnì bílo s
výbornými lyžaøskými podmínkami. Poté, co se žáci
ubytovali a posilnili obìdem,
se navlékli do lyžaøské
výzbroje a vyrazili smìr
lyžaøský svah. Žáci byli
rozdìleni do skupin podle
svých lyžaøských dovedností.
Výcvik tak mohl zaèít!
Zaèátky byly pro nìkteré
úèastníky nároèné a vysilující, ale díky svým instruktorùm se brzy dostavily veliké

pokroky. Za chvíli všichni
zvládli i výjezd na pomì, a to
už byla jiná zábava. S vìtším
sklonem svahu i rychlostí se
hromadil i adrenalin v krvi.

Poèasí nám stále pøálo a naši
lyžaøi se zlepšovali ze dne na
den, aby se na závìr kurzu
mohli zúèastnit závìreèného
slalomu! Lyžaøi odhodili
veškeré zábrany a vrhli se
støemhlav dolù ze svahu blíže
k vítìzství. I když ne všichni
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mohou být vítìzové, tak pro
nás byli vítìzi všichni, kteøí
sjeli s nadšením a radostí
svah! Doufáme, že dìti byly s
výcvikem spokojené a tìšíme
se na další lyžaøský kurz pøíští
rok.
Mgr. Leona Veøtat

www.detmarovice.cz

„Chcete zmoudøet? Mùj ty svìte - otevøete knížku - ètìte“

Z knižních novinek
Naïa Horáková
– Jeptiška
pro markrabìte
Po smrti markrabìnky
Markéty Opavské hledá
moravský markrabì Jan
Jindøich novou ženu, již tøetí.
Pøestože bylo jeho druhé
manželství, domluvené
králem Karlem IV., šastné,
rozhodne se tentokrát
vyslyšet hlas svého srdce a
zvolí si za ženu Alžbìtu
Tìšínskou.
Leo Kessler
– Turecká hra
Na jaøe roku 1922 se
turecký vojevùdce Mustafa
Kemal Paša rozhodne
definitivnì vyhnat ze zemì
øeckou okupaèní armádu.
Jeho plán ale zahrnuje i
masakr øecké menšiny, jenž
by nevyhnutelnì vedl k
dìsivým následkùm. Velká
Británie má v neklidné pováleèné dobì dost jiných starostí, než aby na výbušném

knize se zabývá „zásadními
životními otázkami“ jako
napøíklad, jak vymìnit žárovku, k èemu muži mají ženy,
proè je moøe slané, co je to
mùžeøízek, a dokonce v
jednom ze svých záchvatù
èehosi pøišel na to, že
Einstein musel být žena!
J.R.Ward
– Králové bourbonu
Fascinující kronika rodiny
Bradfordových, dlouholetých
neoficiálních vladaøù svìtové
mekky bourbonské whisky.
Neustále pøiživované bohatství jim zajistilo mocný vliv
a výsady dynastie, která
navenek dodržuje ušlechtilá
pravidla miláèkù štìstìny a
vybraného vkusu, ale vytváøí
ostrou hranici mezi sobì
rovnými a svými zamìstnanci, kteøí døou do úmoru jen
pro blaho svých chlebodárcù.
Hrdinka pøíbìhu Lizzie,
vynikající a uznávaná zahradnice, tuto køehkou mez

Blízkém východì otevøenì
zasáhla, proto se jako už
mnohokrát pøedtím uchýlí ke
zorganizování tajné operace.
A je nasnadì, že tím, kdo by ji
mìl úspìšnì provést, nemùže být nikdo jiný než
poruèík de Vere Smith se
svou starou sehranou posádkou.

pøekroèí, když se zamiluje do
marnotratného Tulana Bradforda, a málem pøijde o
všechno, co si v životì tvrdì
vybojovala. Tulan se po nìkolika letech vrací domù a
pøináší s sebou i stíny minulosti, která skrývá nejeden
bezohledný èin a øadu
dìsivých tajemství.

