
ZPRAVODAJ  OBCE  DÌTMAROVICE    ÈERVENEC 2016150

Ve støedu 29.6. pak patøila obøadní síò nejlepším žákùm II. 
stupnì  základní školy. Ocenìní byli tito žáci:
6. tøída  -   Štefánková Tereza, Cieslarová Kateøina,

Fierla Vojtìch, Wnetrzak  Adam
7. tøída  -   Bílek Petr, Baierová Kateøina, Kolková 

Michaela, Littnerová Barbora
8. tøída  - Kúdelová Petra, Štefaniková Karolína, 

Chmiel Vojtìch
9. tøída -   Šustíková Kateøina, Sztwiertniová Anežka, 

Macurová Veronika, Boturová Barbora
Definitivní teèka za školním rokem 2015/2016 byla uèinìna 

slavnostním shromáždìním na školním nádvoøí. Pøed zraky 
hostù z øad obce, SRPŠ a EDÌ byli také vyhodnoceni a 
odmìnìni žáci za vzornou práci v tøídních kolektivech, ale 
bohužel byli i pokáraní za své prohøešky. Všechny teï èekají 
opravdu zasloužené dva mìsíce relaxace, odpoèinku, klidu a 
pohody. Užijte si je každý podle svých pøedstav a v záøí se 
tìšíme na vidìnou!   

Konec školního roku
Vyøazení žákù 9. tøídy

Bury Daniel, Divoký Jan, Jelínek Tomáš, Medula Daniel, 
Pleva Igor, Šustík Vojtìch, Švajný Jakub, Boturová Barbora, 
Burdková Adéla, Gergišáková Markéta, Gilarová Veronika, 
Hanková Lenka, Kiselová Klaudie, Kubešová Klára, Macurová 
Veronika, Stanieková Tereza, Sztwiertniová Anežka, Šeligová 
Simona, Šustíková Kateøina, Trnená Lucie a Trnená Kristýna.

Povinnou školní docházku letos ukonèili:

Po úvodní slavnostní èásti následovalo spoleèné 
fotografování a opìt beseda o jejich zájmech a úspìších jak 
studijních, tak i volnoèasových a samozøejmì o prázdninových 
plánech. Plavenky do bohumínského Bosporu, které obdrželi 
jako ocenìní za svou svìdomitou práci, jim urèitì nabídnou 
jednu z možných variant jak prožít prázdninový èas.

Pøijetí nejlepších žákù

Slavnostní zakonèení školního roku

OÚ 

Po slavnostním projevu 
starosty obce a pøedání 
drobných dárkù a pamìtních 
listù, které budou památkou 
na tento den, se žáci 
pøesunuli k neformální èásti 
slavnosti a besedovali o 
svých zážitcích bìhem školní 
docházky, ale i nových 
školách, kam po prázdninách 
nastoupí. Poslední školní 
den tak pro nì bude zname-

nat konec jedné etapy života - 
dìtství, pro mnohé snad 
nejkrásnìjší. Budoucnost jim 
pøinese urèitì øadu zmìn ve 
vztazích, ale i v zodpovìd-
nosti, èekají je krásy i trable 
dospívání, úspìchy i ne-
úspìchy, radosti i strasti již 
témìø dospìlých lidí. Pøejeme 
jim všem krásné prázdniny a v 
záøí ten nejlepší start do 
dalšího krásného a zajíma-
vého životního údobí.

K slavnostnímu vyøazení žákù 9. tøídy došlo tradiènì  
pøed závìrem školního roku v úterý 28.6.2016 v obøadní 
síni obecního úøadu. 
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je vcelku už bìžné, že Vás považuji za nutné 
prùbìžnì informovat o postupech v oblasti 
investic a oprav. V roce 2016 jsme již v 
„poloèase“ volebního období, takže urèitì 
musí být vidìt nìjaký pohyb. Provedli jsme 
opravy nìkterých dalších úsekù komunikací v 
obci a další budou dle plánu ještì následovat. 
Na Olmovci vzniklo vìtší vodní dílo pro záchyt 
pøívalové vody. Nová zádržná nádrž byla 
postavena poctivì, hlavní je její hráz, která má 
solidní základ, pøestože se muselo bojovat s 
podzemními zøídly vody silnými jak ruka 
èlovìka. Nebylo to nic jednoduchého. V 
letošním roce již dílo podstoupilo jednu 
náporovou zkoušku, zatím s dobrým 
výsledkem. Na stadiónu SK Dìtmarovice 
vidíte postupnou pøemìnu pùvodního trávníku 
za nový se solidnìjší vrstvou zeminy, v 
myslivecké Hájence se novì leskne obnovená 
parketová plocha, jejíž kvalitu již provìøilo 
konání srnèích hodù v mìsíci èervnu. U 
objektu bytových domù pøibyla ke krásnému 
chodníku i pìkná nová asfaltová – živièná 
plocha pro pøíjezd vozidel až ke garážím. 
Firma, která dílo provedla, je v obci svou 
kvalitou odvedené práce déle známa a ani zde 
nezklamala. U objektu „malé“ DPS máme 
krásný nový plot, ve smuteèní síni a v objektu 
SK máme novì klimatizaci. Fotodokumentaci 
investic si mùžete otevøít v rubrice INVESTICE 
A OPRAVY na stránkách www.detma-
rovice.cz.
Pomalu uzavíráme výbìrové øízení na 
dodavatele stavby I.+II. etapa kanalizace 
ZŠ+Šlog a koneènì se pustíme do díla. Ze 
zdlouhavých postupù pøípravy stavby nemám 
vùbec radost.  Letošní prùtah zahájení stavby 
dle pøedpokladu jsme museli kvùli dotaèní a 
legislativní mašinérii akceptovat, nicménì 
rýsuje se koneènì i státní dotace jak na projekt 
kanalizace ve støedové – aglomeraèní èásti, 
tak na projekt kanalizace v Koukolné. 
Pøedpokládám, že nyní nastane období 
plynulé výstavby moderní kanalizace v obci po 
dobu nìkolika let. Jakkoliv se to mnoha lidem 

Nìco je nìkde špatnì…

Vážení obèané,
v období letních mìsí-

cù bude zahájena výstav-
ba kanalizace pod náz-
vem I. a II. etapa kana-
lizace „ZŠ + Šlog“.

Zároveò v tomto ob-
dobí bude probíhat „Re-
konstrukce mostku u 
høištì parc. è. 100“ a èiš-
tìní potoka „Mlýnka“.

V souvislosti s realizací 
tìchto staveb budou 
nutná nìkterá dopravní 
omezení. Problémy bude-
me mít snahu minima-
lizovat, ale úplnì se jim 
nevyhneme. Proto Vás 
prosíme o pochopení a 
trpìlivost se vzniklou 
situací.

Vážení spoluobèané,
nemusí líbit, je to postup nutný pro další 
existenci obce v moderním svìtì. I vedení 
obce by se líbilo stavìt nìco pìkného pro lidi 
„nad zemí“, ale zde je objektivnì nutné, aby se 
mnohé desítky milionù korun daly doslova „do 
zemì a do vody“. Pokud bychom obdrželi na 
kanalizaci pøedpokládanou dotaci, stavìl by 
se nám dobøe z pohledu financí i napøíklad 
uvažovaný Domov pro seniory.
Intenzivnì pracujeme na pøípravì stavby nové 
Klubovny zahrádkáøù a na stavebním projektu 
našeho Domova pro seniory.
Bohužel se asi definitivnì nepovede letos 
zrealizovat víceúèelové høíštì na Zálesí, 
obdrželi jsme totiž z Ministerstva školství 
informaci, že naše obec na stavbu nedostane 
v této etapì finanèní prostøedky. Stavbu tedy 
musíme zat ím odloži t .  Letos ještì 
zrealizujeme rekonstrukci koupelen na DPS 
(pøedìlávka na sprchy) a dále novou místní 
komunikaci V Dolku, jejíž stavební povolení 
nám vyøizuje Magistrát mìsta Karviné. 
Koneènì bude letos vyøešeno i odvodnìní 
pøírodní prolákliny u komunikace nad 
Dìlnickým domem. I v letošním roce se 
pøipravuje nìkolik zajímavých projektù pro 
realizaci v roce 2017. Z dosud nejmenovaných 
položek to je napøíklad suchý poldr na poli za 
starým zdravotním støediskem, odvodnìní 
dvou trvale zamoklých míst na Zálesí, øízení 
køižovatky u Skotnice, atd.
Vzhledem k tomu, že se jedná již o poloèas 
volebního období, doporuèuji obèanùm, aby si 
porovnali Plán rozvoje obce do roku 2020 se 
skuteènými postupy. I nevìøící Tomášové 
napøíklad z roku 2014 musí konstatovat, že 
„jsme se zase pohnuli“ podle plánu slušnì, až 
na to zahájení kanalizace… Ale v této oblasti 
je zapøíèinìno zpoždìní vlivy na celostátní 
úrovni, se kterými jsme sice zápasili, ale, zdá 
se, s pøedpokládaným úspìchem teprve v 
letošním roce.
                                      Ing. Ladislav Rosman

Vážení spoluobèané, dovoluji si po èase struènou 
filosofickou poznámku vyplývající èistì z mého názoru. 
Jistì každý z nás sleduje okolí, i vývoj spoleènosti a svìta 
obecnì. Asi se mnou souhlasíte v tom, že o nìjakém 
globálním, krásném a š�astném období si dále mùžeme 
jen nechat zdát. Jakkoliv byla velká nadìje, že se po pádu 
Berlínské zdi uvolní napìtí ve svìtì, musíme konstatovat, 
že napìtí ve spoleènosti je dnes opìt velké. 

