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Vážení spoluobèané,
v první dekádì nejkrásnìjšího mìsíce v roce si na celém
svìtì lidé pøipomínají osvobození od fašistické poroby a den 8.
kvìtna 1945 je u nás oficiálním dnem ukonèení 2. svìtové
války, Dnem vítìzství, který se slaví jako státní svátek ÈR.
Den 1. máj se na svìtì slaví jako Svátek práce a považuji za
vhodné si tento den v Dìtmarovicích opìt více pøipomenout i v
souvislosti s tím, že se tato událost èasovì kryje u nás v obci s
osvobozením obce.
Vzhledem k tomu, že se jedná již o èasový odstup 71 let,
ubývá zákonitì pamìtníkù 2. svìtové války, i pamìtníkù dne
osvobození. A se historikové pøou o to, jestli byla 2. svìtová
válka ukonèena 8. kvìtna èi 9. kvìtna, je jisté, že obec
Dìtmarovice byla osvobozena 1. kvìtna 1945 Rudou
armádou, což je našim dìtem urèitì ve škole podrobnì
vysvìtleno tak, aby pochopily i souvislosti s vývojem svìta po
válce. Jsem pøesvìdèen o nutnosti pøipomínat si fašistickou
hrùzovládu, 2. svìtovou válku a obrovské obìti, které
provázely toto hrùzné období. Je znepokojující, že i u nás
existují tendence s odstupem èasu tuto zlou etapu dìjin zlehèit
a tendenènì komentovat tak, že je pohled na uvedené období
výraznì zkreslován. I v souvislosti s perspektivami aktuálního
vývoje celé naší spoleènosti je proto nutné našim dìtem vìci
objektivnì vysvìtlovat ve škole, ale i v rodinách.
Nikdy nesmíme zapomenout na naše bývalé spoluobèany,
kteøí jsou mezi nesèetnými obìmi mašinerie 2. svìtové války a
jejichž jména jsou vyryta na našem kamenném památníku v
parku. Nesmíme v této souvislosti zapomenout na èetné obìti
na životech nevinných lidí v naší zemi, v Evropì a na celém
svìtì.

Nikdy nemùžeme být dostateènì vdìèni padlým
osvoboditelùm, vojákùm Rudé armády a vojákùm spojencù
západních zemí. V naprosté vìtšinì se jednalo o mladé lidi,
kteøí v obrovských poètech položili životy za ukonèení
fašistické poroby.
Je na dalších generacích lidí, aby se minimalizovaly
váleèné konflikty na zemi, nebo pøinášejí ta nejhorší utrpení.
Pøejme si, aby i tato naše vzpomínka pøispìla k vývoji naší
spoleènosti bez podobných tragických historických událostí,
jako byla druhá svìtová válka.
Vážení spoluobèané, pøeji Vám klidné prožití
nadcházejících májových dnù.
Ing. Ladislav Rosman

Jak dopadla anketa k jeslím
(mikrojeslím) v obci
Na uvedeném koláèovém grafu je zøejmé, jak zejména
mladí lidé reagovali na anketní otázky týkající se pøípadného
zájmu o realizaci tohoto zaøízení v obci. Oslovili jsme
pøibližnì 200 respondentù, z nichž 23% dotazník vyplnilo a
vrátilo. Nutno konstatovat, že podobnì jako pøed tøemi lety
jsme nezaznamenali výrazný zájem, což je ve své podstatì
dobøe, pøedevším pro dìti. Vždy ty mají být co nejdéle u své
mámy…
A tak Rada obce Dìtmarovice výsledky ankety vzala na
vìdomí a k realizaci mikrojeslí v obci se v souèasné dobì
nepøiklonila.

Informace o poskytnutých finanèních darech
obèanùm Dìtmarovic na ozdravný pobyt
Obèané, senioøi nad 65 let, projevili zájem o získání
podpory obce na ozdravný pobyt. Tato finanèní podpora byla
radou obce a zastupitelstvem schválena ve „zkušební etapì“
do výše celkem 114.000,- Kè, tedy pro prvních 38 osob. V níže
uvedené tabulce jsou pøehledy o využití prostøedkù. Øeèi o
privilegovaných pøídìlech penìz, které jsou obèas slyšet, jsou
nesmyslné. Tak jak zájemci v poøadí na úøad pøišli, podporu
obdrželi. Ve všech pøípadech byly peníze využity na pobyty ve
zmìnìném, lepším prostøedí, k ozdravným procedurám a
pobytùm. Nepotvrdilo se pøedbìžné sýèkování o zneužití
penìz nìjakými „fiškusy“. Podpora je urèena našim obèanùmseniorùm, kteøí prožili vìtšinou v našem zneèištìném regionu
celý svùj život. Jsem toho názoru, že si naši lidé tuto podporu
zaslouží a na èervnovém zastupitelstvu naši zastupitelé jistì
zváží další pokraèování uvedeného zámìru.
Ing. Ladislav Rosman

Pøehled o využití prostøedkù
Poèet

Poèet

Místo

osob

nocí

pobytu

1

2

Rožnov pod Radhoštìm

4

2

Láznì Darkov

2

3

Rek. zaøízení Karlov

2

4

Láznì Darkov

4

4

Hotel Hukvaldy

1

5

Lednice

1

6

Mariánské Láznì

2

6

Láznì Hodonín

3

6

Karlova Studánka

4

6

Konstantinovy láznì

2

7

Konstantinovy láznì

2

7

Láznì Hodonín

2

7

Horní Lomná

4

7

Láznì Luhaèovice

3

7

Velká Úpa

1

21

Karlova Studánka

Podìkování za finanèní dary
Dovolte nám, abychom touto cestou podìkovali paní Mgr.
Simonì Kiselové za její štìdrost, kterou prokázala v naší
obci již ponìkolikáté. Farnosti Dìtmarovice pøispìla na
papírové modely kostelù a na zakoupení cen pro vítìze
soutìže ve skládání tìchto modelù, další nezanedbatelná
èástka pøišla na úèet veøejné sbírky na opravu varhan.
Velkorysý dar poslala i naší základní škole a nezapomnìla
ani na sportovce, kdy TJ Sokol Dìtmarovice obdržela
pøíspìvek na svou èinnost.
Ještì jednou jí jménem všech obdarovaných a v podstatì
jménem celé obce dìkujeme. Je to skuteènì velmi pozorné
a milé gesto, které nejen potìší, ale i pomáhá dobrým a
hezkým vìcem.
OÚ
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Velikonoèní radování na jarmarku
Po letošní sice mírné, ale šedivé a dlouhé zimì, jsme už
snad všichni netrpìlivì oèekávali pøíchod jara. Abychom ho
pøivolali a krásnì pøivítali, pustili jsme se s radostí a nadšením
se svazem zahrádkáøù a Klubem obèanù Koukolná do pøíprav
velikonoèního jarmarku, spojeného opìt s výstavou s
velikonoèní tématikou. Pracovité a obìtavé ruce paní Evy
Szyroké opìt nezahálely. Už od února vytváøely postupnì
všechny potøebné dekorace - zajíèky ze slámy, vìnce, èi
krásná vejce s kvìtinovou výzdobou, apod. Sál v motorestu v
Koukolné se tak mohl rozzáøit barvami jara v plné kráse. A když

