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ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

Listopad 2016

Naši noví prvòáèci

Pøejeme, aby se jim ve škole moc líbilo a mìli samé dobré známky.

Kolobìžkové závody

Kolobìžkové závody Trestles cup se konaly jako
každoroènì v parku pøed Dìlnickým domem. Kromì našich
žákù se zúèastnily také dìti z Dolní Lutynì a Doubravy. Naši
prvòáèci letos zvítìzili jak v jednotlivcích tam v hodnocení
tøíd. Z dìvèat byla nejlepší Tereza Zuèková, z chlapcù
Václav Trombala. Za vítìzství mezi školami obdržela ta
naše od firmy Trestles novou kolobìžku.

Vážení spoluobèané,
máme po krajských volbách a chtìl bych osobnì
podìkovat za hlasy, které jste mi odevzdali. Domnívám
se, že ve volbách zaslouženì i u nás vyhrálo hnutí ANO.
Øíkají sice, že hnutí
nemá program, ale jeho linie je jasná a pøitažlivá: lépe
hospodaøit s finanèními
prostøedky státu a zvednout
úroveò naší ekonomiky tak,
abychom se mohli vyrovnávat s nejlepšími
ekonomikami v Evropì.
Pøiznejme, že je šéf hnutí
machr na finance, i státu,
což je, myslím, podcenìno i
èleny vládní koalice v èele s
pøedsedou. To, že je šéf
hnutí oligarcha, všichni
vìdìli od poèátku. Osobnì
hnutí ANO fandím, jde teï
jen o to, aby též lidé z tohoto
hnutí na dùležitých postech
krajù, obcí a státu mìli oèekávanou kvalitu, na kterou
šéf hnutí jistì spoléhá.
Život v naší obci se po
volbách pøíliš nezmìní.
Naše zastupitelstvo má za
úkol øídit chod a rozvoj
obce dle nastoleného programu. V letošním roce
dokonèíme stavbu nové
komunikace V Dolku, dále
provedeme zpevnìní bøehu
Krempulce (Glembovce),
který je nebezpeènì podemletý a zahajujeme stavbu
1. etapy kanalizace ZŠ +
Šlog. V dobì, kdy budete
èíst tyto øádky, se bude už
jezdit po novém železobetonovém mostì u sokolovny. Na vysvìtlenou jen
uvádím, že doba neèinnosti
– jak se jeví – po tom, co ten
most už je skoro hotový je
technologicky nutná doba
zrání železobetonu, tedy na
most nesmí ještì pøijít velká
zátìž.
V oblasti pøíprav rozpoètu na rok 2017 pracujeme na optimalizaci øízení
financí tak, aby v následujícím období mohly být realizovány plánované velké
stavby, tj. kanalizace ZŠ +

Šlog , kanalizace v Koukolné (zahájení v roce
2017) a Domov pro seniory
(zahájení v roce 2017). V
oblastech podpory seniorù
a školní mládeže bychom
chtìli udržet dosažený
nadstandard v karvinském
regionu, pøípadnì ho dále
rozvinout. V radì obce a v
zastupitelstvu jsme již i
pøedjednali zámìr o poskytování nadstandardní finanèní a jiné podpory pro obyvatele, kteøí se budou
pøipojovat na nový kanalizaèní systém.
Pøestože obec 5 let masivnì investuje, prostøedky
na úètech obce jsou na
rekordní výši a obec nemá
stále ani korunu dluhu. Daøí
se nám v získávání dotací a
škarohlídùm potvrzuji, že
tato obec nemìla nikdy tak
dobrý výhled dalšího
rozvoje jak se dnes rýsuje.
Ing. L. Rosman
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Provoz sbìrného dvora odpadù
Z dùvodu opakujících se konfliktních situací pøi odbìru
odpadù ve sbìrném dvoøe shrnujeme základní zásady
provozu, kterými jsou obsluha i obèané povinni se øídit:
Provozní doba sbìrného
dvora:
Letní provoz
(od 1.4. do 31.10.)
Pondìlí
od 8.00 do 18.00 hodin
Støeda
od 8.00 do 18.00 hodin
Sobota
od 8.00 do 16.00 hodin
Zimní provoz
(od 1.11. do 31.3.)
Støeda
od 8.00 do 16.00 hodin
Sobota
od 8.00 do 16.00 hodin
Mimo tuto dobu je areál
uzavøen.
Sbìrný dvùr slouží pro
bezplatné oddìlené shromažïování výhradnì tìchto
druhù odpadù:
papír a lepenka (karton),
sklo, plasty, biologicky
rozložitelný odpad, døevo,

Návod na zmìnu
kultury pozemku
Vážení spoluobèané, s
odstupem asi tøí let lze velice
kladnì hodnotit v obci zmìnu
koeficientu pro danì z nemovitosti. Obec má více penìz a
úplnì jiné možnosti rozvoje,
což je snad na masivních
investicích v obci patrné. Tu v
prùmìru tisícikorunu na daních navíc jsme obèanùm v
podstatì vrátili na snížení ceny
popelnice z pùvodních 1.500
Kè na 500 Kè. V obci jsou ale
vlastníci ploch s klasifikací
ostatní plocha, a to i ve vìtších
výmìrách. Tyto velké plochy
samozøejmì ta tisícikoruna za
popelnici zpátky nevyøeší. V
nìkolika pøípadech jsme proto
pomohli obèanùm ostatní
plochy po letech pøekvalifikovat napøíklad na zahrady,
lesní porost a travnaté plochy,
apod. Pak zùstává platba danì
bez ovlivnìní zmínìným
vyšším koeficientem. Obec,
tam kde to je možné, podpoøí
žádosti obèanù o úèinné
pøekvalifikování pozemkù.
Obèané však sami musí
(pokraèování na str. 4)

