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Vážení spoluobèané,
dovolte, abychom Vám všem popøáli 

zasloužené klidné a spokojené prožití 
vánoèních svátkù. Jistì to všichni 

potøebujeme, abychom alespoò v tìchto dnech 
zapomnìli na nejrùznìjší osobní, pracovní i zdravotní 
problémy, s nimiž jsme se v prùbìhu roku museli 
potýkat. Doufáme pøitom, že se v tomto období ve 

Vašem životì vyskytovaly i radostnìjší a pohodovìjší chvíle, a� 
již v rámci rodiny èi ve spoleènosti pøátel a známých, a že tyto 
chvíle pokud možno pøevládaly.

Pøejeme Vám proto, vážení spoluobèané, aby i nadcházející 
nový rok Vám pøinesl tìch pìkných okamžikù co nejvíce v životì 
osobním, pracovním i spoleèenském, tedy co nejvíce zdraví, 
lásky a pøátelství.

                                   Kolektiv zamìstnancù obecního úøadu

Realizovaná díla jsou na 
fotografiích rubriky INVES-
TICE A OPRAVY, r. 2016, kde 
si je mùžete prohlédnout. Asi 

se zpoèátku budeme muset 
lépe zorientovat na nových 
s t r á n k á c h  o b c e  w w w.  
detmarovice.cz, jejichž obsah 
je témìø identický, ale design 
zcela nový. I nadále se Vás 
budeme snažit informovat co 
nejobjektivnìji a v minimál-
ních lhùtách. Rok 2017 je z po-
hledu vìcného a nákladového 
v rozpoètu obce naplánován 
velmi nároènì. Za úèelem 

zvládnutí všech akcí jsme 
provedli i urèité pøerozdìlení 
prací na investicích i na OÚ, 
což se nám osvìdèilo již v 
posledním kvartálu 2016. Jak 
si asi všímáte, výkon OÚ dále 
držíme s pùvodním poètem 
zamìstnancù, až na obèasné 
pøijetí korespondentky na 
èasovì omezenou dohodu 
napøíklad k obøí agendì stavby 
kanalizace. Je nyní na zastu-
pitelstvu obce, aby rozpoèet, 
nákladovì a vìcnì schválilo. 
Jak víte, v roce 2017 musíme 
dokonèit letos zahájenou 
stavbu kanalizace ZŠ+Šlog ve 
dvou etapách a musíme zahájit 
stavbu kanalizace v Koukolné. 
Obci bylo pøidìleno na kana-
lizaci cca 37 mil. Kè dotací, 
které máme od Státního fondu 
ŽP. Za tohoto pøedpokladu 
podpory státními financemi 
jsme se  mohl i  odváži t  
naplánovat i stavbu Domova 
pro seniory již od r. 2017 s tím, 
že pøípadný pøeklenovací 
úvìr, jak vychází ve finanèní 

prognóze na r. 2018, by byl jen 
15 mil. Kè. Tuto èástku obec 
lehce splatí do pìti let, za 
pøedpokladu, že neobdržíme 
pøedjednanou dotaci na stavbu 
domu z KÚ MSK, což je pesi-
mistická úvaha. V optimálním 
pøípadì financování všech 
velkých investic v obci zøejmì 
ani úvìr nebude potøebný.

Kromì uvedených velkých 
staveb za desítky milionù Kè 
obec v roce 2017/2018 
zrealizuje množství dalších 
menších investic v rámci 
rozpoètu obce ke schválení 
zastupitelstvem v prosinci, s 
è í m ž  V á s  s e z n á m í m  v  
následujícím vydání Okénka.

 Ale už dost o práci, 
poslední mìsíc v roce by mìl 
být ve znamení sníženého 
tempa, zlepšení vztahù mezi 
lidmi, sluší zde pokora a 
vstøícnost. Rodiny se sejdou u 
štìdroveèerního stolu a budou 
s e  n a v š t ì v o v a t  v  è a s e  
vánoèním. Každý by se mìl 
ohlédnout za uplynulým 
rokem a budeme si pøát vše 
nejlepší v roce 2017.

Vážení spoluobèané, 
dovolte mi, abych Vám 
popøál prožití krásných 
svátkù vánoèních a hodnì 
zdraví, sil i optimismu do 
života v roce 2017. 

        Ing. Ladislav Rosman

Vážení spoluobèané,
je tady opìt na dohled èas Vánoc a konce roku 2016. I v 

tomto roce jsme se ve vedení obce snažili maximálnì 
realizovat naše plánované investièní zámìry. 



Je proto velmi pøínosné, že Zastupitelstvo obce Dìtmarovice a 
její užší vedení v èele se starostou obce již delší dobu finanènì 
podporují naprostou vìtšinu školních a mimoškolních aktivit 
žákù. Díky tomuto osvícenému pøístupu mohou se tìchto èinností 
bez obav úèastnit i dìti z rodin, jejichž ekonomická situace by 
jinak mohla být pøekážkou v úèasti dìtí. Jedná se zejména o dotace 
na adaptaèní kurz v 6. tøídì, lyžaøský kurz v 7. tøídì a turistický 
kurz v 8. a 9. tøídì. Tyto akce jsou rodièùm hrazeny zcela. Škola 
sama pak pøispívá tím, že se dlouhodobì úspìšnì uchází o státní 
dotace na tzv. „Školy v pøírodì“ urèené žákùm na I. stupni školy, 
státní dotace èiní 90% nákladù, 10% pøispívá škola a rodièe dìtem 
pøispívají pouze kapesným.

Rovnìž pìtidenní školy v pøírodì cílené k obìma mateøským 
školám jsou kompletnì financovány školou, tedy z pøíspìvku 
obce.

Od pøíštího roku by rovnìž, dle návrhu rozpoètu školy, mohla 
být žákùm hrazena i autobusová doprava na školní plavání na 
bazén v Karviné.

Díky finanèní podpoøe jdoucí do mezd lektorùm mohou pøi 
škole pùsobit rozmanité zájmové kroužky, a to v úctyhodném 
poètu 24, což na velikost školy s 230 žáky je opravdu hodnì. Pøi 
MŠ Støed a MŠ Koukolná jsou bezplatnì hrazeny další kroužky, 
napø. šachový a kroužek angliètiny, který umožòuje zlepšený start 
dìtí do výuky tohoto jazyka v základní škole, a to již od 1. tøídy.

Pøíznivá politika symbolického pronájmu prostor Základní 
umìlecké škole Rychvald umožòuje pùsobení její poboèky pøímo 
na pùdì školy, a není proto nutné za rozšíøeným hudebním 
vzdìláním dojíždìt do okolních mìst. I to je velké plus pro rodièe a 
jejich dìti. Podobnì to platí i o pøímìstském táboru, který se 
poprvé organizoval v èervenci tohoto roku ve spolupráci obce, 
DDM Orlová a školy.