prostor doplnily výrobky našich zahrádkáøek, šikovných dìtí ze
školní družiny, keramického kroužku a mateøských škol, bylo
opìt naè se podívat. Samozøejmì základem jarmarku je prodej,
a tak nechybìla ani èást komerèní. Drobní prodejci zajistili
nabídku stromkù a keøù, osiva, sýrù, uzenin, cukrové vaty,
peèiva, zákuskù, velikonoèních perníèkù a krásných dekorací z
rùzných materiálù nejen s touto tematikou. Zahrádkáøky a jejich
pøítelkynì s vypìtím všech sil napekly horu výborných koláèù,
po kterých se jen zaprášilo, horká medovina pøišla vhod
zejména pøi sychravé nedìli. Zájemci o správné ošetøení døevin
mìli možnost se poradit s ovocnáøským odborníkem panem
Stolarzem z Petrovic. Jarmark jsme zakonèili krásným
loutkovým vystoupením. Spoleènost Kašpárkùv svìt dorazila
až z Opavy, aby pohádkami Jak se èerti ženili a O princeznì
Rozmaøilce udìlala radost nejmenším. Velikonoèní svátky jsou
za námi a nezbývá než vyslovit díky všem, kteøí pomohli
zpøíjemnit jejich atmosféru. Ochotné, pracovité a šikovné ruce
v naší obci skuteènì nechybí. Ale je potøeba vždy znovu
podìkovat lidem, kteøí se takto do spoleèenského života
zapojují. Je to jejich nadšení, entuziasmus a pracovitost, která
vytváøí pro celou komunitu obce zajímavé akce. A je to opravdu
jen nadšení vytváøet a organizovat, nejsou to peníze. To je v
dnešní dobì deviza, na kterou mùžeme být hrdi asi nejvíce. Že
si stále udržujeme ducha pospolitosti a poøád dokážeme
vytváøet sami pro sebe radost a krásu, kterou pak rozdáváme
dál. Je nám jen trošku líto, že návštìvníkù obecnì na všech
akcích není více, ale to je asi bolest dnešní doby. A tak pokud
jste se ještì na jarmarku v Koukolné nebyli nikdy podívat,
vìzte, že je to škoda a pøíští rok se budeme tìšit i na Vás! Za
všechny organizátory
Táòa Èempelová, OÚ Dìtmarovice
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Proè podpora technických
oborù na naší základní škole

Další úspìch žákù základní školy

V souladu s proklamovanou politikou naší vlády, ale i s
trendem ve vyspìlém svìtì, jsme se v radì obce rozhodli
podpoøit uvedený smìr i u nás v obci.
Jaksi „od pøírody“ lidé ze
dvou tøetin poètu tíhnou ke
smìrùm humanitním a jen
jedna tøetina se orientuje na
pøírodní vìdy, mnohdy ne
cílevìdomì. Ve školním
prostøedí všech stupòù se s
tímto dìlením setkáváme,
což ve svém dùsledku dnes
napøíklad navozuje pøebytek
pracovní síly v oborech
humanitních a její nedostatek
v technických èinnostech. Na
dnešní obecnì pøiznávané
technické nešikovnosti dorostu se ale podepsalo i období, kdy tzv. „dílny“ vymizely
ze základních škol a osnov.
Pøitom, dle mého názoru,
jsou motorem vývoje lidstva
spíše technické obory v co
nejširším pojetí významu.
Tím nechci samozøejmì
urazit myslitele a humanisty v
historii lidstva, nicménì
prostøedí a životní úroveò
urèuje zejména kvalita uplatnìní technických postupù a
technologií. Rovnìž dnešní
zdravotnické obory jsou dnes
neodmyslitelnì spojeny s
technickými vymoženostmi
nejvyšší úrovnì, takže zaøazení do oborù humanitních
zde silnì kulhá. Národy, které
nejsou technicky zdatné, jsou
odsouzeny jen k pøebírání
poznatkù jiných a napøíklad
jejich prùmysl je jen „montovenský“, tedy je to jen
skládání dílù, které byly vymyšleny a vyrobeny napøíklad v úplnì jiné zemi.
Oblast techniky zahrnuje
èinnosti jednoduché, napøíklad práci s kladívkem a
høebíky, ale i èinnosti sofistifikované, svázané s nejmodernìjší výpoèetní technikou, matematikou, fyzikou
hmot a obecnì fyzikou, s
poznatky o vesmíru, atd.
Úroveò napøíklad dnešních
nedávných poznatkù fyziky,
nových zjištìných a zatím jen
tušené skuteènosti navozují
mimo jiné stav, že je zcela
pryè pùvodní suchopárné
pojetí tohoto vìdního oboru.
Doslova dobrodružné dnešní

pojetí napøíklad fyziky, se
svými pøekvapeními a vazbami na filozofii vzniku lidstva a
vesmíru, zaujalo a zaujme i
nejednoho pùvodního humanistu. Obrovským zpùsobem
se rozvíjejí napøíklad obory
obrábìní, 3D technologie,
metalurgie slitin, apod.
Problematika je to široká
a nelze ji v Okénku jednoduše
a zkrácenì vyložit. Chci však
tím hlavnì øíci, že považuji za
velmi smysluplné technicky
nadané dìti podchytit a
podpoøit již na základní škole,
nebo to není jen o tom, že je
málo zedníkù a kominíkù.
Technické obory pøinášejí
neustále nové možnosti a
nové technologie na nejvyšších stupních poznání,
perspektivních pro budoucnost lidstva. Rada obce proto
podpoøila financování úèasti
našich dìtí základní školy na
rùzných technických a výrobních pracovištích, podpoøila
úèast na prezentacích v
Dolních Vítkovicích a v neposlední øadì podpoøila
spolupráci obce a ZŠ s firmou
DAKOL, která m.j. pøipravuje
své studenty právì do øady
technických oborù až do
úrovnì støedoškolského
vzdìlání. Dle zájmu a talentu
zde mohou dìti vystudovat,
nebo se vyuèit nejen v øadì
technických oborù, ale i v
oborech hotelových, apod.
Osobnì se mi líbí, že se
zaèíná „od píky“ a zkoumá se
individuální zájem žákù, aby
byla trefa do pøíštího zamìstnání co nejpodaøenìjší.
Naše základní škola pøipravuje schéma a osnovu praxí
dìtí ve firmì DAKOL od
1.9.2016. Jsem pøesvìdèen,
že uvedená praxe napøíklad i
pomùže v „nasmìrování“
mladého èlovìka po ukonèení základní školy, ale také,
že pomùže zejména do
technických oborù nasmìrovat technicky nadané dìti.
Ing. Ladislav Rosman