René Melichar
– Když žena muže kárá
Autor pøichází se svojí
další knihou ve stylu humoristického románu K èemu
ženy mají muže, který se stal
bestsellerem. V této nové

Vlastimil Vondruška
– Mrtvý posel
Jiøí Adam z Dobronína,
nejschopnìjší královský
vyšetøovatel, se nudí. Bìhem
jara vyøizoval jen samé rutinní
povinnosti a nemusel se trápit

žádným zapeklitým pøípadem. Ale nic netrvá vìènì.
Nejdøíve si Jiøí Adam i jeho
pomocníci - bakaláø Petr a
jeho žena Rozárka - všimnou
dobøe obleèeného muže,
který se podezøele èasto
vyskytuje v jejich blízkosti. A
pak jedné noci najdou tohoto
muže v tratolišti krve u vrat
svého domu. Ještì než muž
vydechne naposledy, staèí
øíci, že ho podvedli a nikdo je
stejnì nezastaví. Co to
znamená a co se chystá?
Kdo je neznámý muž?
Lars Pettersson
– Kautokeino,
krvavý nùž
Mladou stockholmskou
právnièku Annu kontaktují její
pøíbuzní z nejsevernìjších
konèin Skandinávského
poloostrova, aby za nimi
pøijela do Kautokeina, støediska Sámù (neboli Laponcù), a pomohla rodinì v nouzi. Annin bratranec byl totiž
obvinìn ze znásilnìní a na ní
je, aby ho z potíží dostala…

-8-

Jiøí Žáèek

Pøipravujeme:
V tomto mìsíce probìhne v
knihovnì:
n
registrace
nových ètenáøù zdarma
n
prodej vyøazených knih
n
vyhlášení a ocenìní
„Ètenáøe knihovny“
za rok 2015
n
úterý 8.3.2016
v 10,00 hodin - autorské
ètení Filipa Rychlebského,
autora knihy Pišlické pøíbìhy – pro dìti prvních tøíd
zdejší ZŠ
n
ètvrtek 17.3.2016
v 16,00 hodin pøednáška
Ing. Pavla Kavøíka na téma „Imunitní systém
a záøení kolem nás“
1. 4. 2016
- NOC S ANDERSENEM
Tématem 16. roèníku pohádkové Noci s Andersenem
bude 180. výroèí napsání
pohádky Malá moøská víla. A
jak se to tak hezky spojuje,
40. výroèí oslaví také filmová
verze pohádky Karla Kachyni
s Miroslavou Šafránkovou v
(pokraèování na str.9)

www.detmarovice.cz

Pøipravujeme:
(dokonèení ze str.8)
hlavní roli. Samozøejmì jako
vždy budeme pøipomínat
bìhem pohádkového nocování i další jubilanty, mezi
které patøí Jan Vodòanský,
Zdenìk Svìrák, Miloš Macourek, Jaroslav Seifert, Alois
Jirásek, Jan Karafiát èi
velikánské výroèí narození
Karla IV. Možná nás bude
inspirovat i výroèí vzniku
Hasièského sboru profesionálního (1856)... A už se
tìšíme na pátek 1. dubna
2016, a už budeme nocovat
s Malou moøskou vílou èi
pohádkami jiných autorù!

Pøihlášky pro dìti ze 3. tøídy,
které chtìjí v knihovnì
nocovat, budou k dispozici od
úterka 8.3.2016.
Neváhejte – omezený poèet
míst!
Dìkuji touto cestou zøizovateli – Obecnímu úøadu v
Dìtmarovicích za loòskou
rekonstrukci knihovny vymalování, výmìnu starých regálù a výpùjèního
pultu. Všechny tyto úpravy
pøispìly k výraznému zlepšení prostøedí, což ocenili
pøedevším naši ètenáøi a
návštìvníci.
Alžbìta Jendryšèíková

Statistika roku 2015
Knihovní fond
13.145
Poèet výpùjèek
17.920
Poèet pøírùstkù
560
Poèet ètenáøù
411
- z toho dìtí do 15 let
130
Poèet návštìvníkù knihovny
4.031
Nejpùjèovanìjší tituly
Název
autor
poèet výpùjèek
Poøád jsem to já
Genova, Lisa
8
Otevøené manželství
Stimson, Tess
7
Moje temné srdce
Tuomainen, Antti
7
Muž s podivnou minulostí Follett, Ken
6
Malý pražský erotikon
Hartl, Patrik
6
TOP poèet pùjèených titulù
p. Kristina Kadìrová
197
p. Anna Èempelová
161
p. Marie Krùlová
158
„Ètenáøkou knihovny“ za rok 2015 se stává paní Kristina
Kadìrová.
Blahopøejeme!