Chtìl bych tímto podìkovat vedení obce za pøíznivý vztah ke 
škole a za finanèní podporu aktivitám, které škola 
zprostøedkovává nebo pøímo organizuje. Jsem pøesvìdèen, že 
peníze vložené do tìchto èinností jsou vynaložené správnì a ve 
prospìch znaèné èásti obyvatel obce. Je totiž zøejmé, že školou v 
prùbìhu èasu projdou celé generace obyvatel Dìtmarovic, dìti a 
jejich rodièe. Vedení školy je pøipraveno tyto aktivity nadále 
rozvíjet a podporovat.                                     Mgr. Robert Lindert

                                                                              øeditel školy

 (Všechny termíny jsou uvedeny v obecním kalendáøi)

Svoz popelnic - každý sudý týden, úterý až pátek, 1. svoz dne 
10.1.
Svoz BIO odpadu - od 1.3 do 30.11.2017 každé sudé pondìlí. 
Tøídìný odpad (sklo, textil, papír) - pytlový svoz - pouze od 
domù vždy v pondìlí – 6.3., 12.6., 4.9. a 27.11.2017.

Prodej známek na popelnice, kontejnery a úhrada poplatku 
za psy - pondìlí 9.1., úterý 10.1., støeda 11.1.2017 v pøízemí  
obecního úøadu v dobì od 8.00 do 16.00, známku lze zakoupit 
již od 2.1.vždy v úøední dny do konce ledna.

POZOR!  HNÌDÉ  BIOPOPELNICE Od 1.3 do 30.11.2017 
opìt nabízíme obèanùm službu likvidace bioodpadu - 
pøistavení 240 l plastové speciální popelnice na bioodpad, 
pøímo k rodinnému domu s odvozem 1x 14 dnù. Tato služba 
stojí 500,- Kè a popelnici si opìt bude možno objednat a 
zaplatit  v rámci  prodeje známek na popelnice v lednu 2017, 
nejpozdìji do konce února 2017. 

Provozní doba sbìrného dvora odpadu 
- zimní provoz (od 1.11. do 31.3.) 

Støeda  od 8.00  do 16.00 hodin     
Sobota od 8.00  do 16.00 hodin     

Ceny za odvoz odpadu pro rok 2017

Cena je stejná jako v letošním roce a zahrnuje jako obvykle 
pronájem nádoby, sbìr, odvoz, zneškodnìní komunálního 
odpadu, 4x roènì svoz pytlového tøídìného odpadu od domu, 
možnost používání všech separaèních kontejnerù (plasty, sklo, 
papír, bio), možnost pøistavení kontejneru (pøistavení a 
zapùjèení zdarma, obèan hradí cestu na skládku a zpìt a 
uložení odpadu), využívání sbìrného dvora.
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ODPADY V ROCE 2017

Štìdrá podpora obce žákùm školy
Vážení spoluobèané, nejedná se vùbec o zcela bìžnou vìc. 

Syn navštìvuje ZŠ v Rychvaldì a tam finanèní podpora obce 
smìøovaná na školní aktivity ani zdaleka nedosahuje rozmìru 
jako v Dìtmarovicích. Vìtšinu školních akcí, jako tøeba lyžaøský 
kurz nebo školu v pøírodì, si žáci hradí sami.

Kanalizace 1. a 2. etapa - usazování nádrží ÈOV
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Bábovky - Dvanáct žen, 
dvanáct osudù propojených v 
jednom románu. Napadlo vás 
nìkdy, co øeší milenka žena-
tého muže a jaká je ve sku-
teènosti ta pøíšerná manželka, 
o které jí on vypráví? Nebo 
proè má sestra manželky tak 
špatný vztah se svojí dcerou? 
Jak se vlastnì cítí ta patnácti-
letá holka, na kterou si rodièe 
nikdy neudìlají èas? A kam se 
vlastnì podìly ty peníze? Kdo 
je vzal, kdo je ztratil, kdo je 
utratil, kdo je našel a kdo je 
bude muset vrátit? Nechte se 
strhnout upøímnou zpovìdí 
hlavních hrdinek, kde nechybí 
ironie, humor, bolest, napìtí, 
nenávist ani láska. Kde se 
emotivní pøíbìhy vzájemnì 
prolínají, jeden vede ke druhé-
mu, k celé øadì zajímavých 
rozuzlení a potom nerušenì 
pokraèují dál, nìkdy š�astnì, 
nìkdy ne, takový už je život.

To prší moøe - Napínavé 
psychologické drama jedné 
zdánlivì obyèejné rodiny, ve 
kterém autorka umožní ètenáøi 
nahlédnout nejen do køehké 
duše dvacetileté Hanky, ale 
také do osudù dalších, vzájem-
nì propojených postav. S leh-
kostí sobì vlastní vypráví 
nelehký pøíbìh o pocitech. O 
bolesti, o nedorozumìní, o 
strachu, o bezpodmíneèné lás-
ce, o otázkách a odpovìdích, 
které se všichni snažíme v 
životì najít. O nadìji.

Dobøe mi tak - Pøíbìh o 
tom, že náprava chyb je k 
nièemu, když v životì dìláme 
další. Sebestøedný a bezo-
hledný malíø Boris se rozvádí 
se svou ženou Vanesou a 
stìhuje se ze spoleèného bytu 
ke svému kamarádovi Vikto-
rovi. Tento životní zlom ho 
náhle nutí zamyslet se nad 
sebou samým a bilancovat. 
Boris si postupnì uvìdomuje 
všechny svoje chyby a životní 
selhání. Se svérázným humo-
rem se ponìkud neohrabanì 
pokouší napravit své chyby. 

Hledá cestu zpìt ke svému 
dospìlému synovi, minulost 
se mu ale vrací jako bumerang 
a jeho kroky znaènì kom-
plikuje. V té chvíli mu navíc 
zkøíží cestu šestnáctiletá Eri-
ka.

JIØÍ BØEZINA - Poled-
nice - tøetí detektivka èeského 
spisovatele. Za svou prvotinu 
Na kopci získal cenu za 
nejlepší èeskou detektivku. A 
knihou Promlèení rozjel 
úspìšnou sérii s detektivem 
Tomášem Volfem.

Polednice - Mrtvá dívka 
nalezená na sídlišti na okraji 
vedry sužovaného mìsta. Mìl 
to být rutinní pøípad, pøi 
kterém se nováèek Tomáš Volf 
zabìhne do kriminalistické 
práce. Spolu se stejnì nezku-
šenou par�aèkou Evou Èernou 
však rychle zjiš�uje, že tato 
výzva bude mnohem nároè-
nìjší. Mezi bloky panelových 
domù obchází vrah, který své 
obìti napadá za bílého dne a ke 
kterému nevedou žádné stopy. 
Od novináøù si vyslouží 
pøezdívku Polednice. Tomáš 
ví, že musí napnout všechny 
síly, aby v nové roli obstál. 
Musí se pøi tom vypoøádat se 
svéhlavou kolegyní i nadøí-
zenými a pøežít pekelné 
èervencové horko. Hlavnì ale 
musí najít Polednici. Døív, než 
na rozpálený chodník dopadne 
další mrtvé tìlo.