Dokonce se stav nìkdy 
jeví jako otevøenì váleèný, s 
mnoha mrtvými a ranìnými… 
Zatím ne v naší zemi, ale už 
„za humny“. Avšak ani u nás 
ve státì není situace vùbec 
dobrá. Tato vláda, na rozdíl 
od pøedchozí, se jevila jako 
èinorodá a funkèní, ale to, co 
„je dnes spuštìno“ v oblasti 
tak dùležitého orgánu jako 
Policie ÈR, zkazilo naprosto 
pøedchozí pozitivní dojmy. 
Opìt vyplavaly na povrch i 
nepìkné vlastnosti našich lidí 
obecnì. Pøed volbami do 
krajù je evidentní, že se 
zaèaly používat opìt podpá-
sovky a postupy k úspìchu 
„za každou cenu“, protože to 
pøece zákony nezakazují… 
Nìjaké sebereflexe, ohle-
duplnost a slušnost v chová-
ní, to jsou pøece pøežitky! 
Dùležitý je výsledek, a ten 
musí  být  jednoznaènì 
úspìchem, a� to stojí, co to 
stojí. Od toho máme tu 
demokracii a své velké pole 
pùsobnosti, pøece!

Jen se podívejme na 
mnohá místa ve státì, jak 
„pìknì“ nesoudržná jsou 
zastupitelstva, jak to v nich 
vøe, jak se rozpadají a zase 
znovu tvoøí. Radost pohle-

dìt…Praha, Brno, Ústí nad 
Labem, Hodonín, Èeské 
Budìjovice, ale i Opava a 
Havíøov… To jsou pøece 
velká a dùležitá mìsta. Jestli 
si nìkdo myslí, že se dá v 
takové atmosféøe v komu-
nální politice, i ve vládì, 

dobøe pracovat, je na omylu. 
Koneènì vyzkoušeli jsme si 
to v minulém volebním 
období i u nás v obci. Na 
štìstí je dnes u nás v obci 
situace stabilní a zastupi-
telstvo je velmi konstruk-
tivní. Jistì, opozice je potøeb-
ná, ale èinnost zastu-
pitelstva èi vlády a parla-
mentu nesmí mít pøece v 
hlavním programu vzájemný 
boj politických skupin. Pak se 
v obci, ve mìstì a ve státì 
udìlá málo a ještì špatnì a s 
chybami.

Vše je v lidech a jsem 

pøesvìdèen o tom, že své 
místo mají i v naší „moderní 
dobì“ aspekty jako vzájemný 
respek t ,  oh ledup lnos t ,  
schopnost ustoupit ze svých 
zásad, pochopení pozice 
druhého, schopnost se vžít 
do jeho situace, ale i úcta ke 
starším, urèitá disciplino-
vanost a schopnost øídit se 
psanými a nepsanými pra-
vidly. Tìch „nepsaných“ je u 
slušných lidí snad ještì více 
než zákonù. Jen se mi zdá, že 
si je mnozí lidé už ani 
neuvìdomují.

       Ing. Ladislav Rosman
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Od jara 2014 funguje v naší obci sbìrný dvùr odpadù. První 
rok jsme se ho uèili používat, druhý rok jsme se ho nauèili 
používat a letos ho zaèali mnozí zneužívat. Je to opìt jen o 
lidské slušnosti, ohleduplnosti a uvažování:

Pøípad 1. Když budu rekonstruovat novou koupelnu a mám 
jeden vozík otluèeného keramického obkladu, jedno WC, jedno 
umývadlo a jednu plastovou vanu, pak to pøivezu do sbìrného 
dvora, kde nikdo nebude nic namítat. Když ale budu 
pøestavovat celý dùm a demolovat èásti zdí, mìnit podlahy, 
okna, vedení, atd., a stavební odpad pøivezu na traktorové 
vleèce nebo na náklaïáku, pak se nemùžu divit, že obsluha mì 
do sbìrného dvora nepustí. Já jako stavebník jsem povinen 
zajistit si na vlastní náklady odvoz tohoto stavebního odpadu na 
patøiènou skládku a dokonce bych mìl pøi kolaudaci doložit 
doklad o jeho uložení. Ani pøi výmìnì støešní krytiny nemùžu 
poèítat s tím, že ji odvezu do sbìrného dvora, taky si musím 
likvidaci zajistit sám.

Pøípad 2. Stejné je to s nábytkem. Koupím si novou sedaèku 
- starou odvezu bez problému do sbìrného dvora, poøídíme si 
novou kuchyòskou linku nebo nábytkovou stìnu - starou rozbiju 
na desky a zavezu do dvora, taky bez problému. Ale pokud 
budu prodávat dùm a potøebuju ho celý vyklidit, pak pøece 
nemùžu chtít likvidovat veškerý mnohaletý odpad ve sbìrném 
dvoøe. Objednám si adresnì kontejner nebo pøímo firmu, která 
se zabývá likvidací a zodpovìdnì na vlastní náklady tento dùm 
pøed prodejem, ze kterého mám zisk, vyklidím.

Pro vìtšinu obèanù jsou to vìci samozøejmé, pro nìkteré 
bohužel ne. Právì proto musela rada obce pøistoupit k úpravì 
provozního øádu sbìrného dvora omezením pøiváženého 
množství odpadu. Odpad se od 1.7.2016  mùže dovážet do 
sbìrného dvora pouze osobním automobilem nebo 
automobilem s pøívìsným vozíkem nebo malými dodávkami do 
3,5 t. Do areálu nebude vpuštìn žádný nákladní automobil.

1) Rostlinné materiály mohou 
být spalovány pouze, jsou – li 
suché. 
2) Rostlinné materiály mohou 
být spalovány pouze za 
dobrých rozptylových pod-
mínek. Za dobré rozptylové 
podmínky se nepovažuje 
stav: 
a) bezvìtøí nebo slabého 
vìtru (0 - 2 m/s vèetnì) 
b) pøi výskytu mlhy (meteo-
rologický stav, pøi nìmž je 
dohlednost pod 1 km) 
c) pø i  výskytu kouøma 
(obdobný meteorologický 
stav jako mlha, pøi nìmž se 
však dohlednost pohybuje v 
rozpìtí od 1 do 10 km) 
d) deš�ových a snìhových 
srážek 
e) pøi vyhlášení signálu 
regulace a signálu upozor-
nìní (smogové situace) 
3) Pøi spalování rostlinných 
materiálù nesmí docházet k 
obtìžování zápachem nebo 
kouøem. 
4) Pøi spalování rostlinných 
materiálù nesmí docházet ke 
spoluspalování jiných mate-
riálù a odpadù. 
5) V otevøených ohništích 
mohou být rostlinné materiály 
za úèelem odstranìní spa-
lovány v prùbìhu kalen-
dáøního roku pouze v tìchto 
vymezených dnech:          
v pondìlí až sobotu vždy od 
7,00 hod. do 20,00 hod. 
6) V nedìli a ve státem 
uznaných svátcích podle 
zvláštního zákona, které jsou 
dny pracovního klidu, je spa-
lování suchých rostlinných 
materiálù za úèelem odstra-
nìní zakázáno. 
Porušování ustanovení této 
vyhlášky bude postihováno: 
a) podle zákona è. 200/90 
Sb., o pøestupcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù u fy-
zických osob v souladu s § 46 
odst. 2 tohoto zákona mùže 
obec za porušení povinností 
stanovených v obecnì zá-
vazné vyhlášce obce vydané 
na úseku samostatné pù-
sobnosti obce uložit po-kutu 
až do výše 30.000,- Kè b) 
podle zákona è. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znìní poz-

Podle ustanovení § 3 odst. 
1 písm. a) zákona è. 326/2004 
Sb., o rostlinolékaøské péèi, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù 
(dále jen zákon), je základní 
povinností fyzických a práv-
nických osob zajiš�ovat a 
omezovat výskyt a šíøení 
škodlivých organizmù, vèetnì 
plevelù, tak, aby nevznikla 

Obecní úøad Dìtmaro-
v i ce  vyzývá  všechny  
vlastníky pozemkù, nachá-
zejících se v tìsné  blízkosti 
chodníkù a místních komu-
nikací, aby provedli nej-
pozdìji do 31.7.2016 oøezy 
keøù a døevin, které zasahují 
vìtvemi do jejich profilù. V 
pøípadì, že takto nebude 
uèinìno, oøezy budou pro-
vedeny v mìsíci srpnu 
pracovníky obce, vèetnì 
odvozu døevní hmoty. 
Pøerostlá vegetace, zejmé-
na u komunikací, mùže 
zpùsobit nepøehlednost ne-
bo zhoršenou viditelnost a 
mùže pak docházet k 
nebezpeèným dopravním 
kolizím.                   OÚ - ŽP

Úprava provozního øádu sbìrného dvora od 1.7.2016

škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního 
prostøedí anebo k ohrožení 
zdraví lidí nebo zvíøat. Na-
øízení vlády è. 79/2007 Sb., o 
podmínkách provádìní agro-
environmentálních opatøení, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù 
(dále jen metodika), stanoví 
seè na travnatých plochách 
(jedná se také o ornou pùdu 
uvedenou do klidu), mini-
málnì 2x roènì.

Povinnosti vlastníka nebo 
nájemce, udržovat pozemky v 
øádném stavu, rovnìž vyplý-
vají z ustanovení § 58 odst. 2 
zákona è. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù. V pøípadì, že jste 
dosud neprovedli seèení po-
zemkù, které jsou ve vašem 
vlastnictví nebo jste jejich 
nájemci èi správci, vyzýváme 
Vás, abyste tak uèinili v co 
nejkratším možném termínu a 
tím zabránili, jednak stíž-
nostem z øad obèanù obce a 
jednak se vyvarovali postihùm 
za nedodržování zákonných 
norem. Obecní úøad Dìtma-
rovice provede opakovanou 
kontrolu pozemkù na území 
obce Dìtmarovice a v pøípadì 
z j i š tìn í  po rušen í  výše  
uvedených právních pøedpisù, 
bude postupovat v souladu se 
zákonem.

Oøezy v blízkosti 
chodníkù a místních 

komunikací

Výzva k údržbì pozemkù

Obecní úøad Dìtmarovice provádí prùbìžné kontroly 
zamìøené na stav pozemku na území obce a na jejich 
údržbu. V rámci kontrolní èinnosti zjiš�uje, zda vlastníci 
pozemku nezapomínají na své zákonné povinnosti a zda se 
o své pozemky øádnì starají. 