Že místní základní škola dává žákùm kvalitní vzdìlání, nám
potvrdilo výborné umístìní žákù druhého stupnì v
matematické soutìži MATES. Ta se konala v úterý 15. bøezna v
budovì Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové. Soutìže se
zúèastnili žáci pìti orlovských základních škol a škol z
pøilehlých obcí (Petøvald, Dìtmarovice). Z naší školy se
zapojilo celkem 11 žákù. Ti zápolili se záludnými pøíklady, které
provìøily nejen jejich matematické dovednosti, ale i logické
myšlení, pøedstavivost a hlavnì využití matematiky v reálném
svìtì. A ukázalo se, že se všichni naši zúèastnìní žáci v
matematice rozhodnì neztrácejí a že jsou svými vyuèujícími
vedeni správnou cestou. Z jedenácti našich želízek v ohni,
kterými byli Cieslarová Kateøina, Fierla Vojtìch, Štefánková
Terezie, Wnetrzak Adam, Žahourek Daniel (6. tø.), Baierová
Kateøina, Bílek Petr, Littnerová Barbora, Rusek Benedikt (7. tø.)
a Chmiel Vojtìch, Juroško Pavel, Štefaniková Karolína (8. tø.),
se pìti z nich podaøilo dosáhnout na medailové umístìní a v
dalších pøípadech jsme zùstali tìsnì pod stupni vítìzù.
Kategorie 6. tøída (25 soutìžících)
Kateøina Cieslarová
– 1. místo
Daniel Žahourek
– 3. místo
Terezie Štefánková
– 4.-6. místo
Vojtìch Fierla, Adam Wnetrzak
– 12.-16. místo
Kategorie 7. tøída (11 soutìžících)
Barbora Littnerová
– 1. místo
Kateøina Baierová
– 2. místo
Benedikt Rusek
– 6.-7. místo
Petr Bílek
– 9. místo
Kategorie 8. tøída (21 soutìžících)
Vojtìch Chmiel
– 2. místo
Pavel Juroško, Karolína Štefaniková
– 6.-9. místo
Je tedy namístì podìkovat všem zúèastnìným za skvìlou
reprezentaci školy. Velký dík si ovšem zaslouží také poøadatelé
soutìže, kterými byli vyuèující matematiky orlovského
gymnázia. Soutìž byla organizaènì velmi dobøe pøipravena,
mìla spád, soutìžící byli bezprostøednì po skonèení svého
snažení seznámeni s výsledky a následnì ohodnoceni a
odmìnìni hezkými vìcnými cenami. Navíc naše všechny
hrdiny èekala následující den sladká odmìna v domovské
škole z rukou pana øeditele. Ještì jednou tedy všem aktérùm
dìkujeme a našim žákùm pøejeme, aby v pøíštím školním roce
pøivezli ze soutìže MATES nejménì tolik medailí jako letos.
Markéta Branná
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Škola v pøírodì „Dráèek Ekologáèek“
Na pøelomu mìsíce bøezna a dubna se žáci naší ZŠ
zúèastnili Školy v pøírodì (ŠvP) v horském hotelu Sùkenická v
obci Bílá. Tato škola v pøírodì byla plnì hrazena
Ministerstvem životního prostøedí, škola opìtovnì získala
grant na její uskuteènìní, tudíž se jí mohli zúèastnit všichni
žáci 3. a 5.tøídy, bez sociálních rozdílù a s minimálními
osobními náklady. V nádherné pøírodì CHKO Beskydy žáci
strávili 7 krásných dní, vlastnì taková dìtská dovolená.
Celým pobytem žáky provázel Dráèek Ekologáèek, který
dìtem každý den zadával úkoly pøedevším z oblasti
pøírodních vìd a ekologie. Nedílnou souèástí pobytu bylo
pozorování rostlin a živoèichù v jejich pøirozeném prostøedí,
práce s pøírodovìdným atlasem, urèování rostlin podle klíèe.
Svou fyzickou zdatnost všichni prokázali v lesní olympiádì,
míèových a sportovních hrách a pøi kratších túrách po okolí.
Kreativita se projevila pøi práci s pøírodninami, kdy žáci stavìli
domeèky pro skøítky a úkryty pro veverky. Z pøírodnin
(kamínkù, vìtvièek, mechu, listí,…) vytváøeli také prostorové
koláže.
Zpestøením pobytu byl celodenní výlet do Valašského
muzea v pøírodì v Rožnovì pod Radhoštìm a muzea Tatra v
Kopøivnici. Nedaleko hotelu se nachází chránìná pøírodní
rezervace Salajka (jedlo-bukový prales), jejíž návštìvu jsme
si nemohli nechat ujít.
S poèasím, pøírodou, ubytováním, stravou, vstøícností
personálu i pøipraveným celodenním programem byli všichni
spokojeni.
Mgr. Klusová, Mgr. Zamišková

Škola v pøírodì
Sabina Trnková (5. tøída)
To je škoda, už jsme tu,
zpátky doma z výletu.
Sedm dní jsme lenošili,
na uèení nemyslili.
Škola v pøírodì byla boží,
teï uèit se - to pùjde stìží.
Zaèalo to už v autobuse,
když všichni mìli sváèu v puse.
Jedeme do školy v pøírodì,
hurá – týden nebudeme ve škole.
Samá sranda,…veèer párty,
ještì si tak opéct párky.
Na to prý je ještì zima,
ale i tak poèasí bylo prima.
Chtìli jsme tam zùstat ještì dýl,
pøestože se s námi nikdo nemazlil.
Za týden domù - to je opruz,
prý pøijede další turnus.
Domù dojeli jsme ve zdraví
a básnièku o tom napsali.
Vzpomínat budeme i ve stáøí,
že nebyla tam klíšata ani komáøi.
Pøíroda nám bude chybìt,
místo ní teï budeme na tabuli civìt.