RUTA SEPETYSOVÁ - 
autorka svìtového bestselleru 
vrhá svìtlo na jednu z nej-
horších, pøesto témìø nezná-
mých námoøních katastrof. 
Potopení Titanicu nebylo 
nejvìtší lodní tragédií…

Sùl moøe - V roce 1945 se 
druhá svìtová válka chýlila ke 
svému konci a poblíž Východ-
ního Pruska se tisíce uprchlíkù 
vydalo na pou� za svobodou a 
vìtšina z nich mìla co skrývat. 
Mezi nimi i Joana, Emilia a 
Florian, jejichž cesty se zkøí-
žily na lodi, která slibovala 
spásu. Jmenovala se Wilhelm 

Gustloff. Donuceni okol-
nostmi drží pøi sobì, ale když 
se svoboda zdá na dosah, udeøí 
tragédie. V tu chvíli je naprosto 
jedno, které jste národnosti a 
kultury èi jaký je váš spole-
èenský status. Všech deset tisíc 
lidí na palubì bojuje za jedinou 
vìc: chtìjí pøežít.

Skvìlé recenze i prodeje 
románu V lese visí andìl 
potvrdily, že se zrodila nová 
hvìzda detektivního žánru. 
SAMUEL BJORK se zaøadil 
mezi nejúspìšnìjší autory na 
trhu a svou vysoko nastavenou 
la�ku drží i v novém románu. 
Sova - V lese kousek od Osla je 
v podivném hnízdì ze sovího 
peøí nalezeno tìlo sedmnácti-
leté dívky, jež se pøed tím ztra-
tila z domova pro problé-
movou mládež. Pøípadem se 
zaène zabývat zkušený detek-
tiv Holger Munch se svým 
týmem. Vyšetøování pro ne-
dostatek stop zaèíná váznout 
na mrtvém bodì, ale pak IT 
odborníkovi z oddìlení vražd 
záhadný hecker pošle nahráv-
ku, jež odhalí znepokojivé 
podrobnosti o osudu zabité 
dívky; ve filmu se na okraji 
mihne silueta vraha pøevleèe-
ného za sovu, noèního dravce 
symbolizujícího smrt...

MICHEL BUSSI – Vážka 
– kniha získala øadu ocenìní 
kritiky i ètenáøù a Michel Bussi 
se okamžitì stal pátým nej-
prodávanìjším francouzským 
autorem.

Vážka - Kdo je tøímìsíèní 
dítì, které jako jediné pøežilo 
havárii letadla? Komu Vážka, 
jak holèièku nazvali novináøi, 
patøí? O to se pøou dvì rodiny, 
jedna bohatá, druhá chudá. 
Holèièka je pøiøèena chudým 
rodièùm, ale druhá rodina se s 
tím nechce smíøit. Jejich 
soukromý detektiv, zdá se, 
našel po letech pátrání k 
záhadì klíè. Záhy je však 
nalezen s prostøelenou hrudí. 
Je šokující rozuzlení dílem 
náhody, nebo nìkdo již od 
poèátku se všemi úèastníky 
manipuluje?

Tyto i další knižní bestse-
llery si mùžete také vypùjèit v 
naší knihovnì. Srdeènì zvu!

V období vánoèních 
svátkù bude knihovna 
otevøena beze zmìn.

Milí spoluobèané, opìt 
pøichází nejkrásnìjší období - 
Vánoce. Jsou pro vìtšinu z nás 
nìèím magickým a tajemným. 
Je to èas, kdy se nám otevírají 
naše srdce a opìt máme k sobì 
o nìco blíž. Snad pro každého 
známý pocit a jasná pøedstava 
krásných chvil strávených v 
kruhu rodiny. Vždy� být 
obklopený svými blízkými o 
Vánocích - je krásný dar, který 
si pøejeme všichni. Pøeji vám 
krásné a klidné vánoèní svátky. 
Do nového roku 2017 vstupte s 
radostí, se zdravím, štìstím a v 
dobré pohodì.

       Alžbìta Jendryšèíková
                         knihovnice

Dobré ètení – skvìlé tipy na vánoèní dárky z nejnovìjších èeských i svìtových knižních bestsellerù

Nejvìtší literární objev roku!
Bábovky boøí žebøíèky prodejnosti od svého vydání, 

kterým kralují od kvìtna tohoto roku. RADKA 
TØEŠTÍKOVÁ se tak zaøadila mezi nejúspìšnìjší autorky 
èeské literární scény.

Hon probìhl s velmi disciplinovaným chováním 
zúèastnìných v oblasti Wilczkùv kopec -  Glembovec. Opìt se 
projevila velmi dobrá schopnost bažantù využít pøírodní i umìlý 
kryt terénu ke svému úkrytu, ale plánovaný odlov 4 ks pro tento 
hon byl splnìn. Myslivci se prošli za dobrého poèasí, psi si užili 
pøíležitosti prokázat své vlohy a zážitky pak byly probrány v 
pøátelském duchu u dobré myslivecké kuchynì v patronaci 
rodiny Stronèkovy a Hûbnerovy.               Ing. Ladislav Rosman

Letošní první hon na bažanty - kohouty
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Svìtlo svíèek na adventních vìncích a vánoèních stromcích 
mùže pøinést do každého domova v období adventu atmosféru 
klidu, pohody, duchovna, ale také mùže pøinést neštìstí, pláè, 
ztráty na majetku, zdraví a nìkdy i životech. Nejbezpeènìjší 
zpùsob jak požáru pøedejít, je dávat pozor, chovat se zodpovìdnì 
a dodržovat nìkolik zásadních rad, jak se zapálenými adventními 
vìnci a svítícími stromeèky nakládat.

Adventní vìnce umístìte vždy na 
nehoølavou podložku, ne pøímo na ubrus èi stùl. 
Nenechávejte hoøící dekorace bez dozoru, kdy 
hrozí nekontrolovatelné šíøení ohnì z plamínku 
svíèky na ostatní vybavení domácnosti, jako 
jsou záclony, závìsy nebo obrazy. Je nutné 

upozornit, že ještì 10 cm od plamene svíèky teplota pøesahuje 
200°C, což staèí k zapálení papíru, textilií, plastù, sousední 
vìtvièky na vánoèním stromku atd. Rizikovým faktorem vzniku 
požáru jsou i dìti nebo zvíøata, které mohou hoøící svíèku 
pøevrhnout.

Èastým pøípadem požáru o Vánocích bývají také elektrické 
žárovky na vánoèních stromcích, proto je nezbytné používat 
certifikované výrobky, které pøináší vìtší pravdìpodobnost 
nezapøíèinìní požáru. Každý prodávaný výrobek (adventní 
vìnec, svíèka, elektrická svìtýlka) by mìl být opatøen návodem 
na použití, kde by mìlo být uvedeno, jak s pøedmìtem bezpeènì 
zacházet a jak ho správnì používat. Elektrické žárovky, a� už 
používané na vánoèních stromcích nebo jako vánoèní dekorace 
domovù, by také samozøejmì nemìly být nechávány bez dozoru. 
Je nutné si uvìdomit, že požár plastového stromku nebo 
pøírodního stromku umístìného v obývacím pokoji mùže pohltit 
velkou èást této místnosti za pouhou minutu.