Znovu pøipomínáme podmínky spalování 
rostlinných materiálù podle 

platné Obecnì závazné vyhlášky 
obce Dìtmarovice è. 3/2012 
o ochranì ovzduší v obci. 

dìjších pøedpisù u práv-
nických osob a fyzických 
osob podnikajících v souladu 
s § 58 odst. 4 tohoto zákona 
mùže obec za porušení 
povinnosti stanovené práv-
ním pøedpisem obce uložit 
pokutu až do výše 200.000,- 
Kè. 
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Akce probíhala opìt pøed 
areálem firmy Mirpal, kde je 
psí útulek umístìn. Pro dìti 
byla zajištìna zábava a hry, 
které nakonec hráli i dospìlí a 
zamìstnanci útulku. Velikou 
atrakcí nejen pro dìti byly 
jízdy na koních. Úèast byla 
hojná. Všichni pejsci z útulku 
byli vyvenèeni. 

Kromì dobrovolníkù a 
„stálých“ návštìvníkù pøišli 
do útulku i takoví, kteøí se 
p ø i cháze l i  seznámi t  s  
tamními pejsky, prohlédnout 
si prostøedí útulku, zeptat se 
na vìci, které je zajímaly a 
pejsky vyvenèit. Našlo se i 
mnoho dobrých lidí, kteøí 
nejenom pejsky vzali na 
procházku, ale také jim 
darovali granule, konzervy, 
nìjaké pamlsky. Nejsladší 

odmìnou pro nás byl i  
spoko jení  návš tìvníc i ,  
nadšené dìti a radost psíkù, 
pro které se pøeci takové 
akce poøádají. Akce byla 
úspìšná, minimálnì dva 
pejsci by mohli najít nový 
domov.

Kvalita dodávané elekt-
øiny v oblasti Olmovce

Na základì stížnosti 
obèanù na nekvalitní do-
dávku el. energie v oblasti 
Olmovce  bylo provedeno 
pracovníky ÈEZ Distribuce, 
a.s. kontrolní mìøení, které 
ukázalo, že dodávané 
napájecí napìtí na hladinì 
3x230/400 V, 50 Hz, pøi 
povolené toleranci +10% -
10%  splòuje Pravidla pro-
v o z o v á n í  d i s t r i b u è n í  
soustavy, dle vyhlášky è. 
540/2005.

 I pøes toto mìøení a jeho 
výsledky je možné, že v 
urèitých situacích nemusí 
být dodávka el. energie 
k o m f o r t n í  z  d ù v o d u  
zaznamenaných poklesù 
napìtí v øádu milisekund. Z 
toho dùvodu je do konce 
roku 2019 na-plánovaná 
r e k o n s t r u k c e  v e d e n í  
nízkého napìtí v uvedené 
oblasti.

Rekonstrukce spoèívá ve 
výmìnì vodièù nadzemního 
vedení. Akce se musí 
pøipravit projekènì i zajistit 
finanèní krytí. Odhadované 
náklady se pohybují øádovì 
mezi 1.500.000,- Kè až 
2.000.000,- Kè. 

Opìt bych chtìla touto 
cestou podìkovat dobro-
volníkùm a ošetøovatelùm 
útulku za to, že byli k 
dispozici, paní Marcele 
Sojkové z psího útulku za 
organizaci celé akce a za 
perfektní spolupráci.

A že tyto akce poøádané 
pro pejsky a širokou veøejnost 
mají smysl, je více než 

zøejmé.  Náklady obce 
spojené s ustájením psù byly 
v  minu lých  le tech tak  
neúnosnì vysoké, že obecní 
úøad zaèal od roku 2012 
vyvíjet intenzivní èinnost, aby 
se tyto náklady co nejvíce 
snížily. Byl tedy vypracován 
projekt vedoucí ke snížení 
tìchto nákladù. V prvé øadì 
jsme navázali spolupráci 
pøímo se zamìstnanci psího 
útulku a dobrovolníky z øad 
ochráncù zvíøat. Poøádáme 
spoleèné akce pro širokou 
veøejnost, aby se seznámila s 
chodem psího útulku. Zájemci 
se mohou zapojit do venèení 
pejskù nebo se zúèastnit „Dne 
otevøených dveøí“, který 
každoroènì poøádáme a 
organizujeme.  

ROK (k 31.5.)    2011    2012    2013   2014   2015   2016
NÁKLADY (v Kè) 336.759,- 259.631,- 127.307,- 71.443,- 73.329,- 71.519,-

Den otevøených dveøí v 
psím útulku se stal tradicí. 1. 
roèník jsme odstartovali v záøí 
roku 2012. Od tohoto roku 
pravidelnì tuto akci poøá-
dáme a výsledky jsou 
fantastické. Že je to dobøe 
zvolená cesta, ukázalo násle-
dující období a uzávìrka 
nákladù za umístìné psy. Aby 
tato èísla byla srovnatelná, 
vycházíme vždy z nákladù k 
31.5. daného roku, poèínaje 
rokem 2011. V roce 2011 tyto 
nák lady  è in i l y  ce l kem 
336.759,- Kè, v roce 2012 
( rok ,  kdy  j sme zaèa l i  
realizovat náš projekt) byly 
náklady 259.631,- Kè. V 
následujícím roce 2013 se 
náklady na psí útulek snížily 
na polovinu, a to na 127.307,- 
Kè. 

Od roku 2014 se náklady 
opìt snížily, a to o polovinu,  v 
roce 2014  na 71.443,- Kè, v 
roce 2015 na 73.329,- Kè a v 
roce 2016 na  71.519,- Kè. 
Jestliže  srovnáme náklady  v 
roce, kdy byla tato akce 
poøádána již 3. rokem  tj. v 
2014,  oproti astronomickým 
nákladùm roku 2011 je rozdíl 
celkem  265.316,- Kè  (viz. 
tabulka).  A to jsou peníze, 
které se podaøilo ušetøit a 
následnì investovat do 
dalšího rozvoje naší obce.  
Kromì snížených nákladù 
obce se útulek dostal do 
povìdomí lidí, proto se daøí 
pejsky èastìji a rychleji 
umís�ovat do nových do-
movù. A je to i pro mì ten 
nejdùležitìjší fakt, že se 
podaøí najít domov nìkolika 
pejskùm, dokonce i takovým, 
pro které se stal útulek 
„domovem“ nìkolik let.

Na internetových strán-
kách obce Dìtmarovice také 
p rùbìžnì  in fo rmu jeme 
obèany o nových pejscích v 
útulku, nabízíme možnosti 
ochotným obèanùm, kteøí si z 
útulku psa odeberou.

V souèasnosti k  1.6.2016  
máme v psím útulku ustájené 
celkem 2 psy.

Proto vìøíme, že se i 
nadále bude daøit úspìšnou 
spoluprací s psím útulkem 
prohlubovat a umís�ovat 
opuštìné pejsky k novým 
majitelùm, kteøí jim poskyt-
nou domov a nám všem 
ušetøí spoleèné finance, které 
mùžeme použít k dalšímu 
rozvoji obce.

Všem moc dìkujeme a 
tìšíme se na další spolupráci.   

         Ing. Jana Støelcová
                    

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V PSÍM ÚTULKU V DÌTMAROVICÍCH  

Den otevøených dveøí v psím útulku Dìtmarovice 
konaný v sobotu 18.6.2016 je zdárnì za námi. Poèasí nám 
pøálo, sluníèko svítilo a byl krásný letní den. Organizátoøi 
byli pøipraveni a netrpìlivì oèekávali první návštìvníky. 
Jednalo se v poøadí již o pátou takovou akci poøádanou 
obcí Dìtmarovice a psím útulkem v Dìtmarovicích.  

ÈEZ 
Distribuce, 

a.s. informuje
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Stárnutí populace je nejcharakteristiètìjším rysem 
demografického vývoje Evropy i Èeské republiky. Rodí se 
ménì dìtí a lidé se dožívají vyššího vìku. Výsledkem je vìtší 
poèet i podíl starších osob.

Souèasné demografické zmìny lze charakterizovat 
zejména jako „stárnutí staré populace“. Hlavní pøíèinou 
demografického stárnutí je spolu s poklesem porodnosti trvalý 
pokles specifických mìr úmrtnosti vedoucí k èastìjšímu 
dožívání se vyššího a vysokého vìku.

Pøestože poèet obyvatel v obci Dìtmarovice stále vzrùstá 
(viz graf è. 1), je tento jev pouze jevem pøechodným, který je 

Zmìna vìkového složení obyvatelstva 
a postupné stárnutí populace v obci 

Graf è. 1
Vývoj poètu obyvatel v obci Dìtmarovice od roku 2009 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Poèet obyvatel 3753 3864 3960 4025 4113 4165 4184

Tabulka è. 2
Demografický vývoj poètu narozených dìtí v obci Dìtmarovice od roku 2009

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Poèet dìtí   37   38    37   34 3 6   35   28

   Tabulka è. 3
   Demografický vývoj poètu seniorù v obci Dìtmarovice od roku 2009 - senioøi nad 65 let

   Rok 2009 2010 2011 2012 2013             2014              2015
   Poèet seniorù  474  509  549  599  668               628                 690

Graf è. 4:
Statistika dat obyvatel ke dni 31.12.2015

Celkem Prùmìrný Datum Datum 
vìk  narození  narození

   nejstarší nejmladší

Osoby   4184 41,90 7.9.1919 20.11.2015
Muži   2061 40,96 7.9.1919 20.11.2015
Ženy   2123 42,82 15.11.1920 16.11.2015
Dìti do 15 let     559   7,05 3.1.2001 20.11.2015
Dìti do 18 let     672   8,55 7.1.1998 20.11.2015
Starší 60 let   1008 69,96 7.9.1919 31.12.1955
Možní volièi   3468 48,20 15.11.1920 30.12.1997

dán zejména odloženou porodností relativnì silných roèníkù 
žen a dalším snížením úmrtnosti. Následující tabulky a grafy 
ukazují na demografický vývoj poètu narozených dìtí (tabulka 
è. 2) a poètu seniorù nad 65 let (tabulka è. 3) v obci 
Dìtmarovice od roku 2009 - dosud.  Stárnutí populace 
dokumentuje zvyšující se prùmìrný vìk obyvatel a zvyšující se 
podíl osob v nejstarší vìkové skupinì nad 65 let vìku.