pneumatiky, stavební odpad
(stavební su) - maximální
množství 1 pøívìsný vozík na
osobu a svozový den, objemný
odpad, nebezpeèné složky
komunálního odpadu (zbytky
barev a chemikálií, zbytky
maziv a olejù, zbytky spotøební kosmetiky a jejich obaly,
apod.), elektroodpad (TV a PC
technika, lednice, mikrovlné
trouby, mobily, apod.), kovy.
Do sbìrného dvora není
možné vozit:
- komunální odpad, kam
patøí i popel z kotlù na tuhá
paliva (na tento odpad slouží
výhradnì popelnice u rodinných domù a nebude
obsluhou odebírán!) - støešní
krytinu s obsahem azbestu
(eternit) - izolaèní hmoty
(prefizol, skelné vaty, ipa,
apod.) Není to místo pro
likvidaci demolice celého
domu èi velké stavební
úpravy. Toto si každý obèan
musí zlikvidovat na vlastní
náklady odvozem na skládku
odpadù.
Dále pøipomínáme, že
sbìrný dvùr slouží pouze pro
fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci Dìtmarovice.
Odpad je odebírán pouze
po pøedložení obèanského
prùkazu èi jiného platného
dokladu s vyznaèenou
adresou, která je obsluhou
zaznamenána. Tato povinnost
neplatí pro kompletní
elektroodpad a osvìtlovací
tìlesa (záøivky, výbojky,
žárovky, apod.) v rámci
zpìtného odbìru, který je
odebírán bez jakéhokoliv
omezení.
Obsluha sbìrného dvora
není urèena pro vykládání
odpadu.
Vede evidenci návštìvníkù, urèuje místo vykládky odpadu a zodpovídá za
správné tøídìní odpadù podle
urèených komodit.
Právnické osoby ani
fyzické osoby podnikající
nejsou oprávnìny tento sbìrný
dvùr využívat, což se bohužel

èasto dìje, a živnostníci høeší
na trvalý pobyt v obci.
Ta t o p o d m í n k a b y l a
jednoznaènì vymezena
Státním fondem životního
prostøedí, který obci pøidìlil
dotaci na zøízení sbìrného
dvora a obec ji musí plnì
respektovat.
Pøi této pøíležitosti upozoròujeme podnikatele, že dle
platné legislativy musí mít
øádnì vedenou evidenci opadù
a uzavøenou smlouvu s

odbornou firmou na likvidaci
všech druhù odpadu podle
kolaudaèního rozhodnutí pøi
zøizování provozovny. Pøi
kontrole povìøeného úøadu na
úseku životního prostøedí jsou
tyto doklady požadovány a
jejich absence je pokuto-vána.
Obracíme se proto na Vás
všechny s žádostí, abyste tato
pravidla dodržovali a vyhnuli
se tak zbyteèným nepøíjemným situacím na sbìrném
dvoøe.
OÚ

POZOR Zmìna ve vyhlášce o ochranì ovzduší
v obci, která øeší spalování suchého rostlinného
materiálu na venkovních ohništích
Abychom ještì více zamezili zhoršování kvality ovzduší z
nepøíjemného dýmu pøi pálení napø. vlhkého listí na podzim,
Zastupitelstvo obce Dìtmarovice
na svém zasedání dne
14.9.2016 vydalo Obecnì závaznou vyhlášku obce Dìtmarovice
è. 1/2016, kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška obce
Dìtmarovice è. 3/2012 o ochranì ovzduší v obci.
Text pùvodní vyhlášky è. 3/2012 se mìní v èásti druhé, èlánku 3,
bodu 5, kdy vymezuje
období možného spalování suchého
rostlinného materiálu na venkovních ohništích, a to pouze od 1.5.
do 30.9.
Celý doplnìný text pùvodní vyhlášky, èlánku 3, bodu 5 zní:
Podmínky pro spalování rostlinných materiálù
1) Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze, jsou – li
suché.
2) Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze za dobrých
rozptylových podmínek. Za dobré rozptylové podmínky se
nepovažuje stav:
a) bezvìtøí nebo slabého vìtru (0 - 2 m/s vèetnì)
b) pøi výskytu mlhy (meteorologický stav, pøi nìmž je dohlednost
pod 1 km)
c) pøi výskytu kouøma (obdobný meteorologický stav jako mlha,
pøi nìmž se však dohlednost pohybuje v rozpìtí od 1 do 10 km)
d) dešových a snìhových srážek
e) pøi vyhlášení signálu regulace a signálu upozornìní (smogové
situace)
3) Pøi spalování rostlinných materiálù nesmí docházet k
obtìžování zápachem nebo kouøem.
4) Pøi spalování rostlinných materiálù nesmí docházet ke
spoluspalování jiných materiálù a odpadù.
5) V otevøených ohništích mohou být rostlinné materiály za
úèelem odstranìní spalovány v prùbìhu kalendáøního roku pouze
od 1.5. do 30.9. 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 spalování suchých
rostlinných materiálù za úèelem odstranìní zakázáno.
Tato vyhláška nabývá úèinnosti 20.10.2016.
Prosíme o respektování tohoto naøízení, je to pro dobro nás všech,
zejména dìtí, které s pøicházejícím inverzním poèasím opìt budou
více trpìt nepøíjemnými a zdlouhavými respiraèními chorobami.
Pro likvidaci listí èi jiných rostlinných zbytkù využijte vlastní
kompost, BIO popelnice nebo sbìrný dvùr. Porušení Obecnì
závazné vyhlášky je pøestupek a øešením se zabývá Magistrát
mìsta Karviná v rámci pøestupkového øízení.
OÚ
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Finanènì úspìšný školní rok 2015/2016

O prázdninách se pracovalo

Škola se každoroènì zapojuje do projektù, které jsou
finanèním pøínosem a zkvalitòují výuku a život žákù ve
škole i mimo ni. Díky tomu jsme v minulém školním roce
obdrželi èástku pøevyšující 5 miliónù korun.
Šlo zejména o následující projekty:
- Výzva è. 56 – ètu, èteš, èteme v hodnotì 227.000,- Kè
- Výzva è. 57 – Technika nás baví v hodnotì 262.000,- Kè
- SFŽP – na školy v pøírodì v hodnotì 375.000,- Kè
- Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
– „ZŠ a MŠ Dìtmarovice – sportovní areál“ v hodnotì
4.151.961,94 Kè

V období velkých prázdnin, tedy v èervenci a srpnu,
využila škola, že se žáci neuèí a nechala provést stavební
práce v budovì školy a v areálu MŠ støed.
V budovì základní školy byla vytvoøena nová uèebna ve
3. patøe, která bude primárnì sloužit pro výuku ICT a pro
práci s tablety.
V MŠ støed byly staré chodníky nahrazeny novými a byla
vybudována dláždìná plocha urèená ke hrám dìtí.
Vìøím, že obì akce pøispìjí ke zkvalitnìní a zpestøení
výuky žákù a her dìtí v obci.
Mgr. Robert Lindert
øeditel školy