Pokud se chystáte na sváteèní procházku, projdìte celý byt a 
uhaste veškeré svíèky a vypojte i svìtelnou dekoraci ze sítì – 
mùže dojít ke zkratu.

Blížící se konec roku je rovnìž èasto spojen s používáním 
zábavní pyrotechniky (nejrùznìjších rachejtlí, domácích 
ohòostrojù a petard). Pyrotechniku odpalujte podle návodu 
venku, ne v bytì. Volte pøedevším volné prostranství, aby 
nemohla rachejtle zalétnout na støechu nebo oknem do objektù, 
kde by zpùsobila požár. K zábavní pyrotechnice by mìl být mimo 
jiné pøibalen leták s návodem na použití v èeském jazyce, aby s ní 
uživatel správì zacházel a nedocházelo k vážným poranìním a 
požárùm.

I pøes každoroèní varování hasièù dochází v období adventu a 
Silvestra k øadì tragických událostí spojených se vznikem 
požárù, zranìním osob a materiálních škod. Zamyslete se proto, 
prosím, nad požární bezpeèností u vás doma, abyste prožili 
adventní období a Silvestr bez úrazù, požárù a nehod.

                                                                      Ing. Lukáš Rylko

Kroky, které je nutné 
podniknout, do znaèné míry 
závisí na tom, kde je daný 
vodomìr umístìný. „Pokud je 

Konec roku bez požáru

Pøed zimou a v jejím prùbìhu je kromì peèlivého 
zazimování zahrady a domu nutné se zamìøit také na to, jak 
zajistit pøed mrazem domovní vodomìr. Nepodceòujme tato 
opatøení. Vyhneme se nepøíjemným situacím, které mohou 
mít kromì našeho pohodlí negativní dopad také na naši 
penìženku.

 Zabezpeème vodomìry pøed zamrznutím! 

Výmìnu poškozeného vodomìru platí zákazníci, kteøí za nìj nesou odpovìdnost

vodomìr umístìný ve venko-
vním prostoru v šachtì, je 
potøeba zkontrolovat její 
peèlivé uzavøení tak, aby 

nedocházelo k  zbyteènému 
prochlazování  vni t øního 
prostoru šachty. Pokud se 
potrubí a vodomìr nacházejí v 
hloubce, kde mohou zmrznout, 
je nezbytné opatøit poklop 
tepelnou izolací. Je možné 
použít napøíklad polystyren 
nebo minerální izolaèní vatu – 
nikoliv však skelnou,“ vy-
svìtluje vedoucí oddìlení 
vodovodù spoleènosti SmVaK 
Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodomìr umístì-
ný uvnitø nemovitosti, je 
vhodné zabránit vystavení 
vnitøní instalace a vodomìru 
úèinkùm mrazu napøíklad 
vnìjší tepelnou izolací. Je 
potøeba zkontrolovat, zda 
nemùže mrazivý vzduch 
pronikat k vodomìru napøíklad 
otevøeným, pøípadnì rozbitým 
sklepním oknem. Teplota v 
daném prostoru by se mìla 
dlouhodobì pohybovat nad 
bodem mrazu. Potrubí vnitø-
ních rozvodù je vhodné obalit 
izolaèním materiálem.

„K poškození vodomìru 
mùže dojít také v pøípadì, když 
se nìkdo snaží zamrzlou vnitø-
ní instalaci vèetnì vodomìru 
rozmrazovat vysokou teplotou 
– napøíklad horkovzdušnou 
pistolí nebo otevøeným ohnìm. 
Tento extrémní zásah vìtšinou 
vede k tomu, že vodomìr 
zùstane nefunkèní a je nutné ho 

vymìnit. Poškození plasto-
vých èástí vodomìru vysokou 
teplotou pøi jeho ohøevu je 
zjistitelné po jeho demontáži,“ 
popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované 
pøípady poškození vodomìru 
mají negativní finanèní dopad 
na zákazníka, od nìhož 
spoleènost SmVaK Ostrava v 
daném pøípadì vyžaduje 
náhradu škody spoèívající ve 
výmìnì poškozeného vodo-
mìru. Zákazníci totiž plnì 
odpovídají za jeho zabez-
peèení. Celková èástka se pak 
odvíjí od aktuální prodejní 
ceny daného typu vodomìru a 
èasu potøebného pro jeho 
montáž. Pøesáhne však èástku 
2 000 korun.

Pøed zamrznutím je tøeba 
chráni t  také  vodovodní  
pøípojku. Základním faktorem 
je to, aby byla dodržena 
takzvaná nezámrzná hloubka, 
kde se doporuèuje jako 
minimální krytí potrubí jeden 
metr, ve zpevnìných plochách 
až do 150 centimetrù. Kri-
tickým místem jsou zde místa 
venkovních  uzaví rac ích  
armatur, místa se sníženým 
kryt ím (napø .  pøechody 
vodních tokù), soubìhy s 
potrubím deš�ových kanali-
zací, apod. 

   Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
     Severomoravské vodovody 
           a kanalizace Ostrava a.s. 

                  tel. 725 500 509

Ondra Marmoroviè, který je èlenem krasobruslaøského klubu 
Orlová, se poprvé zúèastnil v kategorii juniorù závodu Velké 
ceny Èeského Tìšína v Èeském poháru. Ondra pøedvedl vše, co 
zvládá v tréninku a umístil se na 3. místì. Trochu jsme zvažovali, 
zda úèast v juniorech není pøedèasná, ale po dohodì jsme si øekli, 
že to vyzkoušíme. A Ondra se k závodu postavil velice dobøe bez 

zbyteèné nervozity a ještì 
úplnì s èerstvì složeným 
krátkým programem. Ondra, 
který bydlí v Dìtmarovicích a 
dennì dojíždí na tréninky do 
Orlové, si závod užil. A velkou 
odmìnou byla pro nìho 
pochvala, že vše pøedvedl, jak 
umí a krásné ceny, které v 
Èeském Tìšínì dostali. Také 
medaile byla pìknou odmìnou.