Podìkování
Rád bych touto cestou podìkoval paní Mgr. Simonì
Kiselové za sponzorský dar, díky kterému škola mohla
nakoupit sportovní vybavení pro žáky, konkrétnì stùl pro
stolní tenis urèený pro vyplnìní volného èasu dìtí o
pøestávkách a dva Crossové trenažéry Kettler ELLIPTICAL P
urèené pro gymnastický sál, jehož prostory využívají
alternativnì žáci v hodinách tìlesné výchovy a rovnìž
družina.
Velice si finanèní podpory paní Mgr. Simony Kiselové
vážím a pøeji jí tímto hodnì pracovních úspìchù a životní
pohodu.
Mgr. Robert Lindert

Sportovní areál školy
V termínu od 1.4.2016 dochází ke zmìnám ve zpùsobu
užívání venkovního sportovního areálu školy a sice areál je
využíván bezplatnì. Ostatní ustanovení provozního øádu
zùstávají zachována. Návštìvníci zejména budou dbát toho,
aby nezneèišovali areál odpadem a nepoužívali alkoholické
nápoje a jiné omamné látky. S dotazy se obracejte na správce
høištì pana Bohuslava Hanuska, tel. è.: 724094801.
Mgr. Robert Lindert

Projekt Mìsto snù
Realizaèní tým ZŠ dìkuje obecnímu úøadu a firmì FCC
za velmi dobrou spolupráci a podporu pøi uskuteèòování
projektu Mìsto snù.
Pracoval ve složení Mgr.
E . K i j o n k o v á , M g r. M .
Šebková, Mgr. J. Brožková a
tisková mluvèí Mgr. D.
Reliová. Na vytvoøení výstavy
z nejlepších výtvarných a
literárních prací žákù celé
školy se podílely hlavnì Mgr.
J. Èepeláková, Mgr. E. Kijonková a Mgr. O. Vojèináková.
Projekt Mìsto snù pokraèuje
až do konce školního roku.
Souvisejí s ním též sbìrové
dny - 2. úspìšnì probìhly v
bøeznu a po jejich vyhodnocení každá tøída obdrží
peníze za nasbíraný papír,
který mùže využít na odmìny,
výlet a zakoupení vìcí do
výtvarné a pracovní výchovy.
Ve spolupráci s firmou FCC a
obecním úøadem bude 12. 5.
Den Zemì, dále žáci 2.
stupnì pojedou na exkurze halda Ema a øízená skládka
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odpadù Vratimov, v èervnu
pøijede do naší školy Mobilní
planetárium s programem dle
výbìru jednotlivých roèníkù.
Projekt tedy zahrnuje široké
spektrum èinností, které
obohacují environmentální
výchovu na naší škole.
Dìkujeme též všem
tøídním uèitelkám a rodièùm,
kteøí pomáhali žákùm plnit
jeho jednotlivé èásti. Tento

projekt byl velmi pøínosný
nejen pro žáky, ale i pro naši
obec.
Koordinátorka EVVO
Mgr. Elena Kijonková
www.detmarovice.cz

Z KRONIKY OBCE

Vìtrné mlýny
Již nìkolik let spolupracuji se èleny Sekce vìtrné
mlýny v rámci Kruhu pøátel Technického muzea v Brnì.
Jsou mezi nimi opravdu nadšenci, kteøí tomuto problému
vìnují spoustu svého volného èasu. Když jsem zjistila, že
o tìchto drobných technických stavbièkách není v
Kronice obce Dìtmarovice žádný záznam, zaèala jsem se o
nì zajímat.
Nejdøíve jsem vzpomínala, co si pamatuji z dìtství.
Pak jsem prohledala spoustu
fotografií nejen v obecním
archivu, ale také u nìkterých
pamìtníkù. Ale to jsem byla
zcela na zaèátku a mìla jsem
jich na seznamu pouze pìt. A
posléze jsem narazila na
èleny Sekce vìtrné mlýny. A s
jedním z nich, panem Karlem
Mlýnkem z Ostravy, který se
intenzivnì zabývá tìmito

mlýny pøedevším na
Ostravsku, a tudíž i na
katastru naší obce, se nám
spoleènými silami podaøilo
najít a identifikovat jich už 17!
Jen fotografií je stále velice
poskrovnu. Nìkteré máme
zakresleny jen na starých
mapách.
Proto se na vás, vážení
obèané, obracím s prosbou. Podívejte se doma v
archivech fotografií po svých
pøedchùdcích, zda doma
nemáte nìjakou fotografii s
tímto, kdysi pro vesnièany tak
dùležitým zaøízením. Rovnìž
možná vy, starší, si pamatujete, že u vašeho stavení
nìco takového existovalo.
Budu vdìèná za každý

poznatek èi fotografii. Pokud
na nìco narazíte nebo si
vzpomenete, pište na email:
d.okenko@seznam.cz nebo
volejte na tel. 737 500 564.
Dagmar Šnapková
kronikáøka obce

Noc s Andersenem a hasièi byla jedna velká pohádka
Noc je plná pøekvapení, s pohádkou se všechno mìní. Kouzla, èáry, ètení – to je potìšení.
Knížka je náš kamarád, opatruj ji, mìj ji rád. Jaká byla tato noc?
Šestnáctý roèník spoleèné pohádkové Noci s Andersenem
se konal v pátek 1. dubna 2016 ve více než 1619 øádnì
registrovaných ètecích místech Evropy i zámoøí. Spoleènou
akci Klubu dìtských knihoven SKIP ÈR pro více než 95.000
dìtí i dospìlých zaštítilo nakladatelství Albatros.
V Èeské republice to bylo 639 knihoven, 582 základních,
mateøských i støedních škol, 90 míst v domech dìtí, dìtských
domovech, u hasièù, salesiánù, pionýrù, skautù, junákù,
maminek i v soukromí, v divadlech, ZOO, na tvrzi, v nemocnici,
v knihkupectvích… Na Slovensku to bylo 242 míst, v Polsku 39,
ve Slovinsku 11 a 30 míst po celém svìtì, a to zásluhou
Èeských škol bez hranic, èeských krajanských spolkù a