Stínování na SOU DAKOL s.r.o.
V letošním školním roce se žákùm naší základní školy
naskytla pøíležitost, seznámit se s technickými, øemeslnými
obory a profesemi na SOU DAKOL, s.r.o. v rámci projektu
„Stínování“. Žáci ZŠ Dìtmarovice byli zapojeni pøímo do
výuky a mohli si tak vyzkoušet nìkteré postupy práce
obrábìèù, strojních mechanikù, nástrojáøù, instalatérù,
sváøeèù, tesaøù, zedníkù, ale i dalších oborù jako masér,
ošetøovatel, prodavaè aj. V ranních hodinách jsme
nastoupili do autobusu Dakol, který je urèen výhradnì
studentùm SOU DAKOL s.r.o. Ten nás dovezl pøímo pøed
hlavní vchod školy, kde už na nás èekala paní DiS. Helena
Trinerová , která byla naší hlavní prùvodkyní, a zavedla nás
do posluchárny, kde nás pøivítala paní øeditelka Ing.
Michaela Pacanovská a pan zástupce øeditele Mgr. Jaroslav
Kolarz. Žáci vzornì poslouchali, co škola nabízí a jaký
bude dnešní program. Poté byli rozdìleni do skupinek a
dále podskupinek, aby si mohli vyzkoušet na vlastní kùži
pracovní postupy, které by jinak ve školní dílnì na ZŠ
provádìt nemohli. Ze zaèátku mìli žáci ostych, ale brzy je
pøešel a pustili se nadšenì do práce. Za dobøe odvedenou
práci byli žáci odmìnìni. Na obìd byla polévka a guláš s
knedlíkem. Po malém vytrávení se žáci pustili opìt do
práce. Nìkteøí si odnesli i své výrobky s sebou, ale nìkteré
zkonzumovali pøímo na místì a moc jim chutnaly.
Po takto nároèném a pouèném dni, kde si nìkteøí žáci
vyzkoušeli, co je v dalším studiu èeká, jsme opìt nastoupili
do autobusu, který nás odvezl zpìt do Dìtmarovic.
Mgr. Leona Veøtat, tøídní uèitelka 9. tøídy

Názory a postøehy našich žákù z 9. tøídy:
„Na Dakolu se mi nejvíce líbily palaèinky a míchané
drinky (o palaèinkách se mi dokonce i zdálo). Velmi mne
zaujalo, že na technických oborech byly i nìjaké dívky.
Kdybych si mìla vybrat nìjaký obor, vyberu si
hotelnictví.“
Karolína Štefániková

„Na Dakolu se mi nejvíc líbilo míchání drinkù a hodnì
mì zaujal ošetøovatelský obor. Dozvìdìla jsem se hodnì
vìcí o rùzných oborech. Jsem velice ráda, že jsme se mohli
tohoto projektu zúèastnit. PS: Palaèinky byly vynikající.“
Tereza Chromíková
„Na Dakolu se mi líbilo. Mìli to pìknì pøipravené, obìd
byl super. Velmi se mi líbily CNC stroje a také 3D
programování. Mohli jsme si udìlat vlastní drink a udìlali
nám skvìlou palaèinku. Masáž byla taky super se skvìlýma
holkama.“
Vít Pavlovski
„Na Dakolu se mi nejvíce líbilo, že si pro nás každý
student nìco pøipravil. Nejvíce se mi líbil obor hotelnictví,
ale nejvíce srandy bylo v dílnách.“
Terezie Sepešiová
„Líbilo se mi poèítaèové programování, které bych chtìl
studovat na prùmyslové škole. Dále se mi líbila masáž ?.
Kdybych si mìl vybrat obor na Dakolu, vyberu si
hotelnictví.“
Vojtìch Chmiel
„Na Dakolu se mi líbilo a pøineslo mi to nìjaké
zkušenosti. Nejvíce se mi líbila kavárna, kde nám žák z
maturitního roèníku pøipravil palaèinky a také jsme mohli
namíchat nealkoholický nápoj. Všichni studenti se nám
vìnovali a nauèili nás nìco nového.
Pavla Cieslarová

Návod na zmìnu kultury pozemku
(dokonèení ze str. 3)
vyvinout základní aktivitu pro postup v uvedené vìci. Postup je to
jednoduchý a v mnoha pøípadech obèanùm navodil snížení danì z
nemovitosti. Ústnì sdìlí potøebné kroky každému zájemci
pracovníci našeho stavebního úøadu a pracovníci Katastrálního
úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracovištì
Karviná, ale v podstatì se jedná o následující:
1/ Obèan se obrátí se žádostí na stavební úøad Obecního úøadu
Dìtmarovice v pøípadì, že je jeho zámìrem zmìna druhu
pozemku, která dosud nebyla na pozemku provedena (napø.
pozemek je užíván jako orná pùda a v katastru nemovitostí je
veden v kultuøe „orná pùda“, v budoucnu je zámìrem obèana
využívat pozemek jako zahradu a tedy zmìnit druh pozemku na
kulturu„zahrada“). 2/ Obèan se obrátí se žádostí na Katastrální
úøad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištì Karviná v
pøípadì, že je jeho zámìrem zmìna druhu pozemku, která již byla
fakticky na pozemku uskuteènìna (napø. pozemek je užíván jako
zahrada a v katastru nemovitostí je veden v kultuøe „orná pùda“,
zámìrem obèana je pøekvalifikování druhu pozemku v souladu s
jeho skuteèným užíváním tj. „zahrada“). Podrobnìjší informace o
zmìnì druhu pozemku, která dosud nebyla provedena, jsou
zveøejnìny na internetových stránkách obce Dìtmarovice v sekci
stavební úøad (www.detmarovice.cz).
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1. dobroèinný bazar dìtmarovické farnosti
Vážení obèané,
rádi bychom Vás oslovili ve vìci zapojení se do našeho 1.
dobroèinného bazaru dìtmarovické farnosti. Tento
charitativní projekt bychom rádi zorganizovali za pøispìní
Vašich darù, které budou nabízeny za symbolické ceny ve
veøejném bazaru, jehož výtìžek poputuje na sbírku pro
opravu varhan v našem kostele.
Podzim bývá mnohdy obdobím, kdy se pøed sklonkem roku
zamýšlíme nad uplynulým èasem a necháváme pozvolna
proudit ducha Vánoc do našich domovù. Adventní doba nás
èasto pøivádí k náklonnosti k lásce k bližnímu a
uvìdomování si nelehkých podmínek nìkterých z nás. Vaše
spolupráce v dobroèinných aktivitách je projevem dobré
vùle, jednou z pomocí èi dobrým skutkem. Bazar je zároveò
praktickou možností, jak se mùžete zbavit nevyužívaných
vìcí pøi pøedvánoèním úklidu nebo naopak pøi nákupu najít
malou drobnost pro nìkoho z blízkých. Pokud se s námi do
sbírky zapojíte, pøineste vyøazené vìci na sbìrné a zároveò
prodejní místo - pøízemní prostor naší fary. Darovat je
možno èisté a nepoškozené vìci: obleèení, boty, kabelky,
bižuterii, ložní prádlo, ruèníky, hraèky, hry, kola, sportovní
potøeby, keramiku. Darované vìci se nevrací zpìt.
Vìnováním nebo následným zakoupením vìcí pøispìjete k
opravì kostelních varhan, zbylé dary budou vìnovány
o.p.s. Moment. Tato charitativní organizace pomáhá
prodejem darù v kamenných obchodech v Karviné a
Ostravì, podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní

stacionáø Žebøík, obèanské sdružení Kola pro Afriku. Více
informací naleznete na jejich webových stránkách
http://www.moment-ops.cz
Sbìr probìhne na faøe v sobotu 3.12.2016 od 9:00 do 16:00
hodin. Prodej bude následovat rovnìž na faøe, a to o týden
pozdìji - v pátek 9. a v sobotu 10. prosince 2016, vždy od
9:00 do 17:00 hodin. Pøedem dìkujeme za Vaši iniciativu v
této události a budeme se tìšit na vidìnou!
Za pøípravný tým Mgr. Nikol Èempelová
tel. kontakt:774 645 659

V Dìtmarovicích
bude koncertovat ministr
Již rok a pùl probíhá pod hlavièkou farnosti veøejná
sbírka na opravu vzácných dìtmarovických varhan. Díky
štìdrosti mnoha obèanù, podnikatelù, Ostravskoopavského biskupství a v neposlední øadì Okresnímu
památkovému ústavu v Karviné se doposud podaøilo
shromáždit témìø pùl milionu korun. Cílová èástka 2,3 mil.
Kè je ovšem pomìrnì v nedohlednu, tøebaže záchrana
dìdictví našich pøedkù potrvá do roku 2020. Podpoøit
šlechetnou myšlenku opravy královského nástroje se
rozhodl i poslanec parlamentu a ministr zemìdìlství
Èeské republiky Ing. Marián Jureèka, a to naprosto
originálním zpùsobem: málokdo totiž ví, že tento 36 letý
otec pìti dìtí z Rokytnice u Pøerova už pøes 20 let hraje na
tubu. A nabídka, adresovaná panu faráøi, byla skuteènì
lákavá: spolu s nìkolika svými hosty a pøáteli hudebníky
zavítá do našeho farního chrámu s programem benefièního
koncertu na podporu záchrany kostelních varhan. „Snažím
se mìnit vìci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dìlám
vždy naplno a odpovìdnì. Moji oporou v životì je
køesanská víra. Díky ní vím, co je v životì dùležité.
Spokojené rodiny, bezpeèný domov, svoboda, solidarita,
tolerance, pracovitost, poctivost, soucit, obìtavost,
odpovìdnost za sebe, své blízké a své okolí. To je svìt,
který je náš, kterému rozumíme a který bychom si nemìli
nechat vzít lidmi, kteøí to vidí jinak“, øíká Marián Jureèka.
Dovolte proto, abych vás a vaše známé pozval na tento
jedineèný koncert, který se uskuteèní v pøedveèer adventu,
v sobotu 26. listopadu v 17:00 hodin. Po návštìvì
Medových dnù dobøe padne pohlazení duše u pøíjemné
hudby s podporou ušlechtilé vìci. Záleží nám jistì všem na
tom, aby dìtmarovický svatostánek byl dùstojným místem
pro každého èlovìka, místem, kde mùžeme s bázní a úctou
pokleknout, podìkovat a odevzdat svoje starosti. Moc
prosím, zvláštì pokud na koncert nebudete moci dorazit,
abyste s láskou na toto naše spoleèné a zároveò Boží dílo
podle svých možností pøispìli (è. úètu 1071721390349/0800). Pøedem dìkuji všem, kdo otevøou své
srdce, a svou štìdrostí pomohou zachovat bohulibý nástroj
pro další generace.
P.Dr. Marcel Puvák
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Upozornìní

My a naši zemøelí
Zvadlé listí na zemi pøipomíná, že prožíváme èas
podzimního zamyšlení nad pomíjivostí a køehkostí
lidského života. Rùzná jsou utrpení na zemi. Ale k tìm
nejvíce bolestivým patøí jistì ztráta tìch, kdo nám byli
obzvláštì blízcí, drazí našemu srdci. Všechny vás zvu na
dušièkovou pobožnost v nedìli 6. listopadu, která
zaène v kostele v 15:30 hod., a odtud pùjdeme v
prùvodu ke køíži na høbitov, kde budeme pokraèovat
spoleènou modlitbou za naše drahé zesnulé. Høbitov –
podivuhodná zahrada. Tady má každý svoje místo.
Odpoèívá tam možná tvùj manžel nebo manželka. Spolu
jste snášeli dobré i zlé, jak jste slíbili u oltáøe. Byli jste
jedna mysl a jedno srdce, v lásce a vìrnosti jste si pomáhali
øadu let… Odpoèívá tam možná milé dítì, nadìjný syn,
dobrá dcera. Odešli pøed Vámi tam, odkud není návratu.
Odpoèívá tam možná Váš vìrný pøítel nebo pøítelkynì…
spí už vìèný sen, nad jejich hrobem se tyèí køíž. Odpoèívá
tam možná šlechetný uèitel, jenž Vám otevíral bránu
vìdìní, nebo knìz, který Vás køtil, èasto pozvedal mocnou
rukou, žehnal Vám, živil Vás chlebem andìlským, vedl
cestou ctnosti a moudøe jako dobrý otec.
Za své drahé zemøelé se alespoò ve výroèní den
jejich úmrtí patøí nechat odsloužit mši svatou. Zapisují
se v kostele nebo na faøe od 1. listopadu.