Ondra pøivezl medaili
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Dostal tedy starosta od 
zastupitelstva mandát k tomu, 
aby obyvatele obce Dìtmaro-
vice èastoval mnohdy uráž-
livými výroky o negativistech, 
blbcích,  škarohlídech a 
pøirovnával je k chovatelùm 
drobného zvíøectva, jak to 
pøedvedl i ve svém posledním 
èlánku „Vana je vana“? Pokud 
by na oficiálních stránkách 
obce existovala rubrika ob-
èana Ladislava Rosmana, mìla 
by tvrzení v textu èlánku 
naprosto odlišnou povahu. Ve 
výše uvedeném èlánku nám 
starosta názornì pøedvádí, k 
èemu se uchylují souèasní 
politici. Bájná iluze nadøaze-
nosti, neomylnosti, absolutní 
ztráta sebekritiky a sebereflexe 
je nahrazována špinìním a 
urážením spoluobèanù, kteøí 
se jen snaží na cokoli poukázat 
nebo sjednat nápravu v 
konkrétní vìci. Osobnì žádné 
zkušenosti s vedením obce 
nebo politické ambice jistì 
nemám, ale obsah èlánku a 
dosavadní zkušenosti s osob-
ním jednáním na obecním 
úøadì ve mnì evokují pocit, že 
se starosta cítí být pro svou 
funkci již narozen a jeho 
jednání a chování je nadøazeno 
legislativì této zemì. Vážený 
pane, za svou 29 let trvající 
profesní kariéru jsem získal 
zkušenosti s øízením kolektivu 
èítajícímu nìkolik desítek 
vysoce odborných zamìstnan-
cù ve velmi krizových situa-
cích. Na mém pøípadném 
manažerském selhání závisí 
lidské životy, osudy a velké 
materiální škody. Vìøte, že 
jakékoliv pøirovnávání typu 
øízení své vlastní králíkárny 
jsou pro mne urážející. Dùraz-
nì si proto vyprošuji Vaše 
osobní invektivy.

Nemohu si odpustit a 
nereagovat na další èásti textu 
výše uvedeného èlánku. 
Patøím mezi jistì pøevážnou 
èást lidí, kteøí mají za to, že si 
rodièe a prarodièe zaslouží 
maximum pokory, úcty, lásky 
a péèe. Mnohdy žili skromnì, 
abychom si my mohli žít lépe, 

než žili oni sami. Rozhodnout, 
protože se jednomu leze z 
vany špatnì, leze se tím pádem 
špatnì všem, že se v Domì s 
peèovatelskou službou zre-
konstruují koupelny se spr-
chami bez elementární ana-
lýzy potøeb s budoucími uži-
vateli, je pro mne krajnì 
netolerantní a sobecké. Každý 
z nás zažil situaci, kdy si 
potøeboval napustit vanu, aby 
si ohøál bolavá záda, ulevil 
unaveným nohám nebo si 
pouze odpoèinul. Jindy se ve 
stejné vanì mohu pochopi-
telnì i sprchovat, opaènì to 
však nelze. Vlastnì mají 
senioøi v Domì s peèova-
telskou službou veliké štìstí, 
že nebyla aplikována napø. 
analogie s tureckými záchody.

Další zmínka v èlánku 
smìøuje k novému chodníku a 
pøíjezdové cestì v okolí by-

tového domu. Z mé strany jen 
krátce: chodník je sice opraven 
krásnì, ale betonové schody v 
chodníku zùstaly pùsobením 
povìtrnostních vlivù poškoze-
ny a neopraveny, kdy na za-
mrzlých kalužích hrozí pro-
cházejícímu pád a zpùsobení si 
i  vážných zranìní.  Byl 
problém, v dobì rekonstrukce 
chodníku, vìc dotáhnout do 
úplného konce? Pøíjezdová 
cesta za bytovkami, která je 
dosti frekventovaná i do-
dávkovými vozidly, (bez 
zákazu vjezdu nákladních 
vozidel èi omezenou rychlostí 
jako jiné opravené komunika-
ce s minimálním provozem, 
avšak s kvalitnì provedeným 
povrchem) prokazatelnì není 
provedena položením nového 
živièného povrchu stejným 
zpùsobem,  jako os ta tn í  
zastupitelstvem schválené 
vytipované komunikace v obci 
(str. 6 Zápisu z 11. zasedání 
Zastupitelstva obce Dìtmaro-
vice z 27. ledna 2016), protože 
se asi opravdu šetøilo. Teèka. 
Pøedpokládám, že znalec v 

oboru dopravních staveb by 
nejlépe posoudil, zda je pou-
žitá technologie opravy 
pøíjezdové komunikace za by-
tovkami vhodná, zda byl 
provádìn øádnì stavební dozor 
a jak dlouhá bude životnost 
takto provedené opravy, 
protože již v létì, krátce po 
zhotovení, povrch doznával 
zmìn opotøebováním.

Jelikož jsem nikdy po 
svých písemných výtkách 
nebyl pozván ke konzultaci, 
diskuzi nebo vysvìtlení svých 
tvrzení, ale jen „odbýván“ nic 
nevysvìtlujícími èi vyhýbavý-
mi dopisy, a dále k pravdì-
podobnì neustále trvajícímu 
nepochopení rozdílù mezi 
kvalitním živièným povrchem 
a levným nástøikem komu-
nikace asfaltovým rmutem s 
kamenivem, pozývám nyní já 
Vás, pane starosto, na kafe 
nebo èaj u nás doma, kde si 
rozdíly mezi obìma druhy 
povrchù mùžeme porovnat v 
reálu. Budete srdeènì vítán.  

             Ing. Václav Brožík

Když bílé vloèky snìhu pøikryjí vše kolem 
nás a tím nás donutí stáhnout se do svých 
domovù a mít k sobì trochu blíž než obvykle, 
Zemi se již z toho tance stále dokola toèí hlava a 
veèery jsou delší, pøichází tiše èas plný radosti, 
lásky a nadìje, že rok, který odchází, nevezme s 
sebou to krásné, co nám nadìlil a ten, který èeká, 
nám k tomu ještì nìco pìkného pøidá. Bývá 
zvykem, že si o Vánocích, když se cítíme š�astnì 
a spokojenì v kruhu tìch, které máme rádi, 
pøejeme zdraví, lásku a štìstí. Zdá se nám, že to 
je to, co potøebujeme ke svému životu nejvíce. 
Vùbec si nepøipouštíme, jakou dùležitost v 
našem životì, ale i smrti, má nadìje. V nadìji 
èekáme, až se nám narodí uzlíèek štìstí, který 
patøí pouze nám, pak opìt v nadìji èekáme na 
jeho první krùèky, první slova, v nadìji 
oèekáváme, že nebudeme mít problém v letech 
jeho školní docházky a vyroste nám z nìj èlovìk 
oblíbený, uznávaný, všemi milovaný. V nadìji 
doufáme, že v životì potkáme tu pravou lásku, 
po boku které bude život krásný a dokážeme 
prožít chvíle dobré i zlé. V nadìji doufáme, že 
budeme co možná nejdéle sebeobslužní a 
sobìstaèní a nebudeme potøebovat žádnou 
pomoc. V nadìji èekáme, že se o nás dìti ve stáøí 
postarají a nebudeme muset pøíliš èasto mìnit 
bydlištì, aby se nám podaøilo dùstojnì dožít. 
Èekáme, že i poslední chvíle našeho života bude 
podle našich pøedstav a obvykle je to pøání 
zemøít rychle a nejlépe ve spánku. Máme nadìji, 
že to tak bude. Smrt není ale tou, která by naše 

Jsem starosta, kdo je víc?
Dle platné legislativy zastupuje starosta obec navenek, za 

výkon své funkce se zodpovídá zastupitelstvu a mimo jiné 
odpovídá za informování veøejnosti o èinnosti obce. 
Vyjádøení starosty na oficiálních stránkách obce 
Dìtmarovice v rubrice rubrika starosty lze tedy považovat za 
souhlasné stanovisko celého zastupitelstva. 

nadìje ukonèila. My máme nadìji, že po smrti je 
další život a my v nìm budeme pokraèovat. Naše 
nadìje smrtí nekonèí. Tak bývá nadìje 
opomíjena a nemluvíme o ní ani teï v tomto 
èase, kdy konèí rok, který nám již nìco nadìlil a 
a� to bylo krásné èi bolestné již o tom víme, ale 
èekáme v nadìji, že ta krása letošního roku 
zùstane a ta bolest snad v tom dalším roce 
pomine.