nìkolika velvyslanectví, za všechny jmenujme zástupce
ambasády Dánského království, švédského velvyslanectví v
Praze a ambasády v Tel-Avivu,
Bìlehradì a Sydney... Úplnì
posledním registrovaným
místem je Èeské selo v Banátu,
mezi registrovanými nejsou
èer-noušci v africké Keni, kteøí
také nocovali... Naše páteèní
prvoaprílové nocování v
knihovnì nepatøilo k aprílovým
žertùm a opravdu jsme se po
šesté veèerní sešli v hojném
poètu – 15 dìtí + 1 knihovnice + 3 dobrovolnice. Byla to noc
plná her, kvízù, kreslení a skvìlé zábavy.
Na akci k rozvoji dìtského ètenáøství pro vybrané dìti byli
pozváni také místní dobrovolní hasièi, kteøí letos oslaví 120.
výroèí od svého založení. Navštívili nás se zajímavým
programem z oblasti požární bezpeènosti, odpovìdìli na
všechny dìtské zvídavé otázky. Dìti si mohly vyzkoušet èásti
výstroje a výzbroje hasièù a všechny nás pøekvapila její
hmotnost. Potili jsme se již pøi pouhé pøedstavì, že bychom se
mìli do obleku obléknout, natož se v nìm pohybovat. Tìžká na
nás byla i hasièská helma, ale všichni si ji pokládali na hlavu a
nechali se vyfotit. Také se dozvìdìly, jak taková služba u
dobrovolných hasièù probíhá, co všechno obnáší. Mùžeme jen
doufat, že nìkteré z dìtí se hasièem skuteènì stane.
Odmìnou nám všem je spokojenost malých nocležníkù i
jejich rodièù, kteøí si vždy v sobotní ráno dìti pøebírají. Noc s
Andersenem se stává již pravidelnou souèástí kulturního života
obce s podporou ètenáøství a lásce ke knihám.
Alžbìta Jendryšèíková
knihovnice
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33. roèník Dìtmarovických groblí = další úèastnický rekord
33. roèník pochodu se konal 2. dubna 2016. Dnes mùžeme
øíci, že tento termín byl zvolen velmi dobøe. Poèasí je základem
úspìchu všech venkovních akcí a pochodu pøálo. Ranní
mrazík vystøídal pøíjemný, slunný den.
Tradiènì se pochodovalo na 12 kilometrù, 25 kilometrù a i
zavedení trasy na 6 kilometrù se ukazuje jako dobrý tah.
Loòský rok jsme považovali za rekordní. Letošní roèník ten
minulý ještì pøedèil. Souèet u prezence 322!
A co øíká statistika? Na nejkratší tra se vydalo 109
úèastníkù. Z toho 39 dìtí, z nichž nìkteré zatím využívají
vozidla pohánìna rodièi.
Podle poètu úèastníkù byla
nejoblíbenìjší trasa na 12 kilometrù, kterou absolvovalo 193
pochodníkù vèetnì 52 dìtí. I nejdelší trasa si letos polepšila a
prošláplo ji 20 „dálkoplazù.“ Své páníèky tradiènì doprovázelo
mnoho malých i velkých pejskù.
U prezence v sokolovnì jsme poznávali øadu „skalních“
turistù i celých skupin. Zaznamenali jsme však i pøíznivce
pochodù ze vzdálenìjších míst. V cíli dostali všichni diplom a
dìti navíc sladkou odmìnu. Vìtšina unavených sportovcù si
dopøála výbornou gulášovou polévku a èaj. Obsluha v kuchyni
se opìt podívala na dno obrovského hrnce s gulášovou
polévkou a museli jsme operativnì rozšíøit nabídku
obèerstvení.
Na samé dno svých sil si sáhli i všichni organizátoøi, kteøí
tento nápor lidí museli zvládnout. Ale na konci jsme mìli radost
z vydaøené akce. Všem organizátorùm dìkujeme za
vynaložené úsilí, pochodníkùm za úèast a širokou veøejnost
zveme na další roèník.
Za TJ Sokol Dìtmarovice Jana Bochenková

Halová soutìž mladých hasièù
v Petrovicích u Karviné
V sobotu dne 12.3.2016 uspoøádal okrsek Karviná 3. roèník
halové soutìže v požárním sportu mládeže. Soutìže se
zúèastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutìžilo se v disciplínách
uzlová štafeta a štafeta požárních dvojic. Zúèastnilo se celkem
15 družstev v kategorii mladších žákù.
Výsledky soutìže nás velice potìšily, jelikož jsme se umístili
úspìšnì na celkovém 2. místì. Dìti jsou držiteli 3 medailí: 1.
místo v roce 2014, 3. místo v roce 2015 a 2. místo v roce 2016.
Dìkuji dìtem za tento úspìch a doplnìní krásného 2. místa do
sbírky. Pøeji mnoho štìstí v dalších plánovaných soutìžích!
Kateøina Rusková vedoucí mladých hasièù Dìtmarovice

Sokolský ples 2016
Poslední únorový víkend bylo v sokolovnì TJ
Dìtmarovice opìt velmi rušno. Konal se zde již 47. ples TJ
Sokol Dìtmarovice. O dobrou zábavu a kvalitní muziku se
starala skupina Štístko z Dolní Lutynì, kdy odmìnou jí byl
neustále plný taneèní parket.
Velice rádi bychom touto
cestou vyjádøili díky všem,
kteøí se na organizaci plesu
podíleli. Zvláštì pak paní
Lence Zajoncové, která se
starala o kuchyò, obsluze v
baru - Markétì a Michaelovi
Branným, Janì Kozlovské,
Simonì Témové a Renátì v
bufetu, u piva pak - Vlastíkovi
Paloncymu a Ivošovi Absolonovi, obsluze šaten Kristýnce a Lucce Trnìným,
Filipovi Nádvorníkovi, každoroèním „zásobovaèùm“ Karlièce Zemanové a Romanu
Šeligovi, paní Jiøince Vichrové za úžasné zákusky a v
neposlední øadì správcùm
sokolovny, manželùm Trnìným. Velice si vážíme i tìch,
kteøí pøišli pomoci s výzdobou
sálu a všech, kteøí pak
pomohli s úklidem po plese
samotném. Bez pomoci
každého z Vás, by tak velkou
akci nebylo možné zorganizovat. Zároveò bychom,
jako každý rok, chtìli využít
této možnosti a vyjádøit vdìk
všem sponzorùm, kterými
tentokráte byli:
ÈEZ - Elektrárna Dìtma-
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rovice, Obec Dìtmarovice,
DrakkNet František Hartl,
František Mucha, manželé
Trnìní, Gbagbos system a.s.
- paní Miková Lucie, firma
D3Soft s.r.o., Èalounictví
Pavlína Fukalová, Autodoprava Ladislav Zimný, Pneuservis Zdenìk Pospiech,
Truhláøství Ivo Kiša, Hostinec
u Barteèka, Opravna karosérií Roman Šeliga, firma
BRENSTON BM s.r.o., firma
STAMOTEX - Marcel Oršulík,
LUKE elektric, s.r.o., Solná
jeskynì Dìtmarovice, Kadeønictví u parku, Lékárna
Dìtmarovice, Vodòanské
kuøe, a.s., Velkoobchod Petr
Žídek, firma Partner 4 Office,
firma FANDY, paní Jiøina
Vichrová, paní Halamová,
paní Ivka Michalèíková, firma
Tyèinky s.r.o. pan Cieslar a
oddíly TJ Sokol Dìtmarovice.
Mnohokráte Vám všem
dìkujeme za Vaši pøízeò a
podporu.
Jsme rádi, že jste se i letos
dobøe bavili a už nyní se na
Vás tìšíme v roce 2017!
Za organizaèní výbor
Ivana Nádvorníková
www.detmarovice.cz

26.2.2016 se konalo ve škole
vyhodnocení jednotlivých
soutìží z projektu Mìsto snù.
Dìtem byly pøedány hezké
odmìny. O výsledcích jsme vás
již informovali v minulém
vydání zpravodaje.

