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Občas zaslechnu, že stát a české 
obce jsou na tom finančně bídně. 
Osobně dosud, včetně roku 2020, 
mohu situaci hodnotit poněkud ji-
nak. Základem i naší dlouhodobě 
dobré finanční pozice v Dětmarovi-
cích je to, že stát vykazuje, i přes 
covidovou krizi, slušné finanční 
výsledky. Pravda, loni bylo vyvo-
láno další zadlužení našeho státu 
krizí v roce 2020, ale toto je obec-
ně vynucený jev i v „prémiových“ 
zemích, a to v daleko vyšší úrovni. 
Německo má například dluh 70 % 
hrubého domácího produktu (HDP), 
Rakousko 75 % HDP, Francie 100 % 
HDP, Itálie 120 % HDP, Polsko 
a Slovensko – oba 60 % HDP, Řec-
ko 170 %, Japonsko neuvěřitelných 
230 % HDP, a Česko ani ne 40 % 
HDP. To je relativně velmi dobré 
číslo. Je rovněž faktem, že země se 
zadlužovaly dlouhodobě „před covi-
dem“, ten pak jenom situaci západ-
ních ekonomik potuploval, ale to už 
je oblast s takovou šíří, že ji zde ne-
obsáhneme. Asi občané rovněž za-
registrovali za rok 2020 i vynikající 
výsledek ČR u platební bilance se 
zahraničím s rekordním přebyt-
kem financí v minulém „bídném“ 
roce, a to v úrovni +180,5 miliardy 
Kč. Stát by se mohl těmito výsledky 

v těžké době pro celý svět dle mého 
názoru i více pochválit.

Proto v roce 2020 naše města 
a obce v ČR skoro ani úbytek pe-
něz neregistrovaly, ale již rok 2021 
může být horší. Za první dva měsí-
ce roku je totiž registrován výrazný 
pokles ve výběru daní. Nicméně 
naše země má vůči okolním zemím 
v tomto směru ještě slušné rezervy. 
Proto se, dle mého názoru, zatím 
není potřeba bát velkých investic 
v obci, na kterých se v současné době 
pracuje a o kterých se postupně naši 
občané dočítají v Okénku. I za sta-
vu, kdy máme zaplaceny čtyři nové 
oblasti stavby splaškové kanalizace, 
všechna zateplení budov, opravené 
cesty, hrubou stavbu domova pro 
seniory a další akce, má obec ke 31. 
1. 2021 uloženo na účtech 87 milio-
nů Kč, bez dluhu. Není to nic tajné-
ho, jsou to poctivé, našetřené, spo-
lečné prostředky naší obce a nevím, 
proč by naši občané neměli vědět, 
že naše průběžné financování chodu 
obce má tento dobrý výsledek. Je to 
výsledek nás všech.

Pro budoucnost financování státu 
a obcí se však ukazuje, že udržet 
stávající tempo rozpočtů nebude 
lehké a zřejmě ani možné. Stát 
po Covidu nebude do nekonečna 
tisknout pro oslabené hospodářství 
dluhové peníze a na rozpočtech obcí 
se to nutně projeví. Sféra obcí dosud 
dlouhodobě každoročně vykazu-
je přebytek hospodaření, na rozdíl 
ovšem od krajů a státu. Myslím, že 
vše ukazuje na to, že se v budouc-
nosti i obce budou muset řízeně 
zadlužovat za podmínek, které stát 

nastaví tak, aby celkové finance 
a míra zadlužení územních celků 
byly ve státě vyvážené. Domnívám 
se, že i dotační politika státu bude 
dále upravena tak, aby se financová-
ní více přeneslo do úvěrové politiky 
obcí a měst. Bude pak záležet na ve-
dení obcí, jak si s novými podmín-
kami poradí.