Žehnání adventních vìncù
V nedìli 27. listopadu zaèíná advent – èas pøípravy na
Vánoce, èas oèekávání Božího narození. K této ètyøtýdenní
cestì neodmyslitelnì patøí zelený kruh z voòavého chvojí,
jemuž dominují barevné svíce. Ano, øeè je o adventním
vìnci. Ty letošní budou požehnány v katolickém kostele v
rámci benefièního koncertu v sobotu 26. listopadu a rovnìž
následujícího dne pøi nedìlní mši svaté v 7:30 hodin.
Srdeènì zveme!

Køesan katolík, potažmo jeho nejbližší pøíbuzní,
mají udìlat maximum proto, aby pøed smrtí – ovšem
ještì pøi zdravé mysli – pøijal umírající od knìze svátost
pomazání nemocných.
Po nìkolika neblahých pohøeb zvykne „nabalit“ a
zkušenostech oznamuji, že pohøeb prodlouží pøibližnì
katolické pohøby z kostela o 15 minut, vyžaduje vedle
v Dìtmarovicích budou její duchovní hodnoty také
slou-ženy se mší pouze v ohled na pastoraèní výzpøípadì, pokud byl k nam. Je nedùstojné slavit to
zesnulé(mu) pøed smrtí nejdražší, co køesané mají,
zavolán knìz k posled- t e d y m š i s v a t o u , v
nímu pomazání, a zároveò pøítomnosti lidí, kteøí do
pokud alespoò 5 èlenù kostela ani ke svátostem
nejbližší rodiny pøistoupí nechodí, neumí pøi mši
bezprostøednì pøed pohø- odpovídat, a je tøeba obøad
bem ke svaté zpovìdi a neustále pøerušovat pøiponáslednì ke svatému pøi- mínáním, kdy se stojí, kleèí
jímání. V opaèném pøípadì nebo sedí. Že by si „maprobìhne poslední rozlou- minka pøála pohøeb i se
èení zjednodušenou for- mší“, je jistì chvályhodné,
mou, tzv. „beze mše“. ale jsem bytostnì pøesvìdVšechny pøípadné výjimky èen, že by si maminka v
posoudí pan faráø indivi- takovém pøípadì daleko
duálnì. Pohøeb není svátost, více pøála, aby její dìti
jak se mylnì uvádí, nýbrž chodily pravidelnì do
tzv. svátostina; je to obøad, kostela, a alespoò pøi jejím
který trvá cca. 25 minut, a vlastním pohøbu po letech
jehož souèástí jsou mod- pøistoupily ke sv. zpovìdi a
litby, úryvky z Bible, sv. pøijímání.
Pøipravil P. Dr. Marcel Puvák
kázání, výkrop a okuøování
faráø
rakve, a samozøejmì písnì a
rkf.detmarovice@doo.cz
skladby. Mše, která se na
tel. 731 402 008

Vážení obèané,
Památka zesnulých je svátkem, kdy snad každý zajde na
hrob svých blízkých, aby jim zapálil svíèku a chvilku postál
s myšlenkou na ty, kteøí jsou již nenávratnì pryè, ale mìli a
nadále mají pevné místo v našich srdcích. Život mnohdy
èlovìka odvede do vzdálených míst na zemi a není tudíž
schopen uctít svou pøítomností hrob svých nejbližších
právì v tento den. Pokud dojde k této situaci, není
podstatné, kdo zemøelému zapálí svíèku na høbitovì a
nìkdo v dáli pøipojí svou vzpomínku.
Pojïme i v naší obci udìlat nìco pro ty zemøelé, kterým,
z nìjakého dùvodu, svíèka na hrobu nehoøí a v den
Památky zesnulých zapalme svíèku na opuštìných hrobech
poblíž místa, kde odpoèívají naši blízcí.
Svíèky, mnou poøízené ze zastupitelských odmìn Vám
budu, zdarma, rozdávat dne 2.11.2016 pøed branou kostela
od 16,00 - 17,00 hodin, kde si je mùžete vyzvednout a
opuštìné hroby poté rozsvítit. Pøedem dìkuji všem, kteøí se
do této akce zapojí.
Jana Formandlová
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Oslavy 120. výroèí založení Sboru
dobrovolných hasièù v Dìtmarovicích
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24.9.2016
jsme pøivítali
nové obèánky
naší obce
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Opravdu je u nás vše v poøádku?
Usnesením 11. zasedání zastupitelstva z ledna t.r. bylo
schváleno provedení plošných oprav komunikací v
Dìtmarovicích položením nového živièného povrchu.
Pøestože od poèátku roku provedené opravy byly
zhotovovány metodou položením kvalitního živièného
povrchu, oprava komunikace kolem bytovek èp. 1049 –
1052 byla zahájena metodou nástøikem asfaltové emulze s
kamenivem. Na nevhodnost tohoto postupu byl starosta
dùraznì písemnì upozornìn s cílem proces oprav touto
technologii zastavit. Pøíjezdová komunikace byla
dokonèena a my, obyvatelé pøedmìtných bytovek, jsme
byli ponecháni napospas všem negativùm, na které byl
starosta dostateènì vèas dopisem upozoròován (v létì
poškozování rozpouštìjícího se povrchu koly vozidel,
všudypøítomnost uvolnìných kamínkù, pøenášených na
nálepech obuvi, pneumatik, na karoserie vozidel, zápach,
nerovnomìrná kvalita zhotovení povrchu a tvorba vodních
kaluží atd.). Pøi posledním 15. zasedání zastupitelstva byla
výše uvedená problematika otevøena zastupitelkou obce
paní Formandlovou (tímto jí upøímnì dìkuji) dotazem na
starostu. Starosta se v odpovìdi k provedeným opravám
komunikace u bytovek vyjádøil mimo jiné tak, že by se
pøedmìtné plochy dìlaly finišerem špatnì. Nevím, jak
bohatou má starosta pro tato svá tvrzení osobní zkušenost s
plošnými opravami komunikací. Napøíklad ulice kolem
Dìlnického domu, kde byla oprava komunikace také v
tomto roce provedena, je mnohem užší než komunikace u
bytovek, vybavena také kanalizaèními vstupy, obrubníky a
nájezdy k nemovitostem, a pøitom finišerem provedena.
Protože byl starosta nìkolikrát písemnì kontaktován s
cílem vysvìtlení zvoleného postupu, pøièemž pokaždé byly
odpovìdí neuspokojivé nebo nebyly odpovìzeny vùbec,
využil jsem tedy svého práva obèana a osobnì prokazatelnì
doruèil na podatelnu obecního úøadu dopis adresovaný
všem jednotlivým zastupitelùm obce. Zastupitelùm však
dopis pøedán nebyl a po projednání radou obce starosta
zaslal dne 18. èervence t.r. další z mnoha nesmyslných
odpovìdí, a to dokonce týden po uplynutí zákonem
stanovené lhùty jednoho mìsíce od pøijetí mého dopisu
podatelnou!! Pokud bych já, jako obèan, nezaplatil
poplatek napø. za svoz odpadù nebo za psa, hrozí mi v
nejhorším pøípadì až exekuce …. V dopise mne starosta
poslal v èase do školních lavic a vysvìtlil mi, co se pod
pojmem „živièný povrch“ skrývá. Doporuèuji starostovi
prostudovat nìkolik odborných popisù metody a použití
nástøiku asfaltovou emulzí napø.
h t t p : / / w w w. n v b l i n e . c z / t u r b o ,
http://www.pjpk.cz/TP96.pdf. Dále jsem byl v dopise
„ubezpeèen“, že „vznik pøípadných úspor na tìchto a jiných
stavbách vždy vítáme jako možnost zvìtšení pùvodního
objemu prací ke zvelebení obce. O využití prostøedkù
rozhoduje rada obce“. Byla to tedy rada obce, která pøi
úspoøe na opravách kolem bytovek (cena provedení oprav
tryskovou metodou je cca 1/10 ceny položení povrchu
bìžnou metodou) rozhodla o opravách prokazatelnì
minimálnì na dvou místech, z toho jednou na soukromém
pozemku!, pøièemž tyto opravy nebyly nikdy projednány