Podle statistiky dat obyvatel k 31.12.2015 (graf è. 4) tvoøí  v 
obci Dìtmarovice celkem 25% obyvatelé  starší 60 let.  

                                                              Ing. Jana Støelcová 
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Ve spolupráci s firmou FCC ÈR, s.r.o. 
probìhlo dne 30.6. t.r. v rámci slavnostního 
shromáždìní na ukonèení školního roku,  
vyhodnocení  sbìru papíru.

ZŠ a MŠ Dìtmarovice se v letošním 
roèníku Soutìže s panem Popelou umístila v 
regionu severní Morava na 5. místì v kategorii 
podle celkového množství papíru. Prvních 5 
míst v každé kategorii je odmìnìno vìcnými 
cenami v celkové hodnotì 5.000 Kè bez 
rozdílu poøadí. Každá vítìzná škola dostala 
napø. sportovní vybavení, spoleèenské hry, 
kvalitní výtvarné potøeby od èeských výrobcù, 
reklamní pøedmìty vyrobené speciálnì pro 
školy – svaèinové boxy, omalovánky, školní 
diáøe, nástìnky, hodiny atp.

ZŠ a MŠ Dìtmarovice za šk. rok 
2015/2016 odevzdala celkem úžasných 
24.760 kg papíru. Také v kategorii podle 
prùmìru na žáka si dìtmarovická škola vedla 
velmi dobøe – s prùmìrem 173,15 kg na žáka 
se umístila na 8. místì z celkem 220 
pøihlášených škol v regionu.

Pro zajímavost ještì letošní výsledky za 
celou ÈR: letošního jubilejního 15. roèníku se 

1.  A
Fukalová Kateøina, Keleman 
Slavomír, Kubica Lukáš, 
Ligocki Viktor, Mencner 
Daniel, Mižïochová Stela, 
Papala Dominik, Polách 
Daniel, Pospiech Zdenìk, 
Pospiechová Natálie, Przy-
bylová Zuzana, Rúber Do-
minik, Salavová Klára, 
Sznapka Jakub, Ulman 
Mikuláš, Wankeová Eva 
Angelina, Wranová Marie

1.  B
Gamrotová Natálie, Gasior-
ková Adéla, Gøešicová 
Eliška, Hanusek Daniel, 
Janèar Sebastián, Jend-
ryšèíková Aneta, Koch 
Kristián, Mazáèová Barbora, 
Michalská Karolína, Ost-
róvka Daniel, Ploszková 
Nela, Popiolek Filip, Popiolek 

zúèastnilo celkem 105.675 žákù z 620 škol, 
kteøí nasbírali rekordních 4.027.682 kg papíru.

Škole byl pøedán diplom a nejlepší sbìraèi 
byli odmìnìni krásnými cenami, které rovnìž 
dodala firma FCC ÈR s.r.o. Za koordinaci této 
akce patøí podìkování zejména paní uèitelce 
Mgr. Elenì Kijonkové, která má tuto záslužnou 
ekologickou aktivitu již mnoho let na starosti, 
vèetnì motivace žákù.

Informace o soutìži i kompletní výsledky 
jsou k dispozici na webových stránkách 
spoleènosti FCC ÈR www.fcc-group.cz

Nejlepší sbìraèi:
1. A – Dominik Papala, Klára Salavová
1. B – Filip Popiolek, Michal Popiolek
2. A – Jan Rosa, Claudia Stecová
2. B – David Èervený, David Kavka
3. tø. – Šimon Š�astný, Jakub Babinský
4. tø. – Eva Nogová, Petr Marošèík
5. tø. – Adam Babinský, Lubomír Feber
6. tø. – Barbora Novotná, Tomáš Šipka
7. tø. – Jakub Krzystek, Jiøí Vaculík
8. tø. – Dominik Chmiel, Petra Kúdelová

Soutìže s panem Popelou - vyhodnocení sbìru papíru za školní rok 2015/16

Michal, Stoklasová Tereza, 
Tomášková Karolína, Wnetr-
zaková Jana

2. A
Barteèek Miroslav, Hartlová 
Mariana, Koláèková Markéta, 
Kolibaèová Tereza, Kordu-
liaková Adéla, Kubicová 
Tereza, Littner Jakub, Rosa 
Jan, Slavík Jakub, Stecová 
Claudia Sophia, Stronèek 
Jakub, Targoszová Martina, 
Turoò David, Turoòová 
Dominika, Žák Damian

2. B
Bøezinová Viktorie, Byrtus 
Jakub, Ciastoò Jan, Èervený 
David, Febrová Eliška, Gališ 
Michal, Hanusková Nela, 
Jílková Viktorie, Kavka David, 
Lanèa Eduard, Mazurková 
Stela, Rusková Markéta, 

Siudová Dominika, Sztwiert-
niová Ema, Totek Robin, 
Turková Adéla, Weisserová 
Nikol, Wowrová Kristýna

3. tø.
Babinský Jakub, Baron 
Vojtìch, Gasiorková Ven-
dula, Gašperák Daniel, Kaòa 
Jakub, Klaputová Ester, 
Korman Ondøej, Krkošková 
Simona, Król Miroslav, 
Lukáèová Barbora, Marková 
Nela, Míra Antonín, Seè-
kaøová Karolína, Svrèinová 
Adéla,  Š�astný Simon, 
Ulmanová Barbora, Vija 
Vojtìch

4. tø.
Baierová Michaela, Burová 
Te r e z a ,  G a b è o  F i l i p ,  
Grossová Tereza, Hartl 
Mi loslav, Hvojník Petr,  

Mi loslav,  Hvojník Petr,  
Chrobáková Vendula, Jílková 
Ema, Klodová Barbora, 
Konkolová Nela, Krùlová 
Magdaléna, Marcalíková 
Anna, Marek Alexandr,  
Marošèík Petr, Mazurková 
El iška, Moldøík Adrian, 
Motyková Natálie, Mynáøová 
Tereza, Nogová Eva, Slavík 
Marek, Suchanek Daniel, 
Tomond Tomáš, Žahourková 
Marie

5. tø.
Botur Marek, Buš Jan, 
Dobrovolná Tereza, Feber 
Lubomír, Kijonka Adam, 
Kiselová Denisa, Kleinová 
Adriana, Koláèková Jana, 
Lacko Martin, Ostrówková 
Veronika, Perutka Patrik, 
Pryczek Adam, Sáòková 
D o m i n i k a ,  S e p e š i o v á  
Viktorie, Tobola Vojtìch, 
Trnková Sabina, Vija David, 
Wrana Pavel, Žák Sebastian

6. tø.
Cieslarová Kateøina, Fierla 
Vojtìch, Motyková Lucie, 
Mžyková Viktorie, Przybyla 
Adam, Štefánková Tereza, 
Targosz Jiøí, Wnetrzak Adam

7. tø.
Baierová Kateøina, Bílek Petr, 
Bílková Nikola, Byrtus Jan, 
Kolková Michaela, Littnerová 
Barbora, Mazurková Lucie, 
Perutková Petra, Rusek 
Benedik t ,  Vacul ík  J i ø í ,  
Zamišková Terezie

8. tø.
Cieslarová Pavla, Erhardtová 
Natálie, Chmiel Dominik, 
Chmiel Vojtìch, Juroško Pa-
vel, Kúdelová Petra, Su-
chanková Veronika, Staníè-
ková Karolína, Štefaniková 
Karolína, Telegová Veronika

9. tø.
Boturová Barbora, Gilarová 
Veronika, Kiselová Klaudie, 
Kubešová Klára, Macurová 
Veronika, Sztwiertniová 
Anežka, Šeligová Simona, 
Šustíková Kateøina, Trnená 
Kristýna, Trnená Lucie

Seznam žákù s vyznamenáním
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Olympiáda v  èeském 
jazyce – školní kolo
1. místo  
Anežka Sztwiertniová    IX. tø.
2. místo
Veronika Macurová       IX. tø.
3. místo
Klára Kubešová           IX. tø.
Petra Kúdelová           VIII. tø.

Okresní kolo  
A. Sztwiertniová – 11. místo 
(z 80 soutìžících)

Dìjepisná olympiáda 
- školní kolo
1. místo
Dominik Chmiel           VIII. tø.
2. místo
Pavla Cieslarová         VIII. tø.
Klára Kubešová             IX. tø.
3. místo
Klaudie Kiselová           IX. tø.

Zemìpisná olympiáda 
– školní kolo
6. tøída
1. místo Tereza Štefánková
2. místo Kateøina Cieslarová
3. místo Nela Šnapková
8. – 9. tøída
1. místo
Lucie Trnená
2. místo
Anežka Sztwiertniová
3. místo
Veronika Suchánková

Okresní kolo
Tereza Štefánková – 4. místo

Konverzaèní soutìž 
v anglickém jazyce 
– školní kolo
6. - 7. tøída
1. místo Barbora Littnerová
2.–3. místo
Lucie Mazurková 
Sandra Plevová
8. -  9. tøída
1. místo Kateøina Šustíková
2. místo
Anežka Sztwiertniová
3. místo Natálie Erhrdtová

Pøírodovìdný klokan
1. místo Pavel Juroško (8. tø.)
2. místo
Veronika Macurová (9. tø.)
3. místo
Vojtìch Chmiel (8. tø.)

Recitaèní soutìž – školní 
kolo
1. místo
Tereza Zuziaková (8. tø.)

Výsledky žákù v olympiádách a soutìžích ve školním roce 2015-16

2. místo
Pavla Cieslarová (8. tø.)
3. místo
Kateøina Cieslarová (6. tø.)