Naše obec, myslím, dokázala štěd-
rého období využít v dobré míře. 
Je jen škoda, že od roku 2020 Co-
vid 19 tento vývoj s největší prav-
děpodobností přeruší, ale nic s tím 
nenaděláme, „nic neroste do nebe“, 
jak se praví... Zatím je za první dva 
měsíce 2021 evidentní výrazněj-
ší pokles ve výběru daní státu, tj. 
přísun peněz i v Covidem zchudlé 
státní ekonomice je citelně menší, 
než byl za stejné období loňského 
roku. A myslím, že zakrátko, jakko-
liv jsem optimista, budeme tento ne-
gativní moment vidět i na financích 
měst a obcí. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

slovo starosty

Finanční situace naší obce je velmi dobrá, ale…
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Ještě jednou ke třetí etapě stavby splaškové kanalizace
Zaregistrovali jsme několik připo-

mínek ke článku v minulém ledno-
vém Okénku a zhodnotili jsme je jako 
oprávněné. Zaprvé – otisknutá mapka 
3. etapy byla téměř v podobě pověst-
né „japonské miniatury“, na které bez 
zvětšovacího skla nebylo skoro nic vi-
dět, a to je chyba. No a v té souvislosti 
uznávám i to, že někdo nemusí vědět, 
které že jsou ty rodinné domy našich 
vážených občanů pana Lincera a pana 
Šolonky… 

Takže mapka ještě jednou s vyzna-
čením hranic 3. etapy stavby, která 
bude opravdu velmi rozsáhlá. Postu-
py přípravy a realizace stavby s ne-
příjemným dovětkem „liniové“ máme 
sice již nacvičené, ale z toho rozsa-

hu díla jde poněkud i „mráz po zá-
dech“. Nic se ale nedá dělat, musíme 
to zvládnout, stejně jako jsme zvládli 
předchozí podobné stavby menšího 
rozsahu.

Ten dovětek liniové souvisí s dél-
kou tras, bohužel v hustě zasíťované 
oblasti minulými inženýrskými sítě-
mi. Každý pozemeček má svého ma-
jitele, každý má ke stavbě svůj nějaký 
postoj, přes některé vlastnické postoje 
„vlak nejede“, řízení jde pak pomalu, 
když jste u konce trasy, zjistíte, že dva 
majitelé pozemků mezitím zemřeli 
a tři svůj domek prodali… A můžete 
začít znovu. Někteří si třeba stavbu 
na svém pozemku rozmysleli. Oprav-
du jen pro pevné nervy. Nějak tak, či 

jistě hůře, vypadají zřejmě potíže na-
příklad i se stavbou dálnice.

Ještě ale nestavíme, stavbu jen při-
pravujeme a její zahájení vidím tak 
za tři roky. Musíme dostat nejprve sta-
vební povolení a státní dotaci, v tomto 
případě velmi masivní, odhadem bra-
tru osmdesát – devadesát milionů Kč. 
Příští vedení obce bude mít realiza-
ci 3. etapy jako hlavní úkol. Pokud 
mají občané zájem, jejich otázky nej-
lépe zodpoví náš pan Václav Kyjonka 
nebo náš stavební úřad.

No a zbývá nám projekt a dílo 4. 
etapy, ta je trochu menší než ta třetí, 
ale dílo bude mít rovněž samostatnou 
ČOV. 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:
ELEKTŘINA - 800 850 860   *   PLYN - 1239   *   VODA - 800 292 300

Také na portále www.bezstavy.cz společnosti ČEZ Distribuce 

můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!

Na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny 

či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.
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Klíčový úspěch loňského roku