Imunitní systém a záøení kolem nás
Slovo „geopatogenní“
je složeno ze dvou øeckých
slov, kde „geo“ znamená
„Zemì“ nebo „Zemi“ a
„pathos“ znamená
„utrpení“ nebo „nemoc“.
Vo l n ì p ø e l o ž e n o j e
„geopatogenní“ utrpení
nebo nemoc, které pochází
ze Zemì. Nejstarší známé
zmínky o geopatogenních
zónách pochází z Èíny a
jsou staré více než 4 000 let.
Naši pøedkové o tìchto
zónách vìdìli a umìli jejich
negativní pùsobení co nejvíce omezit (slamníky, dubové
lavice, stoly a postele, èastý
pobyt venku a témìø žádné
elektrospotøebièe).
Ale co dnes? Uvìdomte
si, jak se za cca posledních
padesát let zmìnilo prostøedí
kolem nás! Staèí se jenom
podívat na kopce a støechy v
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našem okolí. Kolik se tam
objevilo rùzných vysílaèù a
antén. A jak se zmìnily naše
domácnosti a pracovištì. A to
vše do našeho prostøedí
pøidalo jednu velmi negativní
vìc – technické záøení, s
kterým si naše tìlo neumí
poradit. Spojením geopatogenních zón a technického záøení vzniká tzv.
biorezonanèní pole, které
pùsobí na každou buòku
našeho organismu. A zatím
ani vìdci, uèenci a lékaøi
neznají dlouhodobý dopad
pobytu v tomto poli na naše
zdraví. A výsledek?
Ten se už teï zaèíná
projevovat na našem zdraví!
Pokud se cítíte unaveni,
míváte špatnou náladu,
špatnì spíte nebo dokonce již
trpíte nìjakým zdravotním
problémem (a to od èastého
nachlazení, rým, alergií pøes
problémy s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávažnìjší
potíže – onkologické),
nacházíte se s velkou
pravdìpodobností právì v
tomto biorezonanèním poli.
Vždy proè pøes stále
vyspìlejší zdravotnictví se
objevují nemoci, o kterých
jsme si mysleli, že jsou již
minulostí (tuberkulóza, èerný
kašel,...) a poèet pacientù u
nìkterých nemocí obrovsky
narùstá (astma, alergie,
cukrovka a také rakovina).
Nìco se kolem nás dìje!
Pokud máte zájem dozvìdìt se o této problematice
více, pøijdìte na pøednášku,
kterou budeme poøádat 17. 3.
2016 v 16,00 hod. v místní
knihovnì.
www.detmarovice.cz

Z farnosti
Nepotøebné
vìci
potøebným
lidem
O tom, že i nepotøebné
vìci, které bìžnì konèí
mezi odpadky, mohou být
ještì užiteèné, se snaží
pøesvìdèovat rùzné charitativní organizace a církevní
instituce. Nabízíme vám
zajímavý tip, který se mùže
stát navíc vhodnou pøíležitostí udìlat dobrý skutek s
malou námahou. Jedná se
o sbìr použitých poštovních
známek pro misie.
Misionáøi, kteøí pùsobí v
zemích tøetího svìta, je po
pøedchozím zpracování umí
mezi sbìrateli vymìnit za
finanèní obnos, který následnì podpoøí zdravotnickou pomoc èi vzdìlávací
instituce v nìkterých státech Afriky èi Latinské
Ameriky. Jedná se o projekt
hodný plný dùvìry, nebo
pøímým zprostøedkovatelem je osobní pøítel
našeho pana faráøe, jeden
slovenský knìz, jehož
rodný bratr pùsobí jako
misionáø v Africe.
Pro zapojení se do této
milé iniciativy staèí posbírat
doma nebo od známých
staré obálky s orazítkovanými známkami.
Poštovní známky vystøihnìte s pøibližnì 1 cm okrajem z každé strany. Známky
samozøejmì neodlepujte.
Když jich takto budete mít
víc, doneste je (v sáèku,
krabici apod.) na faru nebo
do kostela; pøípadnì po
nìkom, o kom víte, že chodí
do kostela, pošlete panu
faráøi, který se osobnì
postará, aby se dostaly do
správných rukou. Tato
iniciativa funguje už mnoho
let, takže i v našem pøípadì
platí neomezenì. Jménem
všech chudých upøímnì
dìkujeme!