Okresní šachový turnaj
2. místo – mladší kategorie
Petr Slavík, Petr Marošèík
Nela Konkolová, 
Alexandr Mlátilík
3. místo – starší kategorie
Tadeáš Ženíšek, Jiøí Targosz
Daniel Pilc, Benedikt Rusek
Daniel Žahourek

Matematický Klokan 2016 
Kategorie Cvrèek 
(2. a 3. roèník)
Michal Gališ     2. B 76
Viktorie Jílková     2. B 70
Ema Sztwiertniová  2. B 64

Kategorie Klokánek 
(4. a 5. roèník)
Sebastian Žák 5. 84
Petr Maroštík 4. 81
Hartl Miroslav 4. 81
Vojtìch Tobola 5. 77

Kategorie Benjamin 
(6. a 7. roèník)
Benedikt Rusek       7. 91
Nikol Salavová       7. 66
Kateøina Cieslarová  6. 66
Lucie Mazurková      7. 66
Tereza Štefánková    6. 63
Barbora Littnerová    7. 63

Kategorie Kadet 
(8. a 9. roèník)
Lucie Trnená       9. 71
Tereza Zuziaková      8. 59
Petra Kúdelová       8 55
Pavel Juroško       8 54
Kristýna Trnená       9. 49
Lenka Hanková       9. 48

Pythagoriáda 2016 
Školní kolo - 6. roèník 
Celkem zúèastnìných: 10
Úspìšní øešitelé:   2
Øešitelé   8
Jméno  Poèet bodù
Štefánková Tereza 11
Cieslarová Kateøina 10
Žahourek Daniel   9
Školní kolo - 7. roèník 
Celkem zúèastnìných:   8
Úspìšní øešitelé:   0
Øešitelé   8
Jméno                Poèet bodù
Benedikt Rusek   3
Baierová Kateøina   2
Vaculík Jiøí   2
Školní kolo  - 8. roèník
Celkem zúèastnìných: 10

Úspìšní øešitelé: 1
Øešitelé 9
Jméno               Poèet bodù
Juroško Pavel 11
Pavovski Vítek   9
Chmiel Vojta   7

Matematická soutìž
MATES
V bøeznu se v Orlové na 
Gymnáziu konala soutìž 
MATES. Tradiènì si odvá-
žíme medaile a i letos byli 
naši žáci na „bednì“. 
6. roèník 
Kateøina Cieslarová 
(1. místo) 
Daniel Žahourek (3. místo)
Terezie Štefánková 
(4. místo)
7. roèník 
Barbora Littnerová (1. místo)

Kateøina Baierová (2. místo)
8. roèník 
 Vojtìch Chmiel (2. místo)

Matematická olympiáda
V dubnu se konalo ve 
Støedisku volného èasu 
Juventus v Karviné okresní 
kolo matematické olympiády 
kategorie Z6, Z7, Z8. Sou-
tìžící øešili tøi úlohy s bo-
dovým hodnocením 18 bodù. 
Úspìšným øešitelem se stal 
ten, který dosáhl alespoò 9 
bodù.

I zde máme zastoupení.  
Úspìšnými øešitel i  byl i  
Kateøina Cieslarová, Daniel 
Žahourek (oba 6. roèník) a 
Pavel Juroško (8. roèník).
 

Opìt je tu konec školního roku a my se louèíme s 
vycházejícími žáky. I letos nám udìlali radost tím, že se bez 
problémù umístili na støedních školách, o které mìli zájem. 
Svìdèí to o jejich dobré pøipravenosti k dalšímu studiu. 
Vìtšina žákù bude studovat na ètyøletých oborech. Osm 
žákyní 9. tøídy po prázdninách nastoupí do 1. roèníku 
ètyøletého gymnázia (z toho 2 žákynì udìlaly pøijímací 
zkoušky na gymnázium na nejvyšší poèet bodù ze všech 
uchazeèù – byly tedy v seznamu pøijatých žákù na 1. místì).

Na gymnázia letos odejde z naší školy taky šest žákù 5. 
tøídy, kteøí byli pøijati na osmileté gymnázium.

Šest žákù 9. tøídy bude studovat na maturitních oborech – 
strojírenství, výtvarné zpracování kovù, zdravotnictví, 
informaèní technologie nebo veøejnosprávní èinnost.

Pro naši ekonomiku jsou rovnìž velmi potøební 
automechanici, elektrikáøi, vodaøi èi aranžéøi. I zde se naši 
žáci umístili bez problémù. Doufáme, že si všichni vybrali 
dobøe, podle svých pøedstav, ale také podle možností 
dalšího využití svého vzdìlání v praxi. O tuto stránku jejich 
rozhodování se snaží i naše škola tím, že s žáky 8. roèníku 
pravidelnì navštìvuje informaèní støedisko pro volbu 
povolání na Úøadu práce Karviná a rovnìž pro tyto žáky 
organizuje pøímo ve škole ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou Karviná vypracování 
psychologických testù a následných  rozborù, v nichž si 
rodièe ujasní, jaké mají jejich dìti zájmy, ale hlavnì 
pøedpoklady, aby vybraný obor zvládli a následnì se uplatnili 
na trhu práce. O tuto akci je pravidelnì ze strany rodièù velký 
zájem, jelikož jim umožní pøímo ve škole (bez složitého 
objednávání se na poradnì a sjednávání termínù) dozvìdìt 
se co nejvíce o možnostech dalšího studia svých dìtí.

Všem našim vycházejícím žákùm tedy pøejeme, aby se jim 
na škole, kterou si vybrali, daøilo. Doufáme, že i v pøíštím 
roce se naši žáci budou k spokojenosti naší i rodièù bez 
problému umís�ovat na støedních školách, které si zvolí.

                                                      Mgr. Marie Kawuloková
                                                              výchovný poradce

Umístìní našich žákù 
na støedních školách
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"Konec školního roku"

Oslava Dne Zemì probìhla letos formou soutìží družstev 
ve ètvrtek 12.5.2016 v krásném areálu naší základní školy.

Na stanovištích plnily dìti úkoly zamìøené na vztah k 
životnímu prostøedí na téma „Starosti matky Zemì“. 
Koordinátor celé akce byla Mgr. Elena Kijonková za spolupráce 
Mgr. Šebkové. Podìkování patøí firmì FCC ÈR s.r.o. (døíve 
.A.S.A.) za zapojení do zmínìné akce.  Zajistila 2 atraktivní 
stanovištì, vèetnì obsluhy i odmìn.

Jako každoroènì uspoøádala naše škola s finanèním 
pøispìním SRPŠ jednodenní výlet pro nejlepší žáky 5. – 9. roèníku. 
Letos jsme zvolili technické zajímavosti našeho kraje – minulé i 
souèasné. Ráno jsme vyjeli od školy smìrem k Jeseníkùm. V 
Koutech nad Desnou na nás už èekal pan prùvodce, který nás 
doprovodil na pøeèerpávací elektrárnu Dlouhé Stránì. Nejdøíve 
jsme se v informaèním støedisku elektrárny seznámili se 
zpùsobem fungování této ojedinìlé stavby a pak jsme autobusem 
vyjeli nahoru k horní nádrži elektrárny. Díky pøíznivému poèasí se 
pøed námi otevøelo nejen „malé moøe“ vybudované na vrcholu hory, 
ale i nádherný pohled do okolní krajiny – na vrcholky Jeseníkù. 
Celou pøehradu jsme obešli a pak jsme zamíøili k našemu druhému 
cíli – ruèní papírnì ve Velkých Losinách. Tam jsme se dovìdìli, jak 
se vyrábí ruèní papír, a že jeho výroba se po staletí nemìní. Po 
prohlídce papírny a nezbytné návštìvì cukrárny jsme nasedli do 
autobusu a zamíøili zpìt do Dìtmarovic. Veèer jsme se unavení, 
ale spokojení vrátili domù. Výlet se žákùm líbil a my doufáme, že je 
bude taky motivovat k dalšímu úsilí, aby se pøíštì mohli opìt 
zúèastnit.                                                   Mgr. Marie Kawuloková

Výlet pro ocenìné žákyDen Zemì v základní škole
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18.6.2016 
jsme pøivítali nové obèánky naší obce

Olivera Kijonku 
Viktorii Gabèovou
Lucii Woznicovou
Elišku Barteèkovou
Kryštofa Blejchaøe



V letošním roce Obec 
Dìtmarovice poøádá ve 
spolupráci s Domem dìtí a 
mládeže v Orlové první letní 
pøímìstský tábor na území 
Obce Dìtmarovice. Tábor je 
urèen pro dìti ve vìku od 7 do 
13 let. Cílem pøímìstského 
tábora je utužit vztahy mezi 
dìtmi v kolektivu, najít si nové 
kamarády a užít si prima 
prázdniny. Pro úèastníky 
bude pøipraveno pøedevším 
sportovní vyžití, celodenní 
výlet do ZOO, návštìva 
aquaparku a Maugl iho 
stezky, beseda s myslivci, 
jízda na koni, opékání párkù 
a mnoho dalších zajímavých 
her a soutìží. Tábor bude 
probíhat v prostorách ZŠ 
D ì t m a r o v i c e  v e  d v o u  
turnusech, a to od 11.07. do 
15.07.2016 a od 18.07. do 
22.07.2016. Cena jednoho 
turnusu je 850,- Kè za dítì. V 
cenì jsou zahrnuty obìdy, 
pitný režim, celodenní výlety, 
v s t u p n é ,  o d m ì n y  a  
zájezdový autobus. Kapacita 
obou turnusù je již plnì 
obsazena, tábor absolvuje 
celkem 48 dìtí.  Všem 
pøihlášeným i organizátorùm 
pøejeme hodnì zdaru!