V dalších dnech probìhla ve
škole výstava všech výrobkù,
které žáci základní školy v
r á m c i t o h o t o p ro j e k t u
vyrobili. A nebylo toho málo.
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9.4.2016 jsme pøivítali
nové obèánky naší obce
Ondru Jurka
Štìpána Kleberce
Veroniku Køenkovou
Kryštofa Ploszka
Karolínu Postavovou
Emmu Ruskovou
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„Více zvoòte!!!“

Letos opìt Noc kostelù
Letos již potøetí – tentokrát v pátek 10. èervna – se kostel sv.
Maøí Magdalény v Dìtmarovicích zapojí do celoevropské akce
„Noc kostelù“. V celé zemi budou tento veèer otevøeny tisíce
chrámù a modliteben, a pøi té pøíležitosti bude možnost
seznámit se s krásnými dominantami našich mìst a obcí
ponìkud jinak, možná i tajemnì.
Program u nás zaène v 16
hodin, a to zvláštì pro dìti, které
si zasoutìží ve skládání puzzle s
vyobrazením našeho kostela. Novinkou bude létání dronem až
k vìžovým hodinám. Pro ostatní program potrvá od 17.45 do 23
hodin. Podrobná náplò veèera se teprve pøipravuje. Mùžeme
ale prozradit, že kromì výstavy umìleckých výtvorù našich dìtí
bychom všem pøíchozím rádi nabídli možnost seznámit se s
tím, jak vznikají ikony. Po loòském úspìchu bude na kùru èekat
opìt støedovìký mnich, aby nás u svìtla svící zasvìtil do tajù
gotického písma. Chybìt nebude ani hudba – i letos vystoupí
pan faráø na elektrických varhanách, které doèasnì nahrazují
ty na kùru. No a pøed kostelem bude možnost chvíli posedìt a
ochutnat dobroty našich hospodynìk. Zopakujeme si i loòský
hit, ovšem tentokrát s výraznì bohatší nabídkou – milovníci
zlatého moku budou moci ochutnat rùzná piva, vaøená opravdu
v èeských klášterech.
Na vaši návštìvu se tìší p. faráø s celou farností.

Záchrana dìtmarovických varhan zaèíná
Milí pøátelé, jsem moc rád, že po roce pøíprav zaèíná
oprava, nebo spíše záchrana vzácných dìtmarovických
varhan.
Mnoho štìdrých srdcí
vìnovalo za poslední rok
tomuto Božímu dílu pozornost v podobì konkrétní materiální pomoci. Ministerstvo
kultury zase prohlásilo v
únoru kostelní varhany
kulturní památkou, což urèitì
pøinese možnost ucházet se
o èást financí i z veøejných

zdrojù. No a samotná farnost
ve spolupráci s ostravským
biskupstvím uskuteènila
zaèátkem roku výbìrové
øízení na výbìr zhotovitele
restaurování varhan. Náš
královský nástroj si na
nìkolik let pøevezme do péèe
firma Kánský – Brachtl z
Krnova. Jeho generální
oprava by mìla stát pøes 2
miliony Kè. Upøímné díky, že
mnozí z Vás už pøispìli na
záchranu nástroje, který více
než 140 let provází nejenom
bohoslužby v místním
kostele, ale jeho tóny se
ozývají jak pøi svatbách, tak
pøi rozlouèení s našimi

blízkými. Na úètu, který farnost zøídila výhradnì za úèelem opravy varhan, je momentálnì pøes 310 tisíc Kè.
Jsou v tom dary podnikatelù,
pøíspìvek Biskupství, ale
pøedevším šlechetné projevy
pomoci našich obèanù a
farníkù. Záchrana vzácných
dìtmarovických varhan bude
probíhat pøibližnì 3 až 4 roky.
Rádi bychom èást nástroje
nechali odvést do krnovské
dílny ještì pøed letními prázdninami, kde bude letos obnoven hrací stùl a pozitiv. Na
internetových stránkách
farnosti Dìtmarovice je k tomuto tématu celá øada zajímavých èlánkù. K nim si touto
formou dovolím opìt pøipojit
odvážnou, ale zato upøímnou
a pokornou prosbu zapojit se
do veøejné sbírky, která stále
probíhá. Dìkuji, že pøispìjete
se srdcem pokojným a
radostným. A že spoleènì budoucím generacím zanecháme s pocitem velké zodpovìdnosti to, co jsme sami
zdìdili po našich pøedcích. Je
samozøejmostí, že poskytnutým darem si mùžete snížit
platbu danì z pøíjmu dle § 20,
odst. 8 zákona è. 586/92 sb. o
daních z pøíjmù.

Takovýto a podobné nápisy „zdobí“ už pár mìsícù
(nejen) høbitovní zeï v bezprostøedním okolí kostela, snad
jako vzkaz pro faráøe, protože pro pisatele to bylo jistì
jednodušší øešení, než pøijít za ním osobnì.
Ctìný autor zmiòovaného
sousloví jistì snìdl vydatnou
porci vtipné kaše, když takto
vyjádøil svoji touhu zvony ve
vìži nejspíš vyøadit z provozu, pøípadnì nejlépe rovnou odvézt tam, odkud pøed
dvaceti lety pøišly. Na druhou
stranu, není jediný, protože tu
a tam se v re-publice najdou
jemu podobní, kteøí by asi
radìji slyšeli øev muslimského muezzina, než hlahol
zvonù, pøipomínajících, že
naše kultura (naštìstí!) stále
stojí na køesanských základech, a je nìkdo vìøící nebo
ne. Tøeba se brzy budeme
modlit i k Alláhovi, nevím.
Prozatím se ale domnívám,
že naše zemì, a Dìtmarovice
zvláš, by se momentálnì
mìly mnohem více obávat
slabosti svého køesanství,
než síly islámu. Jsem pøesvìdèen, že z principu žádnému normálnímu vesnièanovi
zvony urèitì nevadí. Vadit
mohou leda „naplaveninì“,
která šla na vesnici, aby mìla
klid od mìsta. Pøípadnì
nìkomu, komu zvony ruší
více svìdomí, než uši. Jestli
bychom se chtìli nìèím
podobným zabývat, potom
rovnou navrhuji pøeložit naši
železnici aspoò 3 kilometry
od okraje obce, protože vlaky
na kolejích pøece duní, a ne