Jelikož pracuji v nemocnici, èasto se mi 
stává, že se potkám s lidmi, kteøí ve mnì 
zanechají hlubokou stopu poznání a v takových 
sváteèních chvílích jakými Vánoce a konèící rok 
jsou, si èasto na nì vzpomínám. Vzpomínám 
èasto na staøeèka, který neustále a neúnavnì 
navštìvoval svou manželku, která trpìla 
Alzheimerem. Když jsem se ho ptala, proè se 
trápí a dochází i v tak hrozném poèasí, jaké 
zrovna bylo, pøece jej manželka stejnì nepozná, 
odpovìdìl: „Ale já poøád vím, kdo je ona, 
spoleènì žijeme v bouøi a uèíme se tanèit v 
dešti.“ Od té chvíle vím, že opravdová láska není 
tìlesná, ani romantická, ale toto je ona – láska, 
která dokáže pøijímat vše co je, bylo, bude i 
nebude. Je doprovázena nadìjí, že se jednou 
nìco zmìní.

Pøeji Vám všem, aby ty kouzelné chvíle 
Vánoc pøinesly do Vašich domovù splnìní všeho 
oèekávaného, splnìní i tìch nejtajnìjších nadìjí. 
Krásné Vánoce a nový rok 2017.

                                         Jana Formandlová

Jak se tanèí v dešti
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Pøerostlé a zdevastované 
jehliènany byly odstranìny, 
by ly  za loženy  suché  

kamenné zídky a provedena 
výsadba tzv. stále kvetoucí 
zahrady z cibulovin a 
trvalek.

Z úcty k našim pøedkùm 
byla zachována pùvodní 

Dìkujeme Skupinì 

È E Z  z a  f i n a n è n í  

pøíspìvek, díky kte-

rému byly všechny 

letošní adventní akce v 

Dìtmarovicích obo-

haceny o sladké mlsání 

pro dìti.  Dìkujeme 

také za dlouholetou 

spolupráci a partner-

ství a pøejeme v nadchá-

zejícím roce hodnì 

úspìchù.

      Obec Dìtmarovice

kašna z roku 1959, která 
byla opravena a doplnìna o 
novou fontánu. Už se v ní 
zase èile prohánìjí, k 
radosti našich dìtí, barevné 
rybièky. Stín by jim mìly 
poskytnout fialové vistárie, 
které by se už v pøíštím létì 
mìly pnout a ovíjet kolem 
døevìných konstrukcí a 
vytváøet tak pøirozené loubí 
pro pøíjemné posezení na 
lavièkách.

Projekt  realizovala 
firma Vykrut, zahradní 

služby a koneèná cena díla 
byla 421.000,- Kè. Èástkou 
200.000,- Kè pøispìla i v 
letošním roce Nadace OKD 
z programu Pro region. Je to 
již sedmý projekt, na který 
jsme získali v naší obci 
dotaci, a� již to bylo pro 
fotbalisty, farnost nebo 

obec. Velmi si vážíme 
korektnosti a spolupráce s 
Nadací OKD a jsme rádi, že 
i pøes složitou situaci ve 
spoleènosti OKD, a.s. se 
stále daøí najít finanèní 
prostøedky pro zajímavé 
spoleèné projekty v našem 
regionu. 

 Úprava prostranství pøed Obecním úøadem Dìtmarovice
Jak jste si jistì všimli, prostranství pøed budovou 

obecního úøadu po více než 50 letech prošlo zásadní 
zmìnou. 
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
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A komu se prokázalo 
milosrdenství, ten ho má 
prokazovat zase druhým. O 
Vánocích myslíme na své 
blízké a snažíme se jim udìlat 
radost, obdarovat je, jako Bùh 
obdaroval nás. Radujeme se 
nejen z toho, co jsme dostali, 
ale i z toho, že jsme druhé 
potìšili. Jejich radost tu naši 
násobí.  Rozdáváme-li  z 
upøímné lásky, zakoušíme i 
blízkost Boha, který je láska. 
Vánoce však nejsou jen o 
narození Ježíška a dárcích. 
Vánoce pøipomínají Josefa a 
Marii, kteøí hledali v Betlémì 

Malý plamínek, pochá-
zející z Chrámu Božího 
narození v Betlémì v daleké 
Palestinì, se symbolicky 
pøedává od jedné svíce k 
druhé, z ruky do ruky. Vzni-
ká tak nádherný øetìz 
solidarity a lásky, spojený s 
tichým pøáním, aby se pokoj 
a porozumìní šíøili v lids-
kých srdcích pøesnì tak, 
jako se od èlovìka k èlovìku 
šíøí plamen Betlémského 
svìtla. 

Betlémské svìtlo bude 
k dispozici od støedy 21. 
prosince do Štìdrého dne 
vèetnì, a to buï na faøe nebo 
v kostele v èase bohoslužeb 
nebo po pøedchozí domluvì 
s p. faráøem. Samozøejmì, 
nezapomeòte si s sebou vzít 
svíci,  chránìnou pøed 
vìtrem. 

A� tento symbol lidské 
lásky a pokoje, jednoty a 
porozumìní zavítá o le-
tošních Vánocích do kaž-
dého domova, a u slav-
nostního vánoèního stolu 
pøipomene Toho, díky 
kterému se vùbec scházíme. 

I zakoupením èokolády, pralinky a lízátka  z belgické 
èokolády mùžete podpoøit opravu varhan. Navíc 
vhodný tip na hezký dárek.  K dostání v kostele nebo u 
pana faráøe.

Betlémské svìtlo 
do našich domovù

nocleh. Vánoce pøipomínají 
mudrce z východu i krutého 
krále Heroda, pøed nímž musí 
rodièe s malým Dítìtem utíkat 
do Egypta, aby zachránili jeho 
život. Vánoce jsou i o našem 
pohledu, který dokáže poznat 
Boha v potøebných, a o našem 
srdci, které umí nezištnì 
milovat, o našich rukou, které 
umìjí rozdávat a pomáhat. 
Vánoce jsou o vítìzství Boží 
lásky. Vánoce jsou pøíležitostí 
k obnovení a rozšíøení 
domova. Pøijmìme mezi své 
pøátele naše pøíbuzné a 
sousedy, s kterými jsme 

pøerušili vztahy; dívejme se 
kolem sebe oèima lásky a 
nebuïme k nikomu lhostejní; 
všimnìme si spolužákù, kteøí 
nemají kamarády, a postavme 
se za ty, kteøí jsou posmíváni; 
vezmìme mezi sebe pøi høe èi 
sportu i toho, kdo není dost 
šikovný; pozdravme i cizí lidi a 
zajímejme se o osamìlé v 
našich ulicích; seznamme se, 
nabídnìme pomoc, pozvìme a 
nìco hezkého spolu prožijme.