radou èi zastupitelstvem obce? Mùžeme se proto domnívat,
že takových, zastupitelstvem v rozpoètu neodsouhlasených,
oprav mùže být v obci mnohem více.
V èervencovém èísle Dìtmarovického okénka pod
názvem „Nìco je nìkde špatnì…“ se starosta mimo jiné
pouští do filosofování o vývoji spoleènosti a svìta obecnì, o
pádu Berlínské zdi, a že v našem státì není situace dobrá, o
nesoudržnosti a rozpadu zastupitelstev v nìkolika
jmenovaných mìstech apod. Nemusíme chodit ale daleko a
poukazovat na problémy jiných, staèí pozorovat, jaké panují
pomìry v našich malých Dìtmarovicích. Tady bychom,
pane starosto, mìli zaèít filosofovat.
Ing. Václav Brožík v.r.

Ozdravné pobyty
Koncem dubna jsme s manželkou využili dotace obce
urèené pro rehabilitaèní pobyty seniorù a objednali jsme si
týdenní pobyt v lázních Hodonín. Je to moderní lázeòský
komplex v srdci Jižní Moravy poskytující léèebnou a
rehabilitaèní péèi i dokonalou relaxaci. Léèí se zde
onemocnìní kloubù, páteøe a cév, otékaní nohou. K léèení se
používá jódo-bromová voda, parafin, rašelina, masáže,
koupele. Týdenní pobyt pro dva, vèetnì polopenze a 15
procedur pro každého, stál cca 15 tisíc. Dotace obce ve výši
6 000 Kè pro oba tento pobyt prokazatelnì zpøístupnila pro
každého, kdo chce peèovat o
své zdraví. Pobyt nám velmi
prospìl, nebo oba máme
zdravotní problémy.
Chtìl bych podìkovat všem
pøedstavitelùm obce, kteøí se
pøièinili o to, aby také
dùchodci mìli možnos t
bezprostøednì èerpat finanèní
dotace obce pøímou formou a ne v dotacích, jako jsou
zateplení budovy, výmìna oken, teras, koupelen. Je to také
dùležité, ale upevnìní zdraví to moc nepøispìje. Pro pøíklad
uvedu DPS (dùm s peèovatelskou službou) u nadjezdu. Po
všech akcích dùm záøí novotou, kultura bydlení zdejších
dùchodcù je na vysoké úrovni, i když si museli hodnì
vytrpìt, protože vše se provádìlo za plného provozu.
Bydlím v bezprostøední blízkosti DPS a chci øíci, že tito, zde
žijící obèané obce, by si zasloužili alespoò obrovské
podìkování za to, co zde museli vytrpìt, než mohli zase v
klidu bydlet. Pokud se do budoucna bude nadále uvažovat o
podobných dotacích obce na zdravotnì-rehabilitaèní
pobyty, stálo by za uváženou zorganizovat hromadný pobyt
v nìkterém zdravotním støedisku pro všechny zájemce.
Zvýšilo by to serióznost a prùhlednost v dotacích obce na
podobné akce a naší obèané by se lépe cítili, když by byli se
svými známými nebo pøáteli. Rozhodnì by pak ubylo
rùzných smyšlenek, jak to je vlastnì s tìmi dotacemi, že jsou
jenom pro nìkteré a „škarohlídové“ by si museli utøít nos!
Rudolf Gulec, dùchodce
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Zastupitelé jsou „za vodou“
V minulém Dìtmarovickém okénku jsem si pøeèetla
èlánek obèana pana Gulce, který nám jeho
prostøednictvím sdìloval své pocity od doby jeho
pøistìhování se do naší obce. Celý èlánek na mì pùsobí tak,
že koneènì až po zmìnì vedení naší obce se u nás nìco
zaèalo dít.
Jelikož jsem obecní
zastupitelkou, nedá mi na
toto nereagovat. Nepamatuji
si, že bych se za bývalého
vedení obce obávala pøijít na
obecní úøad. Je pravdou, že
bývalý starosta se na veøejnosti pøíliš nevystavoval, ale
byl pracovitý a snaživý a
domnívám se, že mu na srdci
leželo skuteèné blaho obèanù
naší obce. Byl pøímý a
upøímný a nebyl to „bubák“,
který by nevìdìl nic o
správném vedení obce a
úøadu. Právì toto také
potvrdily výsledky voleb za
jeho pùsobení v èele obce,
kdy vyhrál s velkou pøevahou. Výsledky tìchto voleb
respektovány nebyly, a proto
došlo ke zmìnì vedení naší
obce. Navíc „nové vedení“
znovu zavedlo veøejné
hlasování o personálních
otázkách, které bylo po
sametové revoluci nahrazeno
hlasováním tajným.
Nejvíce mne v èlánku p.
Gulce zaujala poznámka o
okamžitém zvýšení odmìn
zastupitelù obce po volbách a
jejich hodnocení coby „dobøe
situovaných lidí“. Toto mì
utvrzuje v pøesvìdèení, že je
velkou chybou, že na
zasedáních zastu-pitelstva
bývá velice málo obsazena
èást místnosti, vyhrazená pro
obèany obce. Dùsledkem
toho je, že se obèané o
skuteèných problémech v
obci a o postojích a aktivitì
jednotlivých zastupitelù
dozvídají pouze zprostøedkovanì a tím jim schází
vlastní nezkreslený názor na
dìní v obci. A výše odmìny
za práci èlena zastupitelstva
obce?
Pro reálnou pøedstavu
tímto zveøejòuji výši své