málo. Docela rambajs je i
tehdy, když svou symfonii
spustí po ránu dìtmaroviètí
kohouti. A co teprve rachot a
smrad od tìch tisícù velkých i
malých aut, projíždìjících
nám doslova pod okny?
Myslím si, že zrovna v Dìtmarovicích je protest proti
zvonùm jen výrazem ideologické zášti a absence citu pro
odkaz pøedkù. Starým dobrým zvykem odjakživa bývalo, že zvony nejen svolávaly
na bohoslužby, ale oznamovaly èas – dokonce znìly
co 15 minut. Ty dìtmarovické
zvoní dvì minuty ráno v 6, v
poledne a veèer v 18. A k
tomu 30 a 5 minut pøed zaèátkem každé bohoslužby.
Panu anonymovi bych rád na
jeho fixem napsané vzkazy
odpovìdìl, že se mi docela
zamlouvá pøedstava „zvonit
více“ – alespoò každou celou
hodinu, ve dne i v noci, na
pøipomínku toho, na co jsme
už – k naší škodì – bohužel
dávno zapomnìli. Nicménì
budu rád, pokud se staví na
faøe osobnì, a mùžeme to
probrat, jestli „zvonìním
více“, jak si pøeje, neutrpí
vìtší újmu spíše jeho
svìdomí.
Pøipravil
P. Dr. Marcel Puvák, faráø

Dar na záchranu vzácných dìtmarovických varhan

èíslo úctu: 107-1721390349/0800
V pøípadì zájmu lze vystavit potvrzení o poskytnutí
daru. Veøejná sbírka je povolena na základì Osvìdèení o
datu pøijetí oznámení o konání veøejné sbírky na
„Záchranu vzácných dìtmarovických varhan“ podle § 4
zákona è. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úøad
Moravskoslezského kraje dne 23. 1. 2015 s è j. MSK
11759/2015.
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V nedìli 3. dubna se konal v kostele Maøí Magdalény velikonoèní koncert. Úèinkoval severoèeský soubor SoliDeo,
který pøedvedl hudbu šesti století na 25 nevšedních dobových hudebních nástrojích. Následující den v pondìlí se tito
hudebníci pøedstavili na základní škole s výchovným poøadem pro školní mládež.

Mistrovství Èeské republiky v žactvu
V Uherském Brodu letos poøádali Mistrovství Èeské republiky v žákovských kategoriích.
Probojovat se do úzkého startovního pole znamenalo dobøe bodovaná umístìní na pohárových
soutìžích a mít splnìné testy výkonnosti.
Z Orlovského Krasobruslaøského klubu se Mistrovství zúèastnili v kategorii žactva Veèeøová
Sabina, Kúdelová Petra, Marmoroviè Ondøej a v mladších žáci Vágner Lukáš.
Petra Kúdelová zajela krátký program bezchybnì na 21. místì. Svou volnou jízdu mìla na
krásném 14. místì. Celkovì se umístila na 20. místì. Sabina Veèeøová byla po krátkém
programu na 22. místì, volnou jízdu mìla na 21. místì a celkovì se umístila na 22. místì.
Marmoroviè Ondøej oba programy zajel na 7. místo. A náš mladší žák Lukáš Vágner se po
krátkém programu umístil na 10. místì, volnou jízdu mìl jako 11. Celkovì se umístil na 11. místì.
Všem závodníkùm gratulujeme.
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Petra Kúdelová
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Nezøízený život potomka jako dùvod pro jeho vydìdìní?
Vztahy mezi rodièi a jejich potomky nemusí být vždy
naprosto ideální. Mùže se stát, že chování potomkù v
nìkterých situacích dosáhne tak spoleèensky nepøijatelné
hranice, že rodièe pøemýšlejí i o tom, že je vydìdí. Své o
tom ví i paní Ema, která se rozhodla pro øešení takovéto
situace kontaktovat OBÈANSKOU PORADNU Karviná,
støedisko Slezské Diakonie.
Paní Ema žije sama a má
dospìlého syna, který požívá
ve vyšší
míøe alkohol
a odmítá
podstoupit
léèení. Syn
je nezamìstnaný, a
když mu
dojdou peníze, tak v
opilosti kontaktuje svou
matku a požaduje pod
nátlakem zapùjèení penìz.
Nedávno se také dozvìdìla,
že se syn spoleènì s
kamarády potlouká po ulicích
a údajnì krade. Paní Ema se
za svého syna velmi stydí a
po zralé úvaze se rozhodla
pro jeho vydìdìní. Sociální
pracovnice poskytla paní
Emì informace z Obèanského zákoníku, který øíká, že
zùstavitel mùže vydìdit
nepominutelného dìdice,
který
a) mu neposkytl potøebnou
pomoc v nouzi,
b) o zùstavitele neprojevuje
opravdový zájem, jaký by

projevovat mìl,
c) byl odsouzen pro trestný
èin spáchaný za okolností
svìdèících o jeho zvrhlé
povaze nebo d) vede trvale
nezøízený život. Zákon také
dále uvádí, že zùstavitel
mùže vydìdit i dìdice, který
je tak zadlužen, nebo si
poèíná tak marnotratnì, že je
tu obava, že se pro jeho
potomky nezachová povinný
díl. V tomto pøípadì však lze
provést vydìdìní jen tak, že
povinný díl zùstane dìtem
nepominutelného dìdice,
popøípadì jejich potomkùm.
V návaznosti na sdìlené
informace poskytla sociální
pracovnice paní Emì vzor
listiny o vydìdìní a pomohla
jí s její formulací. Také jí
informovala o pøípadné
možnosti uschovat vyhotovenou listinu u notáøe.
Bezplatného a anonymního
odborného sociálního 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 8:0012:00 a od 13:00-16:00, ve
støedu od 8:00-12:00 a od
13:00-16:00, ve ètvrtek od
8:00-12.00 a v pátek od 8:0012:00. Obèanskou poradnu

lze navštívit osobnì nebo
kontaktovat telefonicky na
èísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Stareèková, DiS.,
sociální pracovnice
OBÈANSKÉ PORADNY
Karviná