Obec Dìtmarovice finanènì pomohla s náklady na opravu pøízemí fary
Slavnostním pøestøižením bílé pásky na chodbì fary
byla v pondìlí 15.2. završena první etapa oprav budovy,
která farnosti Dìtmarovice slouží témìø sto let. V pøízemí
domu se podaøilo vytvoøit kanceláø, kapli a další dvì
místnosti vhodné pro setkávání farníkù. Náklady na
opravy dosáhly výše jednoho milionu korun.
„S financováním významnì pomohla obec Dìtmarovice dotací ve výši 400 tisíc
korun. Sto šedesát tisíc korun
do oprav vložila farnost a na
zbytek èástky máme pùjèku z
biskupství,“ uvedl duchovní
správce farnosti P. Dr. Marcel
Puvák, který na zahájení
provozu pastoraèních prostor
fary pozval zástupce farnosti,
vedení obce a stavebních
firem, podílejících se na
opravách. Pøestøižení pásky
se spoleènì s faráøem a
místostarostou Dìtmarovic
Mgr. Liborem Stáòou ujal
dìkan karvinského dìkanátu
P. Dr. Bernard Mryka OFM ze
Starého Bohumína, který
opravám požehnal.
Nejvìtší èást pøízemí farní
budovy zabírá teï kaple,
která je využívána ve
všedních dnech zimního
období. Prostor vybavený
dataprojektorem z prostøedkù
Pastoraèního fondu biskupství je možné upravit na
pøednáškový sál. V dalších
dvou menších místnostech
vzniklo zázemí pro setkávání
menších farních spoleèenství. K dispozici je také
mini kuchyòský koutek ve
vestavìné skøíni.
Opravené pøízemí fary je

vybaveno novým ústøedním
topením, osvìtlením,
podlahy pokrývá dlažba a

vymìnìny jsou také všechny
d v e ø e a j e j i c h r á m y.
Nezbytnou souèástí stavebních úprav je nové sociální
zaøízení na chodbì fary. Èást
prostor v pøízemí ještì na
renovaci èeká. Oprava fary je
naplánována na nìkolik etap,
které by mìly být hotovy do
konce roku 2017. Letos chtìjí
farníci dokonèit pøízemí,
zrenovovat sociální zázemí v
prvním patøe domu a pøíští
rok se pustit do výmìny

P. Marcel Puvák, faráø
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støešní krytiny, zateplení a
fasády.
Fara v Dìtmarovicích stojí
na místì, kde bydlel knìz již v
17. století. Doklad o existenci
podstatnì menšího farního
domku se objevuje ve
vizitaèní zprávì z roku 1679.
„Budova pro ubytování faráøe

je prakticky hotova, se
stájemi, stodolou, dvìma
komorami, dvìma pokoji,
studnou, nezaøízená. Farníci
plní své povinnosti pøi stavbì,
opravách i na ohrazení bez
otálení, za což je faráø chválí“,
popisuje dobový zápis.
Pochválit své farníky mùže P.
Marcel Puvák i dnes.
„Èást prací pøi rekonstrukci provedli farníci brigádnicky. Odpracovali zde
pøes pìt set hodin v hodnotì
sedmdesát tisíc korun“, uvedl
knìz, který ve spoleèném
úsilí farníkù na opravì fary
vidí také pastoraèní pøíležitost. „Nyní nás však èeká
úkol nejvìtší – obnova vztahù
a oživení naší farní rodiny.
Dìkuji všem, kteøí se už teï
starají o chod farnosti, jak v
oblasti hmotné a organizaèní,
tak v oblasti pastorace. Pøál
bych si, aby pro nás všechny
byla tato práce radostí a aby
pøibývalo tìch, kteøí touží mít
na ní podíl“, dodal dìtmarovický faráø.
Pavel Siuda
tiskový mluvèí Biskupství
ostravsko-opavského
www.detmarovice.cz

Pøijïte prožít s farností velikonoèní bohoslužby!