èisté odmìny za práci v ZO,
která èiní 468,- Kè za mìsíc.
Ihned po zvolení do ZO jsem
ale cítila, že o tuto odmìnu
opravdu nestojím (bez
doporuèení od jiných osob) a
požádala jsem, aby mi
nebyla vyplácena.
Dostalo se mi však
odpovìdi, že to jednoduše
není možné a zákon to
nedovoluje, i když nevím, co
je na nevyplácení odmìny
tak složitého. S žádostí o
nevyplácení jsem tedy
neuspìla, proto jsem se
rozhodla vyplacené pení-ze
ukládat a opìt je vracet mezi
lidi. Doposud jsem z odmìn,
doufám, potìšila dìti na
táboøe v Odrách, kde jsem
jim za tyto peníze poøídila
velký dort a sladké odmìny
do soutìží, hradila jsem
všechny pøednášky na akci

„Veèery o zdraví“, vybavila
jsem na høbitovì skøíòku pro
úklid hrobù. Momentálnì
øeším, jak pomoci chlapci,
který je postižen leukémií.
Pokud se mi to podaøí, chtìla
bych na svátek Památky
zesnulých zakoupit svíèky
pro hroby, na které nikdo
nedochází a rozsvítit tak celý
høbitov. V plánu toho mám
ještì mnoho, a proto by mne
osobnì tøeba i další zvýšení
odmìn dost potìšilo. I pøesto,
že sama z èinnosti zastupitelky obce nemám žádné
finanèní výhody, domnívám
se, že zastupitelé si odmìnu
opravdu zaslouží. Pokud
chce zastupitel dobøe odvádìt
svou práci, musí se zajímat o
dìní v obci, pracovat prùbìžnì a toto zabere znaènou
èást jeho volného èasu. Je
také nezbytnì nutné pøipravit
se na každé zasedání zastupitelstva studiem podkladù, èasto dosti složitých, a
to také není hned. Je pravda,
že nìkteøí zastupitelé vystupují se svými názory málo èi

vùbec, ale to je zpùsobeno
tím, že jim to jako volièi
dovolíme a opakovanì je volíme a poté negativnì
hodnotíme to, jaké za èinnost
pobírají odmìny. Tímto
postupem jsou obèané
vlastnì sami proti sobì. K
problematice odmìn bych
závìrem ráda pøipomnìla, že
na webových stránkách obce
je možno dozvìdìt se, kdo
disponuje kumulací funkcí ve
výborech a komisích, tudíž
získává vyšší mìsíèní finanèní odmìnu, protože až za
nynìjšího vedení obce bylo
navrženo a schváleno sèítání
odmìn za jednotlivé funkce
èlenù zastupitelstva a zvýšení
poètu místostarostù z jednoho na dva.
Nemyslím si, že bychom
mìli tajit, kdo má jak vysoké
odmìny. Volili jste nás, tak je
potøeba dávat vám informace
a navíc výsledky hlasování
zastupitelstva obce jsou
veøejné.
Pro pøehlednost tedy
uvádím:

PODÌKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou podìkovala celému kolektivu MŠ Koukolná za krásná léta, která
mé dìti (Jan 17 let, Eliška 11 let a Daniel 7 let) mohly strávit v jeho péèi. Paní kuchaøce
Ilonì Èejkové za vždy výborná jídla, která byla jedním z dùvodù, proè se mé dìti tìšily do
školky. Školnici Helenì Sembolové a p. pomocnici šk. jídelny Hanì Štefanikové za
trpìlivou pomoc dìtem pøi jídle, oblékání a jiných každodenních úkonech. Uèitelkám
Badurové Sylvì, Svobodové Marii, Bc. Šodkové Marii, Bc. Jachymèákové Kateøinì,
Bursové Markétì a Piechaczkové Johanì za nádhernou výuku, trpìlivý pøístup, laskavost a
za to, že mé dìti trávily ve školce svùj èas velmi rády. Mé zvláštní podìkování patøí
vedoucí uèitelce p. Foltynové Zdeòce za její ochotu, vstøícnost, úžasnou trpìlivost s dìtmi
a nìkdy i s námi rodièi a za laskavou péèi a schopnost udržet si úsmìv na tváøi za jakékoli
situace ve školce i mimo ni. Bez jejího vedení by MŠ Koukolná nebyla tím, èím je.
Mazurková Bohdana
- 11 -
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Z kronikáøského fotoarchivu
Prostranství pøed budovou obecního úøadu se v
letošním roce znaènì promìnilo. Byly odstranìny
nemocné jehliènany, pøes které už nebyla budova
radnice témìø vùbec vidìt, a byla provedena nová
moderní úprava tohoto parèíku. Zùstaly pouze dva
smrky a pùvodní kašna z konce padesátých let.
Jak se prostranství pøed budovou i ona sama
promìòovaly, mùžete vidìt na tìchto snímcích.
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ODDLUŽENÍ JAKO CESTA Z „DLUHOVÉ PASTI“
Dluhy jsou v souèasné dobì fenoménem naší
spoleènosti a stále více jednotlivcù i domácností již má
jisté zkušenosti s neschopností jejich splácení.
Své o tom ví i paní
Magda, která kontaktovala