Vypalování trávy
Blíží se jaro, a právì v této dobì opìt nejèastìji budou
hrozit požáry trav a dalších porostù. Vypalování trav
zpùsobí každoroènì mnoho zbyteèných požárù.
Je nutné uvést, že pálení
staré trávy i ostatních
porostù v souvislých plochách je zákonem è.
133/1985 Sb., o požární
ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zakázáno.
Navíc pøi této èinnosti hrozí
nebezpeèí pøenesení požáru na jiný objekt nebo
plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace. Oheò mùže
být rovnìž zanesen vìtrem
nebo proudy horkých spalin
s jiskrami do lesù nebo na
plochy, kde je silnìjší vrstva
lesní hrabanky nebo nedostateènì mineralizované
zbytky organických látek z
døívìjší vegetace, pøitom
oheò mùže „doputovat“ na
vzdálenost desítek metrù a
objevit se jinde až po
nìkolika dnech. Fyzická
osoba, která vypaluje porosty, se dopouští pøestupku, za který mùže být
pokutována až do výše
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25.000 Kè pøíslušným
orgánem hasièského záchranného sboru. Právnické
osoby a podnikající fyzické
osoby rovnìž nesmí provádìt spalování døevního
odpadu a spadeného listí
plošnì, pøi pøípadném
spalování hoølavých látek
na volném prostranství jsou
povinny stanovit opatøení
proti vzniku a šíøení požáru
a pøedem je oznámit
hasièskému záchrannému
sboru. Hasièský záchranný
sbor mùže stanovit další
podmínky pro spalování nebo mùže takovouto aktivitu
zakázat. Pokud tuto povinnost právnická nebo
podnikající fyzická osoba
nedodrží, dopouští se
správního deliktu a mùže jí
být uložena pokuta až do
výše 500.000 Kè, tato
pokuta platí také pøi
nenahlášení požáru pøi
plošném vypalování. Také je
nutné pamatovat, že pøi
pálení odpadu se musí vždy
postupovat v souladu se
zákony jako je napøíklad
zákon o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami
obcí.
Pøes neustálé výzvy ve
sdìlovacích prostøedcích
jsou nìkteøí lidé stále
neponauèitelní a trávu
vypalují. Je nutné si uvìdomit, že pøi vypalování
(plošné vypalování trávy,
vypalování strniš) a spalování staré trávy (zapálení
shrabané trávy na hromadì)
mohou lidé zavdat pøíèinu
nejen ke vzniku požáru, ale
navíc mohou ohrozit životy a
zdraví osob, zvíøata a
majetek. Na závìr je nutné
dodat, že vypalování staré
suché trávy je sice nejrychlejší zpùsob likvidace,
ale není bezpeèný a
ekologický, a hlavnì je
zakázaný.
HZS
www.detmarovice.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Vzpomínáme na naše zemøelé

Životní jubileum oslavili
Bøezen 2016
81 let
Vladimír Šeliga
Božena Stošková
82 let
Josef Zajonc
89 let
Marie Rzuhovská
91 let
Josef Nerychel
Duben 2016
80 let
Marta Ivanièková
81 let
Vìra Ivánková
Hermína Švedová
Jindøiška Bauerová
82 let
Vìra Vlèková
Dagmar Jendryšèíková
83 let
Antonie Szwedová
Vlastimila Krejèíková

84 let
Anna Šimanská
85 let
Rudolf Hanusek
86 let
Marie Tøaskalíková
87 let
Miroslava Kijonková
88 let
Valerie Kijonková
Vìra Køemenová
89 let
Marie Jendryšèíková
90 let
Jan Elšík
92 let
Miroslav Knìžík
Všem oslavencùm
blahopøejeme

Vážení spoluobèané,
dovolte mi prosím pøipomenout a poukázat na ochotu
nìkterých lidi, kteøí jsou mezi námi.
Na sklonku minulého roku jsem se dozvìdìla, že se bude
v Hospùdce na statku konat nìjaká pøednáška o zdraví a
vìcech kolem. Po zhlédnutí této pøednášky jsem byla velice
udivená, co ještì vlastnì èlovìk neví o svém zdraví. Tato
pøednáška a následující pøednášky byly totiž v duchu
rozhovoru s lékaøem na ten èi onen problém a èlovìk ve
vzniklé atmosféøe vnímal celou vìc jako povídání s
nejlepším kamarádem a ne jako s lékaøem. Èlovìk se mohl
klidnì a bez jakýchkoliv obav zeptat na cokoli, co jej zajímá a
odpovìdi se vždy doèkal.
Touto cestou bych chtìla velice podìkovat pøednášejícím
lékaøùm, ale hlavnì p. Janì Formandlové, která na tyto
pøednášky zajišuje pøednášející lékaøe. Proto buïme
ohleduplní ke svému zdraví a pøijïme se dozvìdìt co možná
nejvíce o svém tìle a zdraví. Dìkuji a tìším se na další
pøednášky.
Valová Ludmila
Juriková Jana
Valová Danka
Valová Ludmila
Królová Miroslava

Èeslava Wygryze, Milana Kotase, Vlastu Staníèkovou,
Františka Frnku, Bronislava Dembinského, Leopolda
Slaninu, Svìtluši Pìèkovou, Bronislavu Kubátkovou, Alenu
Škodákovou

Podìkování
Dìkuji dìtem, pøíbuzným, pøátelùm a známým za úèast,
kvìtinové dary a za slova upøímné soustrasti na pohøbu
našeho drahého zemøelého

pana Drahoslava Švedy,
který se konal 18.2.2016 ve smuteèní obøadní síni v
Dìtmarovicích.
Ráda bych podìkovala i všem pracovníkùm pohøební
služby paní Zdeny Èernínové z Karviné za hezký pøístup pøi
vyøizování pohøbu, za velmi pìkný smuteèní proslov, za
vzorné služby, dùstojný prùbìh celého obøadu s citlivostí k
pozùstalým.
Zvláštní podìkování patøí také ošetøovatelkám – paní Janì
Josiekové a paní Zuzanì Kostelníkové, které se dlouhou
dobu velmi laskavì a citlivì staraly a ošetøovaly nemocného.
Dìkuje manželka Danuše Švedová s rodinou.

Omluva hasièùm
Omlouváme se tímto èlenùm Sboru dobrovolných hasièù za
nepøesnosti, ke kterým došlo v minulém èísle Dìtmarovického
okénka v èlánku na str. 9. Pro nezasvìcené ètenáøe uvádíme,
že v Dìtmarovicích funguje Sbor dobrovolných hasièù (nikoliv
profesionálních), který byl založen v roce 1896.
Redakèní rada

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 30. 6. 2016.
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