Takové mají být pravé 
Vánoce. O radosti ze setkání s 
Ježíšem Kristem v lidech, v 
nichž jsme ho snad už pøestali 
hledat. O radosti z blízkosti 
Boha, kterému já pùjèím své 
vlastní srdce, aby v nìm 
miloval. Pøeji Vám Vánoce, o 
nichž znovu zvítìzí Láska. 

„Projevila se Boží dobrota…“

Tato biblická slova slyšíme každoroènì pøi „pùlnoèní“. A 
Boží dobrota se projevila ne proto, že my jsme vykonali nìco 
dobrého, ale proto, že Bùh se nad námi smiloval, že nám 
prokázal milosrdenství. 

Jak jsou na tom momentálnì varhany?
V roce 2016 byla v dílnì v Krnovì provedena první z pìti 

etap opravy vzácných dìtmarovických varhan. Týkala se 
zejména èásteèného restaurování klaviatur, pozitivu a 
pedálnice. 

Protože se jedná o cenný 
historický hudební nástroj bez 
velkých zmìn a zásahù v 
minulosti, a má zároveò 
dobrou øemeslnou a zvukovou 
úroveò, chceme pokraèovat v 
restaurování do pùvodní 
podoby. Pokud jde o píš�aly, 
mnohé kovové jsou defor-
movány, ty døevìné jsou zase 
napadeny  d øevokazným 
hmyzem. V roce 2017 je proto 
plánované celkové restau-

rování  posi t ivu – tedy 
vzdušnice, píš�al, píš�alnic, 
traktury a následné osazení 
zpìt na kruchtu kostela. 
Výsledek II. etapy (2017) 
bude znamenat  obnovu 
zadního positivu – spolu s pro-
b ì h l ý m  r e s t a u r o v á n í m  
hracího stolu v letošním roce – 
díky èemuž bude možno na 
konci roku 2017 varhany v 
omezené míøe (pouze 4 hlasy 
positivu) používat. V dalších 

letech (do r. 2020) budou 
následovat etapy restaurování 
pedálu, I. manuálu a vzdu-
chového hospodáøství.

V roce 2016 se proinves-
tovalo 183 tisíc Kè, z toho 50 
tisíc darovalo Biskupství 
ostravsko – opavské; dalších 
60 tisíc Ministerstvo kultury, a 
zbytek je od dárcù z øad 
podnikatelù a obèanù. Oprava 
varhan v pøíštím roce bude 
stát 500 tisíc Kè. Farnost mìla 
v polovinì listopadu na tento 
úèel na zvláštním úètu k 
dispozici 400 tisíc Kè. Za 
jakýkoli dar proto upøímnì 
dìkujeme! 

Jen pro pøipomenutí,  
celková oprava do roku 2020 
bude stát 2,3 mil. Kè. 

                           P. Dr. Marcel Puvák, faráø
rkf.detmarovice@doo.cz,  tel. 731 402 008
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Z vykoledovaných pros-
tøedkù z 65-ti procent 
financujeme potøebné vìci 
v Charitì Bohumín a 
zbývajících 35 procent 
sbírky jde, jako každý rok, 
na podporu celorepubli-
kových projektù Charity 
Èeské republiky a na 
mezinárodní humanitární 
pomoc. 

V rámci humanitární 
èinnosti Diecezní charity 
Ostravsko – opavské pod-
porujeme sociálnì-spole-

èenský rozvoj na Ukrajinì a 
v Moldávii.

Vykoledovanou èást 
sbírky, která zùstává v 
Charitì Bohumín, bychom 
letos chtìli využít na 
postupnou obnovu termoi-
zolace pùdních prostorù v 
Charitním domì pokojného 
stáøí sv. Františka a na 
podporu provozu Denního 
centra pro osoby bez 
pøístøeší.

A malé pøipomenutí, jak 
poznáte ty pravé ko-

ledníèky. Nemusíte se 
obávat toho, že by Vaší 
dobré vùle mohl zneužít 
nìjaký „nepravý koledník“. 
Lze je totiž velmi jedno-
duše poznat. Jen praví 
koledníèci budou mít ve 
svých „tøech darech“ cukr, 
jehož celý obal je potištìn 
logem a informacemi o 
Tøíkrálové sbírce 2017. 
Tyto cukry jsou vyrobeny 
speciálnì na objednávku 
pro potøebu sbírky, mùže je 
tedy od koledníèkù získat 
pouze dárce pøíspìvku do 
Tøíkrálové sbírky 2017. 
Vedoucí koledující skupin-
ky pak má prùkaz koledníka 
v y d a n ý  a  p o d e p s a n ý  
biskupem Mons. Fran-
tiškem Václavem Lobko-
wiczem a pokladnièka je 
zapeèetìná a podepsaná 
pracovníkem Obecního 
úøadu Dìtmarovice.

Tøíkrálová sbírka 2017 
probìhne pod pùsobností 
Charity Bohumín tradiènì v 
Bohumínì, Orlové, Dolní 
Lu tyn i ,  Vì øòov i c í ch ,  

Rychvaldì, Dìtmarovicích 
a Doubravì, a to ve dnech od 
1.1.2017 do 15.1.2017. 
Hlavním koledovacím 
dnem v obci Dìtmarovice 
bude sobota 7. a 14. ledna 
2017.

Dìkujeme Vám obèa-
nùm, za to, že nejste 
lhostejní k potøebám dalších 
lidí, soucítíte s kompli-
kovanými lidskými osudy a 
zùstáváte této sbírce i pro 
rok 2017 naklonìni.  

  
S úctou 
            Charita Bohumín

Budeme upøímnì rádi, 
když se pøipojíte jako 
dobrovolníci Tøíkrálové 
sbírky a pomùžete nám s 
koledováním. V pøípadì 
z á j m u  n á s  m ù ž e t e  
kontaktovat na telefonním 
èísle 596 013 606, 736 766 
021 nebo na  info@ 
bohumin.charita.cz

Hledáme 
koledníèky

Tøíkrálová sbírka 2017
V lednu 2017 již tradiènì a po sedmnácté, v rámci 

celorepublikové charitativní akce Vás pøijdou navštívit 
koledníèci Tøíkrálové sbírky. Tato sbírka je od svého 
poèátku zamìøena na pomoc lidem, kteøí si sami poradit 
nedovedou. V pøípadì Charity Bohumín se jedná 
pøedevším o seniory, osoby bez domova, sociálnì slabší 
rodiny, osoby v krizových situacích. 
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Pan Brožík mne ve své úvaze vykresluje jako 

namyšleného a arogantního jedince typicky s ponìkud 

chybným úsudkem. 

Mám zde tu výhodu, že jsem obèanem Dìtmarovic 65 

let a lidé mne znají „odjakživa“, naposledy nejlépe ze 

šestiletého fungování jako starosty obce. 