OBÈANSKOU PORADNU Karviná, støedisko

Slezské diakonie, aby
zjistila, jak situaci spojenou
s „dluhovou pastí“ øešit.
Sdìlila, že je již ve
starobním dùchodu, žije
sama a zadlužila se u
bankovních i nebankovních
spoleèností. Své závazky
nezvládá splácet a obává se

pøípadné exekuce. Sociální
pracovnice paní Magdì
sdìlila, že jednou z
možností øešení její situace
je oddlužení (osobní
bankrot). Vysvìtlila jí, že
podle Insolvenèního zákona
je dlužník v úpadku, má-li
více vìøitelù a není schopen
plnit své dluhy. O oddlužení
rozhoduje Krajský soud na
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základì podaného
návrhu.
S o u d
v š a k
povolí
oddlužení pouze tehdy,
pokud lze dùvodnì
oèekávat, že nezajištìní
vìøitelé ve výsledku obdrží
alespoò 30% svých
pohledávek. Také byla
informována o tom, že
oddlužení se provede buï
zpenìžením majetku, nebo
plnìním splátkového
kalendáøe, kdy musí dlužník
po dobu pìti let v
pravidelných splátkách
uhradit zmínìných 30%
svých pohledávek. Kromì
poskytnutých informací byl
paní Magdì proveden také
orientaèní propoèet
nezabavitelného minima a
srážek v rámci oddlužení,
podle kterého bylo zjištìno,
že je vhodnou osobou pro
provedení oddlužení. Má
tedy možnost podat návrh
na povolení oddlužení ke
Krajskému soudu v Ostravì.
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
8:00-12:00 a od 13:0016:00, ve støedu od 8:0012:00 a od 13:00-16:00, ve
ètvrtek od 8:00-12.00 a v
pátek od 8:00-10:00.
Obèanskou poradnu lze
navštívit osobnì nebo
kontaktovat telefonicky na
èísle 734 645 272.
Mgr. Lenka Zahrajová,
DiS., sociální pracovnice
OBÈANSKÉ PORADNY
Karviná
www.detmarovice.cz
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Na spoleènou cestu životem vykroèili

Životní jubileum oslavili
Záøí 2016
81 let
Alžbìta Džurinová
83 let
Gerhard Kawulok
Jarmila Kolková
Ilona Rduchová
84 let
Jaroslav Katolický
85 let
Bedøich Hanusek
87 let
Jaromír Kolek
Øíjen 2016
80 let
Vlasta Lincerová
Vladislav Wróbel
82 let
Karel Grabiec

83 let
Jan Sabela
Olga Sobalová
Vìra Lapišová
Ludmila Poláèková
84 let
Ladislav Kyša
Rùžena Lincerová
85 let
Miroslav Janíèek
86 let
Jiøina Prudlová
87 let
Božena Madecká
Liduše Svrèinová
88 let
Teresa Støelcová
90 let
Magdaléna Škodáková
92 let
Hedvika Hánlová

20.8.2016
David Svoboda - Orlová
Nikola Románková - Doubrava
20.8.2016
Jan Kupèák - Dìtmarovice
Mgr. Andrea Filipová - Dìtmarovice
26.8.2016
Jakub Provázek - Karviná
Andrea Švarcová - Karviná
10.9.2016
Martin Majling - Banská Bystrica
Eva Hanzlová - Doubrava
15.10.2016
David Knìžík - Karviná
Andrea Štusková - Karviná
15.10.2016
Martin Wodecki - Dìtmarovice
Nikola Škrášková - Dìtmarovice

Setkání jubilantù
Komise pro obèanské záležitosti poøádala ve støedu
12. øíjna t.r. tradièní spoleèenské setkání našich seniorù. Do
sálu Dìlnického domu byli pozváni oslavenci, kteøí v
letošním roce dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 a více let. Celkem s
partnery èi pøáteli pøijalo pozvání 89 obèanù. Nejstarším
úèastníkem byl pan Jan Elšík, který letos v srpnu oslavil
úctyhodné 90. narozeniny. Jako malou pozornost obdrželi
jubilanti poukaz do Dìtmarovické lékárny a pøi malém
obèerstvení a dobré hudbì si pak mohli spoleènì popovídat,
zazpívat i zatanèit.
Jménem komise pro obèanské záležitosti dìkujeme
všem za jejich úèast. Doufáme, že se pøíjemnì pobavili a že
se jim akce líbila, protože spokojenost hostù je nejvìtší
odmìnou organizátorù.
Ještì jednou všem pøejeme zejména hodnì zdraví, štìstí
a zdaru.

Zlatou svatbu oslavili
17.9.2016
8.10.2016
15.10.2016

Jana a Raimund Chromikovi
Miroslava a Albert Dadokovi
Marie a Josef Jopkovi

Diamantovou svatbu oslavili
29.9.2016
13.10.2016
20.10.2016

Marie a Ladislav Topiaøovi
Vìra a Jan Kalivodovi
Marie a Zdenìk Dittrichovi

24.9.2016 jsme pøivítali nové obèánky
Adama Raszku, Lauru Machálkovou, Emu Gilarovou,
Barboru Kunzovou, Marii Klúcsikovou

Podìkování
Dìkujeme všem za úèast a kvìtinové dary na posledním
rozlouèení s panem Petrem Janèarem a také pohøební
službì p. I. Balarinové a správci høbitova panu Josefu
Kempnému za perfektní spolupráci pøi celé organizaci
pohøbu.
Manželka

Vzpomínáme na naše zemøelé
Petra Janèara, Miluši Staníèkovou, Janu Kudlovou,
Helenu Poledníkovou, Milana Vozku, Jiøího Izaiaše
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 18.11.2016.
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