Informace z jednání zastupitelstva obce 

Když jsme jako zastupi-
telé v lednovém Okénku 
hodnotili úspěchy loňské-
ho roku, byly hlavními 
tématy úspěšné historicky 
vysoké dotace, probíha-
jící stavba Domova Pod 
kaplí a příprava stavby 
sportovní haly, stavby ka-
nalizace atd.
Dle mého názoru je ale 
klíčovým úspěchem ještě 
i jiná věc. Zatím vypadá 
nenápadně, ale pro obec 
bude mít do budoucnosti 
význam přímo obří. Kdo 
trochu texty v Okénku 
a na www. stránkách obce 
sleduje, zaznamenal určitě 
z posledních měsíců roku 
2020 zprávy o obchvatu. 
Pozorný občan zazname-
nal, že jsme spolu se sta-
rostou Bohumína panem 
Víchou vyvinuli velkou 

snahu o oživení stavby ob-
chvatu obce, která byla již 
„pohřbena“ Ministerstvem 
dopravy se zvýrazněním 
priority jiné trasy – a to 
I/68 z Vrbice do Havířo-
va. Nebyla síla to zvrátit, 
vypadalo to zcela bezna-
dějně… a museli jsme 
se obrátit až na předse-
du vlády pana Babiše. 
A musím konstatovat, že 
se i za přispění poslanky-
ně paní Andrey Babišové 
situace zcela změnila, a to 
ve prospěch Dětmarovic. 
JE TO I HISTORICKY 
ZCELA VÝJIMEČNÉ! 
Přiznám se, že jsem na tuto 
nyní reálnou změnu už ani 
příliš nevěřil a o to větší je 
moje radost z následující-
ho postupu. Původní nega-
tivní pozice Centrální ko-
mise Ministerstva dopravy 

se totiž „skokem“ změnila 
na pozici pozitivní a obec 
má dnes k dispozici zá-
znam z jednání i další 
rozhodující dokument, 
kterým se určují postupy 
pro provedení šetření vli-
vu na životní prostředí – 
EIA – a zároveň byly již 
pro rok 2021 vyčleněny 
prostředky pro projekto-
vání a další postupy. Je 
to výrazný zlom situace, 
který povede jistě, jak je 
v plánu, k zahájení stavby 
v roce 2028. Dnes už tomu 
lze věřit. Termínů bylo 
již sice v minulosti více, 
ale tentokrát již je zako-
tvena stavba v plánech 
ŘSD velmi bezprostředně 
a aktuálně, již pro tento 
rok. Předseda vlády naši 
stavbu osobně podpořil, 
to v minulosti nikdy ne-
bylo! Nová cesta bude na-

vazovat na obchvat Karvi-
né, který je již ve výstavbě 
a v únoru proběhne koor-
dinace propojení obou sta-
veb. Je třeba ale sdělit, že 
se jedná o zřejmě nejdraž-
ší stavbu obchvatu v ČR! 
Náklady jsou totiž vyčís-
leny na 3,9 miliardy vč. 
DPH. Na území naší obce 
povede cesta na pilotech 
– ve výšce nad terénem – 
vytvoří se estakáda. Běžné 
náklady na obchvaty obcí 
„po zemi“ jsou v úrovni 
kolem 500 milionů Kč… 
Pokud bude zájem občanů 
se s projektem seznámit, 
uskutečníme velkou pre-
zentaci na novém pětime-
trovém plátně ve velkém 
sále Dělnického domu. 
Ale až po tom zatraceném 
covidu. 
 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

První zasedání Zastupi-
telstva obce Dětmarovice 
(dále jen ZO) v roce 2021 
se konalo ve středu 24. úno-
ra v sále Dělnického domu. 
Po zahájení následovala 
prezentace plánovaných 
a výhledových investic 
v obci. Poté zastupitelé zvo-
lili přísedící Okresního sou-
du v Karviné pro období let 

2021 až 2025. Následovalo 
projednání a schválení Plá-
nu financování obnovy vo-
dovodů a kanalizací a také 
ceny stočného. Dále byly 
schváleny dotace organiza-
cím na rok 2021 a také ne-
zbytná rozpočtová opatření 
včetně výsledků hospodaře-
ní k 31. 12. 2020. Závěrem 
předseda kontrolního výbo-

ru informoval o výsledcích 
provedených kontrol.
Z důvodu neodkladného 
řešení stavby „Sportovní 
haly v Dětmarovicích“ se 
konalo v pondělí 22. března 
2021 mimořádné zasedání 
zastupitelstva obce. Po pro-
jednání zastupitelé schválili 
postup dalšího řešení v pří-
pravě realizace této stavby. 