Foto z koncertu skupiny
Paprsky, který se konal 6.
února letošního roku.
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Pozvání na valnou hromadu
TJ Sokol Dìtmarovice zve všechny èleny na valnou hromadu,
která se uskuteèní dne 22.3.2016 v 17.00 hod. v místní sokolovnì.
- 12 -
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Poskytování
první pomoci

Charita Bohumín dìkuje!

Moderní zpùsob života pøináší urèité výhody, které pro
nás, døíve narozené, nebyly samozøejmostí a považovali
jsme je za nadstandardní zpùsob žití. Dnes je ale zcela
bìžné, že v rodinì má každý své auto, jezdíme i na nìkolik
dovolených roènì, více se snažíme sportovat, darujeme si
netradièní zážitky a toho, co nebylo kdysi a dnes je
dostupné, je ještì mnohem více. Nevýhodou však je, že se
také ve vìtší míøe objevují rùzné úrazy, jež známe pouze
okrajovì, a tak jsme se tentokrát v rámci pøednášek „Veèerù
o zdraví“ uèili pomáhat v situacích, kde jde o to nejcennìjší,
co èlovìk má - o život.
MUDr. Kaczmarczyk, který nás poskytování pomoci uèil,
pracuje již dlouhou dobu na Rychlé záchranné službì a jeho
zkušenosti se záchranou lidského života jsou obrovské. Z
jeho vyprávìní nás nìkdy mrazilo a nìkdy nás jiné pøíbìhy s
komickou zápletkou pobavily. Nejužiteènìjší èástí
pøednášky byl praktický výcvik v poskytnutí první pomoci, pøi
kterém jsme se opravdu zapotili a hlavnì jsme zjistili, že
když èlovìk postup pouze poslouchá, zdá se být mnohem
jednodušší, než když je skuteènì nutné tyto úkony provádìt.
Dalším úkonem, o kterém jsme si mysleli, že je
jednoduchý a umíme jej správnì provádìt, je mytí rukou.
Uèili jsme se, jak si správnì mýt ruce tak, aby byly opravdu
èisté. Výsledky naší snahy zkontroloval k tomu urèený
pøístroj a nikdo z nás napoprvé neprošel. Zkoušeli jsme to
proto znovu a znovu, až do úplné èistoty.
V dobì, kdy pøednášky o zdraví zaèínaly, dali jsme si za
úkol nauèit se pøedcházet nemocem a lépe je poznat. To se
nám, myslím, povedlo. Poèasí nás trochu pøekvapilo a
rychleji ukonèilo poèet studených dní, urèených k tìmto
pøednáškám. Výše uvedenou pøednáškou tedy ukonèuji
zimní schùzky, a pokud bude i nadále dostateèný poèet
zájemcù o jejich konání, obnovím je na podzim. Pøeji všem,
aby nikdy nemuseli prakticky využít to, co se nauèili. Ale
kdyby vám život pøece jen pøipravil v životì situaci, že budete
moci nìkomu pomoci, pøeji Vám, a pomùžete s pøehledem
a odhodláním minimálnì takovým, jak jste „pomáhali“
pøipravené figurínì. Hodnì štìstí!