Nejlepší žáci poboèky ZUŠ Rychvald v Dìtmarovicích 
Martina Targoszová 1. roèník   housle                     
Antonín Míra       2. roèník  kytara
Marek Botur                    4. roèník  klavír
Veronika Ostrówková  4. roèník  klavír
Monika Veèeøová          7. roèník zpìv                  
Klaudie Kiselová         7. roèník kytara
Kateøina Šustíková        7. roèník klavír
Pavla Cielarová            7. roèník   klavír
Lucie Krùlová              1/II cyklus zpìv   
Filip Botur               3/II cyklus kytara
vystoupili v programu Závìreèného koncertu, který se konal 9. 
èervna t.r. v obøadní síni obecního úøadu. Návštìvníci si dále 
vyslechli malou ukázku z repertoáru novì vzniklé cimbálové 
muziky dìtmarovické poboèky pod vedením p. uè. Hanky 
Indruchové. Velmi zdaøilé bylo také vystoupení pìveckého 
sboru s hudební pohádkou O zatoulané pomlce pod vedením p. 
uè. Lenky Èerníkové. Pøišlo nám jen líto, že nìkteré dìti, i 
pøesto, že pøislíbily úèast na vystoupení, nedorazily. Ostatní pak 
musely suplovat, jak jen to šlo, a basa z cimbálovky, na kterou 
se všichni tìšili, zùstala opuštìná ležet v koutì.
Ale tøeba se zase pøíštì doèkáme vìtší úèasti z øad úèinkujících 
i návštìvníkù.
Další školní rok skonèil. A s ním letos konèí, k naší velké lítosti, i 
pùsobení paní uèitelky Jaroslavy Kutálkové, která mìla naši 
dìtmarovickou poboèku na starost. Proto bychom ji alespoò 
takto chtìli velmi podìkovat nejen za práci s dìtmi a za 
výbornou organizaci koncertù, ale také za pomoc pøi vedení 
pìveckého sboru, který funguje pøi našem kostele, a který 
zùstal bez manželù Videnkových, kteøí museli bohužel ze 
zdravotních dùvodù této krásné èinnosti na hudebním poli 
zanechat, zcela bezprizorní. A další velké díky patøí i paní 
Lence Èerníkové, která se obìtavì ujala hry na varhany pøi 
nedìlních liturgiích a samozøejmì nesmíme zapomenout 
podìkovat paní øeditelce Vlastì Matonogové, která se ujala 
hudebního doprovodu pøi sòatcích a vítání obèánkù na 
obecním úøadu.  Podìkování patøí i p. uè. Rùžence 
Molesworth, která vypomáhá s hudebním doprovodem 
školnímu sboru a spolu se svými kolegy a žáky pøipravila krásný 
hudební program v rámci letošní Noci kostelù. Zkrátka ZUŠ 
Rychvald se stala nedílnou souèástí našeho kulturního života v 
obci, a troufám si øíct, že vznikají vztahy nad rámec bìžných 
zvyklostí. Velmi si toho vážíme a doufáme, že spolupráce 
nastavená na bázi pøátelství a vzájemnosti vydrží i v dalších 
letech.
Paní Kutálkové pøejeme v novém pùsobišti mnoho šikovných 
žákù, pracovních i osobních úspìchù a radostí z nich.          OÚ

Chtìli bychom touto 
cestou podìkovat rodièùm 
a pøátelùm MŠ Dìtmarovice 
Koukolná za jejich pomoc, 
díky které jsme v letošním 
školním roce realizovali jak 
exkurze, tak i drobné 
stavební a rekonstrukèní 
práce.

Podìkování patøí pøe-
devším rodièùm Štìpánka 
Totka, Káji Franka, Renátky 
Królové, Vojty Maschto-
wského, Matouška Ma-
zurka, Kubíka Rúbera, On-
dráška Toboly, Esterky 
Pavlovské, Martinka Snie-
gonì, Sašky a Dominièky 
Vizváryové ,  Dan ie lka  
Mazurka, Kubíèka Válka, 
Robinka Knìžíka, Viktorka 
Bury, Amálky Vichrové.
                                                                                                                                     
   Kolektiv zamìstnancù MŠ   
        Dìtmarovice Koukolná

Další školní rok skonèil. 
Na jeho konci bilancujeme 
zejména úspìchy i ne-
úspìchy žákù. Ti nejlepší 
byli odmìnìni za vzornou 
práci, za mimoškolní ak-
tivity. Urèitì jsme rádi, že 
máme v naší obci šikovné 
dìti. Musíme si však øíci, že 
je vedou šikovní a obìtaví 
uèitelé, a to nejen v rámci 
výuky, ale vìnují se jim i v 
oblast i  volného èasu. 
Možná už to ani nevnímáme 
a bereme jako samozøej-
most, že uèitelé pøipravují s 
dìtmi program na rùzné 
obecní oslavy, na Dìtský 
karneval, na Radovánky, na 
Adventní koncert, na Vítání 
obèánkù. Ale staèí se po-
dívat po okolních obcích èi 
školách a najednou zjistíme, 
že to opravdu není obvyklé a 
bìžné. Urèitì je proto na 
místì podìkovat alespoò 
takto všem, kteøí nelitují své 
energie a pøesto, že je jejich 
profese stále více a více 
nároèná, vìnují dìtem i èást 
svého volného èasu. A je na 
místì podìkovat nejen 
uèitelkám ze školek a školy, 
ale také vychovatelkám ve 
školní  družinì. Jej ich 
originální výtvarné práce, 
které vytváøejí s dìtmi, jsou 
ozdobou všech akcí v obci, 
a� je to Velikonoèní jarmark, 
Medové dny nebo Noc 
kostelù. 

Tradice Masopustního 
prùvodu, kterou se snaží 
oživit, je krásným pokusem 
k návratu zapomenutého 
lidového zvyku. Ale je to i 
zapojení do programu 
Rozsvìcování vánoèního 
stromu nebo vytváøení 
vlastních projektù v rámci 
družiny - Vítání jara, 
olympiáda, jarní smažení 
vajeèiny èi opékání párkù 
nebo pouštìní drakù, atd. Je 
toho hodnì, co se dìti 
nauèily, a je to moc dobøe. A 
proto Vám ještì jednou moc 
dìkujeme za iniciativu, za to 
jak spolupráce na pøípra-
vách obecních i školních 
akcí probíhá a jak je 
nastavena, jak nám vždy 
vycházíte vstøíc. Vìøte, že to 
opravdu není  bìžnou 
zvyklostí. O to víc si toho 
všichni považujme.         OÚ

Školní rok 2015/16  v ZUŠ
Podìkování 

pedagogùm ZŠ i MŠ 
a vychovatelkám 
ve školní družinì

PRVNÍ LETNÍ 
PØÍMÌSTSKÝ 

TÁBOR V OBCI 
DÌTMAROVICE 

PODÌKOVÁNÍ

- 10 - www.detmarovice.cz



Sdružení knihovníkù a informaèních pracovníkù ÈR 
vyhlásilo v listopadu loòského roku osmý roèník projektu na 
podporu ètenáøské gramotnosti Už jsem ètenáø – Knížka pro 
prvòáèka. Cílem projektu je rozvoj ètenáøských návykù žákù již 
od prvního roèníku školní docházky. Odmìnou za úspìšné 
absolvování projektu je pro dìti knížka pro prvòáèka, pùvodní 
èeská novinka, která byla napsána a ilustrována výhradnì pro 
úèastníky projektu a kterou nelze v bìžné knihkupecké síti 
minimálnì tøi roky koupit. Ve školním roce 2015/2016 je to 
kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry 
Buchalové – Knihožrouti.

Do projektu pøihlašuje žáky prvních tøíd základních škol 
veøejná knihovna ve spolupráci se školami v místì pùsobnosti 
knihovny.  Dìtmarovická knihovna spolu se školou pøihlásila 2 
tøídy prvòáèkù, kteøí navštìvovali knihovnu v prùbìhu školního 
roku. Zde na nì èekaly rùzné besedy, byly vyzkoušeny ze 
znalosti pohádek a seznámily se s básnièkami. V pondìlí 6. 
èervna 2016 došlo v knihovnì k setkání paní spisovatelky 
Lenky Rožnovské a našich dìtí. Po veselém seznámení mìly 
být pasovány na ètenáøe, ale celou situaci jim narušoval malý 
nezbeda – èertík. Neustále všechno ztìžoval a komplikoval, 
zadával nové a nové úkoly s písmenky a slovy, které ale dìti 
plnily velmi rychle a správnì. Nakonec èertíkovi nezbylo, než 
pøiznat, že opravdu má pøed sebou malé ètenáøe, a že nikoho z 
nich si do pekla neodvede. Po slibu, že budou vždy správnì 
zacházet s knížkou, probìhlo rytíøské pasování každého žáèka 
na ètenáøe. K tomu každý dostal malý dáreèek spolu s knížkou 
a pamìtní list.

Hlavním cílem této akce je podpora ètenáøství u dìtí a 
vytvoøení ètenáøských návykù, se kterým je pravidelné 
navštìvování knihovny rovnìž spojeno.

Všem prvòáèkùm pøejeme, aby jim chu� do ètení knížek 
vydržela co nejdéle a využívali možnosti naší knihovny co 
nejvíce.                              

                                     Alžbìta Jendryšèíková,  knihovnice

V letošním roce se za úèasti aktivních rodièù dìti a stálých, 
obìtavých pøátel školy mohly poøádat oblíbené akce pro dìti 
naší obce. 

Mikulášská nadílka
Probíhá bìhem vyuèování, je oblíbenou akcí hlavnì pro 

naše nejmenší. Sladkou odmìnu však dostaly od Mikuláše, 
andìlù a èertù, nejen dìti na I. stupni, ale i odrostlí žáci na II. 
stupni naší školy. 

Dìtský karneval
Povedená akce poøádaná pro žáky I. stupnì a jejich mladší 

kamarády, konaná v sále Dìlnického domu. Tady, je jen škoda, 
že se z dùvodù kapacity nepovedlo uspokojit vìtší poèet dìtí, 
což se pokusíme v pøíštím roce vyøešit. Dìti zde opìt pøedvedly 
pìkná vystoupení, která nacvièily ve svých tøídách. Poté na nì 
èekal zábavný program, letos v produkci dìvèat – Nikoly, Elišky a 

Terezy a oblíbeného DJ Dominika. Na závìr nechybìla ani 
oblíbená tombola s cenami od našich sponzorù.