Příští zasedání zastupi-
telstva obce je plánováno 
na středu 28. dubna 2021 
v 17.00 hodin.
Vážení občané, s ohledem 
na přetrvávající nepřízni-
vou situaci koronaviru se 
nadále účast na zasedáních 
ZO ponechává ke zvážení. 
 Šárka Kepenyesová, 
 tajemnice OÚ
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Nový zákon o odpadech v platnosti

Nemáte na domě číslo popisné? Porušujete zákon !!! 

Od 1. 1. 2021 vstoupil 
v platnost nový zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech.

Jednou z největších 
změn, které zákon přináší, 
je posunutí konce skládko-
vání využitelného odpadu 
o šest let, tedy z roku 2024 
na rok 2030. Postupně se 
však budou navyšovat po-
platky za skládkování od-
padu. Ze současných 500 
Kč/t vzroste částka postup-
ně až na 1850 Kč v roce 
2029. Přijetím nového zá-
kona se navyšují obcím ná-
klady spojené s uložením 
směsného komunálního od-
padu na skládkách, je však 

možné důsledným tříděním 
odpadu dosahovat výjimky 
– třídicí slevy na poplatku. 
Již od 1. 1. 2021 dochází 
k omezení typu odpadů, 
který může být na sklád-
ky přijímán. Zákon výraz-
ně mění způsob výpočtu, 
účtování a vykazování po-
platku za ukládání odpadů 
na skládku provozovatelem 
skládky. K významným 
změnám dochází také v ob-
lasti distribuce výnosů 
z vybraných poplatků mezi 
Státním fondem životního 
prostředí a obcemi.

Od 1. 1. 2022 dojde také 
ke změně úhrady za ko-

munální odpad, ze záko-
na bude povinně zaveden 
místní poplatek za obecní 
systém odpadového hos-
podářství, který nahradí 
dosavadní systém známek 
na popelnice.

Nový zákon klade daleko 
větší důraz na třídění od-
padu. Do roku 2030 musí 
obce zajistit, aby tříděný 
odpad tvořil 65 % z celko-
vého objemu komunálního 
odpadu. Nyní je to 38 %. 

Jednou z možností zvý-
šení množství vytříděné-
ho odpadu je zvýšení po-
čtu stanovišť pro tříděný 
odpad. Jak víme všichni, 

s umístěním separačních 
kontejnerů je velký pro-
blém. Proto se obracíme 
na vás, občany, pokud bys-
te měli tip na vhodné místo 
pro umístění alespoň 1 ks 
kontejneru na plast a 1 ks 
na papír a dohodli byste se 
se sousedy, že i jim bude 
toto stanoviště vyhovovat, 
napište e-mail na adresu: 
ekolog@detmarovice.cz 
a můžeme společně najít 
řešení, jak třídicí místa na-
výšit. 

K aktuální situaci s pla-
cením známek za odvoz 
popelnic na rok 2021: 

Poplatky se budou vybí-
rat od 6. 4. 2021 do konce 
dubna, pokud se pandemic-
ká situace opět nezhorší 
a nebudou zpřísněna vládní 
nařízení.

Sledujte prosím vývěsní 
desky v obci nebo infor-
mace na webu obce v sekci 
Aktuálně z obce.

 Taťána Čempelová, 
 referent OÚ 

 Dětmarovice 

V dnešní době musí být 
ze zákona každá budova 
označena popisným číslem.