Tak, jako pøedchozí roky i letos v první polovinì ledna,
vyrazily do ulic skupinky koledníèkù s odhodláním
prostøednictvím sbírky pomoci potøebným lidem. Skupinek,
které koledovaly pod vedením Charity Bohumín ve mìstech
Bohumín, Dìtmarovice, Rychvald, Orlová, Dolní Lutynì,
Vìøòovice a Doubrava bylo celkem 80. Zpívanou koledou a
drobnými dárky se koledníèci snažili potìšit srdce tìch, kteøí jim
otevøeli dveøe svých domovù a pøispìli do kasièky. Letošní
sbírka byla úspìšnìjší, než loni a její výnos 332.382,- Kè
pøekonal všechny pøedešlé roky. Dárci v Dìtmarovicích
pøispìli celkovou èástkou 29.390,- Kè. Dìkujeme všem
dárcùm, kteøí podle svých možností pøispìli do kasièek tøí králù.
Naši koledníci se setkali se vstøícností nejen v domácnostech,
ale i na úøadech, školách, obchodech i u nìkterých živnostníkù,
kteøí je rovnìž nenechali odejít s prázdnou. Koledníèci èasto
nebyli obdarováni jen penìzi ale také sladkostmi, fotografií èi
spoleènì zazpívanou písnièkou. Každý pøíspìvek, i ten
nejmenší, je pro nás stále 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.
A naè budou peníze z Tøíkrálové sbírky 2016 použity? 65%
z vykoledované èástky bude požito na
èásteèné financování rekonstrukce stávajícího výtahu v
Charitním domì pokojného stáøí sv. Františka, kde je potøeba
instalovat evakuaèní výtah vìtších rozmìrù.
Zbývajících 35% bude použito Sdružením CHÈR na
humanitární pomoc u nás (napø. tyto peníze pomáhaly pøi
povodních v Èeské republice) i v zahranièí (loni šlo napøíklad o
zemìtøesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu a také naše
Diecézní charita ostravsko - opavská pomáhá dìtem a
seniorùm v oblastech Ukrajina a Moldávie). Zbývající procenta
jsou na režii sbírky a rezervní fondy. Pøípadné dotazy o využití
prostøedkù získaných v Tøíkrálové sbírce 2016 rádi zodpovíme
na tel. è. 596 013 606, 736 766 021 nebo e-mailové adrese:
info@bohumin.charita.cz
S úctou pracovníci Charity Bohumín

Jana Formandlová

Obtìžují Vás nevyžádané zásilky?
Stalo se Vám již nìkdy, že jste ve své schránce objevili
balíèek, který jste si neobjednali, nemáte o nìj zájem a i
pøesto po Vás jeho odesílatel požaduje zaplacení?
Podobný pøípad se stal i
paní Jiøinì, která se
rozhodla pro øešení takovéto situace kontaktovat
Obèanskou poradnu
Karviná, støedisko Slezské
diakonie. Ke své situaci
sdìlila, že obdržela do
poštovní schránky balíèek, který obsahoval
propagaèní materiály a
vzorky krémù od jisté
kosmetické spoleènosti. V
prùvodním dopise bylo
uvedeno, že je tento
balíèek ohodnocen
èástkou 160 Kè a tuto

èástku má uhradit prostøednictvím pøiložené
poštovní složenky. Paní
Jiøina si je naprosto jistá,
že si žádný balíèek
neobjednala a o dané
kosmetické spoleènosti
slyší poprvé. Sociální
pracovnice poskytla paní
Jiøinì informace z Obèanského zákoníku, který øíká,
že dodá-li podnikatel
spotøebiteli nìco bez
objednávky a ujal-li se
spotøebitel držby, hledí se
na spotøebitele jako na
poctivého držitele. Spotøe-

bitel nemusí na své náklady podnikateli nic
vracet, ani ho o tom vyrozumìt.
V návaznosti na poskytnuté informace nemusí
tedy paní Jiøina kosmetické spoleènosti balíèek
vracet a ani zaslat požadovanou finanèní èástku.
Také byla upozornìna, že
pokud se bude situace
opakovat, mùže kontaktovat Èeskou obchodní
inspekci za úèelem podání
stížnosti na agresivní
obchodní praktiky kosmetické spoleènosti.
Bezplatného a anonymního odborného sociálního

- 13 -

poradenství mohou obèané Dìtmarovic využít v
sídle Obèanské poradny
Karviná, na adrese V Aleji
435 v Karviné-Ráji, a to v
pondìlí od 8:00-12:00 a od
13:00-16:00, v úterý od
8:00-12:00 a od 13:0016:00, ve støedu od 8:0012:00 a od 13:00-16:00, ve
ètvrtek od 8:00-12.00 a v
pátek od 8:00-12:00.
Obèanskou poradnu lze
navštívit osobnì nebo
kontaktovat telefonicky na
èísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Stareèková, DiS.
sociální pracovnice
OBÈANSKÉ PORADNY
Karviná

www.detmarovice.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Na spoleènou cestu životem vykroèili