Ples pro žáky II. stupnì
Již pátý rok se tato akce konala v prostorech sokolovny. 

Dívky i chlapci pøišli na tuto akci ve spoleèenském odìvu a 
strávili pøíjemný veèer spolu se svými kamarády. Akce se 
samozøejmì zúèastnili i tøídní uèitelé. Souèástí plesu bylo i 
slavnostní pasování - vyøazování devá�ákù øeditelem školy a 
program pøipravený tìmito žáky, který všechny dobøe pobavil. 

Slet èarodìjnic
Akce opìt poøádaná na sokolském høišti. Dìti z I. stupnì v 

maskách èarodìjnic a èarodìjù se srazily z celého širého okolí, 
aby si užily pøíjemné odpoledne se svými kamarády a 
zasoutìžily si o dobroty na stanovištích s nejrùznìjšími úkoly. 
Nejvìtší èarodìjná skupina byla odmìnìna dortem.

Radovánky
Poslední akcí letošního školního roku jsou tradiènì školní 

Radovánky. Na sokolském høišti vystoupily se svým programem 
všechny vìkové kategorie – od tìch nejmenších ze školky, až po 
nejstarší žáky naší obce. Všechny dìti, pod vedením uèitelù 
pøedvedly pìkné vystoupení. Pro dìti bylo pøipravené malé 
obèerstvení a pak se mohly pustit do soutìží za sladkou 
odmìnou. K oblíbeným atrakcím letos patøilo tradiènì kolo 
štìstí, paintballová støelnice, nebo pøekážková dráha èi tvoøení 
balónkù. U tìchto dìtských akcí nám rádi vypomáhali i žáci z 
naší školy, za což jim patøí podìkování.

Jednou z akcí poøádanou SRPŠ, konanou pouze pro 
dospìlé, byla tradièní a oblíbená Kateøinská zábava. Tato akce 
se vydaøila, dospìláci se dobøe bavili a my už se tìšíme na 
podzim, na další poøádání této akce. 

Doufáme, že Vám i Vašim dìtem se akce líbily, byli jste 
spokojeni s jejich prùbìhem a užili jste si je na maximum. Velké 
díky patøí našim vìrným sponzorùm: hlavnì Obecnímu úøadu 
Dìtmarovice, Mgr. Simonì Kiselové, p. Silvì Kolderové Totkové, 
p. Františku Hartlovi, Dìtmarovické lékárnì, p. Petru Kormanovi, 
firmì Tretstles, firmì Stolaøství Papala, Èeské spoøitelnì, 
Revírní bratrské pokladnì a p. Šárce Chrobákové za úžasné 
dorty, které nám vždy na akce peèe jako jednu z hlavních cen.

Chceme touto cestou podìkovat všem rodièùm, že se pøidali 
do našeho sdružení a umožnili nám pokraèovat v tradici 
fungování SRPŠ a poøádání akcí pro naše dìti. Velký dík patøí 
samozøejmì také všem èlenùm výboru za ochotu a pomoc pøi 
poøádání všech akcí.

Na závìr, mi dovolte, jako obvykle obrátit na vás, rodièe dìtí 
naší školy, s žádostí o pomoc pøi pøípravì a realizaci akcí SRPŠ. 
Velmi si vážíme každého z Vás, který pøidá ruku k dílu. Ostatnì, 
je to všechno pro naše dìti a pro ty chceme jenom to nejlepší ?. 
Doufáme, že pøíští rok uvidíme nové tváøe v našem týmu a že se 
nám podaøí opìt zajistit skvìlé akce nejen pro dìti.

Pøejeme všem dìtem krásné prožití letních prázdnin, 
rodièùm klidnou dovolenou a krásné sluneèné léto všem. 
Tìšíme se na vás opìt na akcích poøádaných Sdružením rodièù 
a pøátel školy pøi ZŠ Dìtmarovice. 

                                     Za výbor SRPŠ Jaroslava Zuziaková

Už jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka

Akce SRPŠ ve školním roce 2015/2016
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Podle reakcí pøíchozích se zdá, že letošní Noc kostelù 
sklidila skuteènì velký úspìch. Svìdèí o tom fakt, že v prùbìhu 
jednoho veèera zavítalo do kostela sv. Maøí Magdalény v 
Dìtmarovicích témìø 350 návštìvníkù. Nevšedním 
programem jsme vzbudili dokonce i zájem Èeské televize, 

k terá s i  do reg ionáln ích 
podveèerních zpráv na prvním 
kanálu vybrala pro živý vstup 
právì naši  farnost .  Díky 

obrovskému nasazení mnoha obìtavých duší si na své pøišly v 
prvé øadì dìti. Kromì soutìže ve skládání puzzlí s 
vyobrazením našeho farního chrámu si nìkteøí zalétali 
dronem, a z výtvarné dílnièky pod vedením paní Evy Szyroké 
odcházeli domù s malým 
keramickým, papírovým èi 
sklenìným výrobkem. Dìtské i 
dospìlé návštìvníky èekal na 
kùru støedovìký mnich, který 
zasvìcoval do tajù gotického 
písma. Pøedstavili se žáci a 
uèitelé ZUŠ Rychvald, i pan 
faráø na varhanách. Pøed 
kostelem mìly hospodyòky 
pøipraveny rùzné dobroty, 
ovšem absolutnì nejvìtší 
pozornost patø i la deset i  
druhùm klášterních piv z 
èeských k lášterù,  k teré 
mi lovníc i  z la tého moku 
ochutnali a pøípadnì rovnou i 
zakoupili. Veliké podìkování patøí sponzorùm a pøedevším 
ochotným ženám a mužùm, díky kterým jsem si jistý, že se na 
Noci kostelù opìt sejdeme i za rok, a to 9. èervna 2017. 

Konec mìsíce záøí se spojuje se státním svátkem 
zemského patrona, knížete svatého Václava. Øímskokatolická 
farnost ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péèi, z. s. 
v Ostravì pøipravují od 1. srpna do 30. záøí v kostele sv. Maøí 
Magdalény v Dìtmarovicích nevšední a poutavou výstavu, 
nazvanou „Svatováclavská legenda“. Expozice pøedstaví 
životní osudy èeského knížete z rodu Pøemyslovcù a legendy 
prvního èeského svìtce prostøednictvím obøích komixových 
panelù. Svatováclavská tradice je nespornì nejstarší 
kontinuálnì udržovanou historickou tradicí v Èechách. Její role 
byla však pøirozenì jiná ve støedovìku, kdy byl sv. Václav 
vnímán jako "vìèný‘ panovník" a ochránce zemì, jiná v 
protireformaci, kdy byl zárukou legitimity katolicismu v zemi, a 
opìt jiná v moderním 19. a 20. století. Výstava o sv. Václavovi 
se koná v roce 700. výroèí narození dalšího velkého Èecha – 
krále a císaøe Karla IV. Její souèástí bude také koncert, který se 
v dìtmarovickém kostele uskuteèní v rámci prestižního 
Svatováclavského hudebního festivalu, a to v nedìli 11. záøí v 
17 hodin, na nìmž vystoupí mj. Jane Gower, svìtová 
fagotistka, pùvodem až z daleké Austrálie. Dodejme, že 
výstava bude v místním kostele k vidìní celý srpen a celé záøí, 
vždy 1 hodiny pøed každou bohoslužbou, a pak každou støedu 
od 15 do 18 hodin; každou sobotu od 8:30 do 11 hodin; a 
každou nedìli od 15 do 17 hodin. V jiném èase po pøedchozí 
domluvì s panem faráøem. Kromì toho v sobotu 17. a v nedìli 
18. záøí bude v kostele mimoøádná pøíležitost uctít si èást 
pravých ostatkù (relikvií) sv. Václava, zapùjèených z jedné 
ostravské farnosti.

„Marie Magdalena svìtem se kochala,
jako velká høíšnice dlouho setrvala.
A když svìt opustila, všecky vìci marné,
Krista následovala v chudobì, pokoøe.“
I tímto starým církevním hymnem by se daly shrnout 
charakteristické vlastnosti svìtice, jejíž svátek v køes�anském 
kalendáøi pøipadá na 22. èervence. Kdoví, proè se v roce 1870 
zrovna ona stala patronkou místního kostela – možná jako 
pøíklad pro všechny høíšníky, kteøí touží po zmìnì života… 
Faktem je, že víkend kolem svátku naší patronky je v 
Dìtmarovicích pøíležitostí pro konání „pouti“. Ovšem ne každý 
ví, že nebýt sv. Maøí Magdalény, nejsou ani kolotoèe a veškerá 
zábava k tomu. Naši pøedkové vlastnì na takovéto radovánky 
nemìli ani pomyšlení. Teprve pohanská kultura, která od 
padesátých let minulého století chtìla potlaèit a vytrhat 
køes�anské tradice, zaèala „poutì“ spojovat s pivem, 
klobásami, zmrzlinou a kolotoèi. A zdá se, že dnes na svatou 
Maøí Magdalénu sotva kdo vzpomene. Co však prožít tu letošní 
pou� jinak, tak opravdovìji, tak, jak se patøí? V sobotu 23. 
èervence od 19:30 do 20:30 hodin prožijeme v místním kostele 
tajemné „setkání s Ježíšem a sv. Maøí Magdalénou“ v podobì 
modlitebního ztišení a pøípravy na vyvrcholení pouti. V nedìli 
24. èervence zase zveme na slavnostní bohoslužbu v 10:00 
hodin, kterou bude celebrovat a slavnostní kázání pronese P. 
Jacek Domañski, faráø v Sudicích. Zpìv zase pøislíbil sbor z 
farnosti Dolní Lutynì.
Není ovšem krásnìjší zmìny života, než je svatá zpovìï. K té 
je možnost pøistoupit pøed každou mší svatou, pøípadnì po 
pøedchozí domluvì s panem faráøem. Naše „oslavenkynì“ i 
celé nebe spolu s ní a� se radují nad upøímnou modlitbou ze 
srdcí každého z nás, z vùnì kvìtin na oltáøi i z vùnì našich 
proseb a díkù. Však je toho tolik, za co je tøeba prosit a 
dìkovat…

Dìtmarovická pou� trochu jinakOhlédnutí za Nocí kostelù

Výstava o svatém Václavovi v Dìtmarovicích Øímskokatolická farnost zve na zájezd na mariánské poutní 
místo Turzovka na Slovensku, kde byl loni posvìcen krásný 
nový chrám ke cti Panny Marie, která se zde zjevila v roce 
1958. Po duchovním programu se cestou zpìt zastavíme v 
Jablunkovì v novém Svìtovém muzeu a knihovnì Bible. 
Budeme tam moci obdivovat unikátní sbírky Biblí z celého 
svìta, køes�anské literatury, obrazù, ale i materiálù od dìtí a 
mnoho dalších zajímavostí. Poutní zájezd se uskuteèní v 
pondìlí 29. srpna 2016 a pøihlašuje se u pana faráøe v kostele 
nebo na faøe.                                      

V pondìlí 15. srpna, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 
bude v 18 hodin slavena mše svatá v Nìbrojovì kapli.