Pan Brožík se teprve pøed dvìma lety pøistìhoval do 

naší obce z Rychvaldu, kde na mìstském úøadì mìli z 

jeho èetné korespondence léta mnoho radosti. Jeho 

èlánek je s velkou pravdìpodobností iniciován mým 

textem v Rubrice starosty, kde jen obecnì dávám do 

souvislosti starou ruskou moudrost „je to dobré, ale ne 

moc“ s nìkterými investicemi. Nikoho tam zásadnì 

nejmenuji... V této souvislosti mne zákonitì napadá 

tentokrát moudrost èeská: „Potrefená husa se ozvala“.

                                                   Ing. Ladislav Rosman

Ke èlánku pana Brožíka, 
na vysvìtlení 

pro naše ètenáøe
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 Listopad 2016
80 let

Leonka Cimalová
Jiøí Dulava

84 let
Anna Stempná

85 let
Irena Galmusová

86 let
Božena Mencnerová

Vìra Sikorová
Marta Chlebková
Alžbìta Dudová

91 let
Rudolf Halama

96 let
Alžbìta Plevová

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum oslavili Pøivítali jsme nové obèánky 5.11.2016 

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  17.2. .2017. 

Prosinec 2016
80 let

Miroslav Šeliga
Jiøí Švejda

82 let
František Bonèek

84 let
Bedøich Ligocký

85 let
Libuše Kýjonková 

Jan Kalivoda 

87 let
Vanda Michalská

88 let
Josef Mencner

89 let
Emílie Popková

92 let
Miloslav Olšovský

Leontína Soukeníková

Hanu Bryndzovou 
Matìje Struže 

Terezu Jarošovou 
Maxe Tvrdíka

Božena a Josef Mencnerovi

Setkání „šedesátníkù“   
Všichni obèané naší obce, kteøí letos dovršili šedesáté 

narozeniny, byli v pátek 4. listopadu t.r. pozváni komisí pro 

obèanské záležitosti do Dìlnického domu na pøátelské 

posezení s hudbou a obèerstvením. Úèast sice opìt nebyla 

pøíliš velká, pozvání pøijalo pouze 22 oslavencù s 

doprovodem, ale ti, kteøí pøišli, se opravdu výbornì bavili. 

Jako malý dárek k narozeninám dostali od obce poukaz do 

Dìtmarovické lékárny. Samozøejmì ne, že by už 

potøebovali léky, ale tøeba kvalitní èaj nebo nìco z 

kosmetiky je urèitì potìší.

Všichni zúèastnìní se pøi dobrém vínu a pøíjemné hudbì 

dobøe bavili, nìkteøí ve víru tance, nìkteøí pøátelským 

besedováním až témìø do pùlnoci.

Dìkujeme jim za jejich úèast a tìšíme se zase na další 

setkání. 

Kamennou svatbu oslavili

Jaroslava Juríka, Václava Galmuse

Vzpomínáme na naše zemøelé

Dne 17.11.2016 oslavili
Božena a Josef Mencnerovi

65. výroèí spoleèné cesty životem.

Hodnì lásky do dalších spoleèných let
pøeje rodina.

Všem oslavencùm 
blahopøejeme
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Poslední listopadový víkend patøil již po tøinácté celoobecní výstavì Medové dny. Vzhledem k tomu, že právì zaèal advent, zvolili 
jsme jako hlavní téma výstavy i soutìže oblíbenou trojici Mikuláše, andìla a èerta. Téma bylo velmi inspirativní a do soutìžní expozice 
se sešly na desítky rùzných vìtších èi menších postav a postavièek. Tolik milovanou, ale nìkdy i obávanou skupinu jsme mohli vidìt 
opravdu ze všeho možného materiálu - z papíru, keramiky, PET lahví, sklenìných lahví, textilu, perníku, marcipánu èi slaného tìsta. 
Jevištì opanovaly, díky naší skvìlé paní výtvarnici Evì Szyroké, figury v životní velikosti dùstojnì kráèející ztichlou zimní krajinou. A 
aby byla mikulášská atmosféra dotvoøena úplnì, tak v nedìli po obìdì se do Dìlnického domu pøijeli podívat Mikuláš s krásným 
andìlem a èertem Luciusem osobnì a pøinesli pøítomným dìtem s pøedstihem už první sladkosti. Moc se jim u nás líbilo a svornì 
potvrdili, že tolik svých krásných vypodobení ještì nevidìli.

Výsledek soutìže je po seètení hlasù tento:
1. místo - Zdislava Menšíková - expozice s koèárem
2. místo - školní družina - spoleèná práce
3. místo - Darina Nogová - Mikuláš, andìl a dva èerti z pálené hlíny
4. místo - keramický kroužek p. Evy Szyroké - spoleèná práce
5. místo - mateøská škola støed - spoleèná práce
6. místo - mateøská škola Koukolná -  spoleèná práce
7. místo - p. Febrová - dort s marcipánovou mikulášskou trojicí
8. místo - Richard Górecki - kašírovaný Mikuláš 
9. místo - Eva Szyroká - andìl
10. místo - II. stupeò Základní škola Dìtmarovice - spoleèná práce

Podìkování patøí samozøejmì všem šikovným soutìžícím, kteøí se do soutìže zapojili a samozøejmì i tìm, kteøí se zapojili do 
hlasování. Celkem bylo odevzdáno 1468 hlasù.

Velkou odezvu u návštìvníkù mìla i historická „jizba“, kde jsme mohli vidìt, jak to asi vypadalo v místních chalupách našich 
pøedkù. Všechny výstavní exponáty byly od našich obèanù a nìkteré se používaly ještì v nedávné dobì.

Ohlas sklidila i výstava Sboru dobrovolných hasièù, kteøí v rámci oslav 120. výroèí založení organizace pøipravili prùøez svou 
èinností od založení sboru po dnešek, vèetnì videoprojekce.

Neodmyslitelnou èást Medových dnù tvoøí prodejci a jejich dobroty èi krásné originální rukodìlné práce, které jsou opravdu 
pìkným a jedineèným dárkem k vánocùm.

Shrnutí na závìr - zase jsme se pøesvìdèili, že díky obìtavosti a nezdolné pracovitosti všech zainteresovaných je celý tým Medových 
dnù jako dobøe sladìný a promazaný stroj, kdy všechna koleèka, v podobì zahrádkáøù, vèelaøù, hasièù, uèitelek, vychovatelek, dìtí, 
prodejcù, ale i ostatní veøejnosti, pøesnì zapadají do spoleèného soukolí ochoty, umu, tvoøivosti, laskavosti srdce a pospolitosti. Pevnì 
vìøíme, že se nám ho podaøí zase za rok, již po ètrnácté rozjet a budeme moc rádi, když se s námi opìt svezete. Vìøíme, že se s námi cítíte 
dobøe, protože letošní úèast pøes 2500 návštìvníkù hovoøí za vše.

                                                                                                  Za pøípravný tým Medových dnù Táòa Èempelová, OÚ Dìtmarovice

Medové dny 2016
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