Životní jubileum oslavili
Leden 2016
80 let
Drahomíra Katolická
Jarmila Kyjonková
Vìroslav Adamiš
82 let
Danuše Bednárová
83 let
Jiøina Dvoøáková
94 let
Anežka Mencnerová
Helena Zembolová
Únor 2016
80 let
Vìra Kalivodová
Anna Szubrytová

Bronislav Dembinski
Zdenek Izaiáš
82 let
Vlasta Smitalová
83 let
Zdenka Kajzarová
Elena Ulmanová
84 let
Zdeòka Oršulíková
85 let
Lídia Štefková
Leonka Mazurková
Anežka Galiová
86 let
Stanislav Šipka
Marie Križanová
87 let
Vanda Macurová
Emílie Švajèáková
Olga Hanusková
Libuše Mleèková
95 let
Liduška Kadulová

13.02.2016
Ladislav Holas – Orlová
Romana Holasová – Orlová

Zlatou svatbu oslavili
Zlatou svatbu v lednu oslavili
Adolf a Marie Èeèotkovi
a Karel a Anna Jurákovi
Všem oslavencùm blahopøejeme!

Pøivítali jsme nové obèánky naší obce
Martina Mazurka, Dominika Petráše, Vítìzslava Kulu, Zuzanu
Bìhanovou a Matyáše Galocze

Vzpomínáme na naše zemøelé
Alžbìtu Malcharovou, Annu Chorovskou, Miroslava Dulavu,
Davida Suchanka, Miroslava Vaštyla, Bronislavu
Vyskoèilovou, Ludmilu Cinegovou, Františka Ferfeckého,
Drahoslava Švedu

Prodám
nový nepoužitý urnový hrob,
modrý mramor.
Hrob je v novém urnovém háji
è. 2, èíslo hrobu 78.
Zn.: Stìhování
Tel.: 604 402 946, 608 604 616

Podìkování
Podìkování sponzorùm, kteøí pøispìli svými dary do
tomboly „Jubilejního 25. koukolòáckého plesu“, který se konal
v sobotu 13.2.2016 v Motorestu, a tím ke zpestøení a
zpøíjemnìní plesové atmosféry.
Jsou to tyto firmy ale i obèané: Obec Dìtmarovice,
INTEVO, Solná jeskynì, Aromka, Podlahy Morava, Ploty
Morava, ZÁMEÈEK-Petrovice, PRCKùV RÁJ-Karviná,
Motorest, manželé Siudovi ml., Badurovi, Dadokovi, Krùlovi,
Tomalovi, Videnkovi a Hanzlovi a paní D. Divinová. Ještì
jednou Všem velice dìkujeme a vìøíme, že i v pøíštím roce
náš 26. ples Koukolòanù podpoøíte.
Klub Obèanù Koukolná

Ochotnický divadelní soubor KOLOVRAT
zve do Dìlnického domu v Dìtmarovicích
na divadelní pøedstavení.
V pátek 1. dubna 2016 v 16,30 hod.
na pohádkové pøedstavení Dva tovaryši
Vstupné: dospìlí 60,- Kè, dìti zdarma
V nedìli 3. dubna v 16,00 hodin
na komedii Madam Colombová zasahuje
Vstupné 60,- Kè
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. 2016.
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Výzva
Pokud máte chu ukázat, co dovedete vytvoøit, a máte i Vy zajímavé velikonoèní dekorace,
o které byste se chtìli podìlit s ostatními, neváhejte a pøineste je ukázat! Výstavní exponáty se pøijímají
v pátek 18.3. od 9.00 do 16.00 hodin v sále motorestu v Koukolné.
Vyzvednout si je mùžete buï ihned po skonèení výstavy v nedìli 20.3. po 17.00 hodinì
nebo v pondìlí 21.3. v 9.00 hod. Na Vaše výrobky se tìší organizátoøi jarmarku.