Srdeènì zveme! Místa k sezení budou zajištìna.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se mše koná v kostele.

ZACHRAÒME VZÁCNÉ 
DÌTMAROVICKÉ VARHANY!

Dar na záchranu vzácných dìtmarovických varhan
è. úètu: 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.

Mše u Nìbrojovy kaple

Zájezd 
na Turzovku a do Muzea Bible

P. Dr. Marcel Puvák, faráø
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Cestovní pas i obèanský 
prùkaz jsou pro dìti levnìjší

Blíží se èas dovolených a 
s ním èeká mnohé rodiny 
cesta k moøi èi do hor za 
hranice Èeské republiky. Pro 
ces tování  s  dì tmi  do  
zahranièí již ètvrtým rokem 
platí, že i dítì musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v 
roce 2012 došlo naøízením 
Evropské unie ke zrušení 
možnosti cestovat na zápis v 
cestovním dokladu rodièe. 
Pro rodièe to ovšem nezna-
mená, že se jim kvùli poøízení 
cestovního dokladu pro dìti 
dovolená nìjak zásadnì 
prodraží. Cestovní pas pro 
dítì do 15 let totiž stojí 100 Kè 
a dobu platnosti má stano-
venou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní 
bezpeènostní si tuaci v 
nìkterých zemích, které byly 
dlouhodobì turistickými 
destinacemi, jako napøíklad 
Egypt nebo Turecko, se dá 
letos oèekávat nárùst zájmu 
o cestování po Evropì, a 
proto jistì potìší možnost 
cestovat po vìtšinì státù 
Evropy pouze s obèanským 
prùkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do 
Albánie, Bosny a Hercego-
viny, Èerné Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a 
na Island. Cena za vydání 
obèanského prùkazu pro dítì 
do 15 let je 50 Kè a doba jeho 
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou 
hotové do 30 dnù

O vyøízení cestovního 
pasu nebo obèanského 
prùkazu pro dítì do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy 
zpravidla rodiè, kterému staèí 
s dítìtem zajít na nejbližší 
obecní úøad obce s rozšíøe-
nou pùsobností. K žádosti, 
kterou na místì zpracuje 
úøedník, není nutné pøikládat 
fotografii; úøedník poøídí 
fotografii dítìte pøímo na 
úøadu pøi podání žádosti. Pøi 
podání žádosti zákonný 

Po právì odehraném posledním utkání bych Vám rád 
pøiblížil výsledky a úspìchy našich družstev.

Mladší a starší pøípravky patøily ve svých kategoriích k 
nejlepším a celou sezonu peèetily nìkolika turnaji.4. èervna se 
mladší pøípravka umístila na 1. místì na Slavoji Rychvald a 18. 
èervna starší vybojovali v Markvartovicích rovnìž prvenství. 
Nejlepšími hráèi byli Ondra Poledník a Ros�a Moroò.

Dìkujeme trenérùm p. Karlu Larišovi, Miroslavu Èempelovi 
a celému realizaènímu týmu, za obìtavou pøípravu našich 
malých fotbalistù. Naši dorostenci triumfovali ve své kategorii a 
systémem start – cíl vyhráli okresní pøebor a postoupili do 
krajské soutìže.

Závìrem bych rád podìkoval všem, kteøí se na chodu klubu 
podílí a za tìmito úspìchy stojí. Taktéž podìkování patøí i 
sponzorùm a Obecnímu úøadu za podporu a pøíspìvek na 
vybudování nového trávníku. V tìchto dnech probíhá osev 
nové trávy.                                         

Povedená sezóna SK Dìtmarovice

Zleva: Robin Gorol, David Kafka, Pavel Vaneèko, nejlepší hráè 
turnaje Ondra Poledník, trenér p. Karel Lariš, Rostislav Moroò, 
Matyáš Pacik, Tomáš Jirout, Oliver Šeliga, Robin Totek a 
Matyáš Kubala.
Naši dorostenci triumfovali ve své kategorii a systémem 
start – cíl vyhráli okresní pøebor a postoupili do krajské 
soutìže.

Zleva: Lukáš Ligocký, Petr Popek, Adrian Ostaš, Tomáš 
Tobola, trenér Patrik Gír, Filip Sáòka, Dominik Ženíšek, Jan 
Mitura, Lukáš Kretek, Daniel Piecha, Michael Meisner, Jan 
Hrkel, Patrik Stoklasa, Dominik Kula, Matìj Pindur.

Družstvo mužù ukonèilo sezonu na 2.místì v Krajském 
pøeboru.

Spodní øada zleva: Michal Ristovský, Jan Uher, Zdenìk Holý, 
Marek Maleòák, Lukáš Ligocký, Jakub Káòa, Pavel Zahatlan, 
Ondøej Matušík.
Stojící zleva: trenér Josef Jadrný, Adam Kotrla, Pavel Beilner, 
Jan Hrdlièka, Martin Šrámek, Zdenìk Skotnica, Tomáš 
Hrtánek, Jiøí Ligocký, Robert Schimke.

zástupce pøedkládá svùj 
prùkaz totožnosti a rodný list 
dítìte. V pøípadì, že má dítì 
vydán již platný obèanský 
prùkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento pøedložit místo 
rodného listu.

Lhùta pro vydání cestov-
ního pasu nebo obèanského 
prùkazu èiní maximálnì 30 
dnù. V pøípadì vycestování v 
kratší lhùtì než 30 dnù je 
možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené 
lhùtì 6 pracovních dnù; tento 
úkon je ovšem u dìtí zpo-
platnìn poplatkem ve výši 
2.000 Kè. Bližší informace k 
vyøizování osobních dokladù 
lze nalézt na webu Mini-
sterstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-
doklady.

Informací není nikdy dost
V pøípadì, že má dítì 

cestovat mimo Evropskou 
unii, doporuèujeme se pøe-
dem informovat u zastu-
pitelského úøadu daného 
státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítìtem. Je také 
tøeba dát si pozor na to, že 
nìkteré státy mimo Ev-
ropskou unii mohou vyža-
dovat urèitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu 
pøi vstupu na jejich území 
nebo ukonèení pobytu – 
nejèastìji èiní požadovaná 
minimální doba platnosti 6 
mìsícù.

Podrobnosti k tìmto i 
dalším podmínkám (napø. 
vízová povinnost) lze zjistit u 
z a s t u p i t e l s k é h o  ú ø a d u  
daného státu, popøípadì je 
lze nalézt na webu Mi-
nisterstva zahranièních vìcí 
w w w . m z v . c z  v  s e k c i  
„Cestujeme“ a dále v èásti 
„Státy a území – informace na 
cesty“.

    Mgr. Jana Vildumetzová
                      námìstkynì 
                   ministra vnitra
                pro øízení sekce 
                  veøejné správy

Jak je to s cestovními doklady 
pro dìti? 

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahranièí 
znamenají i vyøizování cestovních dokladù. Co vše je 
potøeba zaøídit pøi cestování s dìtmi? Vìdìli jste napøíklad, 
že i dìti mohou do èlenských státù Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní obèanský 
prùkaz?

Martin Pasz pøedseda SK
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Na spoleènou cestu životem vykroèili

- 15 - www.detmarovice.cz

Kvìten 2016
80 let

Ruben Chlebek
81 let

Jaroslav Kyjonka
82 let

Anna Izaiášová
83 let

Ludmila Gurabiová
Alena Míèková

85 let
Miroslav Rduch

86 let
Helena Poledníková 

88 let
Marie Barteèková

91 let
Zdeòka Karasová

Ludmila Vavrušová

Èerven 2016
80 let

Božena Dadaková
81 let

Karel Zajíc
82 let

Jarmila Salamonová 
83 let

Ladislav Topiaø
84 let 

Lýdie Sýkorová 
Otto Ostrówka 

86 let
Milada Svrèinová

88 let
Zdeòka Laliková

89 let
Jarmila Babjaková

29.4.2016
Roman Gáspár – Karviná
Lucie Žáèková – Karviná

4.6.2016
Michal Gøibek – Dìtmarovice

Petra Zeisbergerová  – Dìtmarovice

4.6.2016
Zdenìk Skotnica – Orlová

Romana Štefková – Dìtmarovice

17.6.2016
Miroslav Dorda – Dìtmarovice
Renáta Burdová – Dìtmarovice

25.6.2016
Lukáš Stáòa – Dìtmarovice

Ing. Klára Soboèíková  – Havíøov

02.7.2016
Ing. Martin Pasz – Dìtmarovice

Tereza Koøízková  – Dìtmarovice

18.6.2016         Leo a Anna Zastawkovi

Otakara Durèáka, Ing. Eduarda Krùla, Zdenku Kajzarovou, 
Janu Tkáèovou, Vlastimilu Støelcovou, Janu Zuèkovou

Vzpomínáme na naše zemøelé

Zlatou svatbu oslavili



Ohlédnutí za Obecní slavností
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