Vlastník nemovitosti má 
za povinnost (a na svůj ná-
klad) označit budovu urče-
ným číslem a udržovat je 
v řádném stavu. Číslo by 
mělo být na budově vidi-
telné, zpravidla u vchodu 
budovy. Popisné číslo má 
většinou podobu červené 
tabulky a bílých číslic. Při-
dělování čísel popisných 
a evidenčních mají zpravi-
dla na starosti příslušné sta-
vební úřady. Bez přidělení 
čísla popisného nebo evi-
denčního není možné udělit 
trvalý pobyt ani provést zá-

pis do katastru nemovitostí.
Bohužel jsme ovšem za-

znamenali potíže s množ-
stvím neočíslovaných 
domů v obci Dětmarovice. 
Někde jsou cedule ve špat-
ném stavu, jinde zase chy-
bí úplně. Značení domů 
přitom nařizuje zákon 
o obcích, podle něj musí 
každý dům mít číslo po-
pisné a být řádně a na vi-
ditelném místě označen. 
Takto neoznačené domy 
už leckomu nejednou způ-
sobily horkou chvilku. Je 
tedy v zájmu nás všech, 
abychom měli své domy 
řádně označené. 

Vzhledem k tomu, že Obrázky jsou ilustrační.

jsme ovšem zaznamenali 
potíže s množstvím neo-
číslovaných domů v obci 
Dětmarovice a v současné 
době mají i poštovní dor-
učovatelky stále větší pro-
blémy s doručováním, vy-
zýváme všechny majitele 
nemovitostí, aby svoji ne-
movitost označili dle záko-
na. V případě trvání tohoto 

problému bude provedena 
následná kontrola.

V případě, že povinná 
osoba neoznačí budovu 
čísly stanovenými obec-
ním úřadem (týká se i sta-
ré zástavby), může obec 
dle Zákona o obcích uložit 
vlastníkům budov pokutu 
až do výše 10.000 Kč.
 Obecní úřad Dětmarovice 
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Rekonstrukce podlahy tělocvičny základní školy

Nápad a projekt mají v rozvoji významné 
a nezastupitelné místo

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Koukolná
Po rekonstrukci elektroin-

stalace v budově základní 
školy přistupujeme k re-
konstrukci elektroinsta-
lace i v obou mateřských 
školách. 
Dojde tak k výmě-

ně nevyhovujících sta-

rých hliníkových vedení 
a k celkové modernizaci, 
k zlepšení osvětlení apod. 
Za tím účelem proběh-
lo výběrové řízení, jehož 
vítězem s nejnižší cenou 
se stala firma TechCom 
s.r.o. z Dětmarovic. Práce 

jsou naplánovány na mě-
síc červenec, následovat 
bude generální úklid, vý-
malba interiéru a další 
úpravy, tak aby se dětem, 
až se do školky vrátí, v ní 
zase líbilo. Po dobu let-
ních prázdnin bude výuka 

tedy probíhat pouze v bu-
dově MŠ Střed se stří-
dáním vyučujících obou 
mateřských škol, a to 
do ukončení prací v MŠ 
Koukolná.
 Robert Lindert, 
 ředitel školy

Tělocvična základní ško-
ly je využívána nejen pro 
školní výuku tělesné vý-
chovy, ale ve velké míře 
i v odpoledních a večerních 
hodinách zájmovými spol-
ky a dalšími nadšenými 
sportovci, což logicky vede 
ke zvýšené zátěži, a tedy 
k opotřebení materiálu. 
Proto škola vyhlásila vý-

běrové řízení na zhotovite-
le opravy podlahy spojené 
s novým nátěrem. Vítězem 
se stala firma DOR-SPORT 
s.r.o., která podala nejnižší 
cenovou nabídku. K opravě 
a k nové výmalbě stěn do-
jde v letních měsících, kdy 
tělocvična nebývá školou 
využívána.
Věřím, že celková rekon-

strukce proběhne zdárně 
a žákům a sportovcům se 

tak znovu dostane přívětivý 
tělomrskačský stánek.

 Robert Lindert, 
 ředitel školy

V rozvoji obce, ale i na-
příklad fabriky jsou nápad 
a následný projekt neza-
stupitelné. Kde se invencí 
ve vedení nedostává, roz-
voj ustrne a je to i brzo 
dobře vidět navenek. Vedení 
je vždy od toho, aby se s ná-
pady pracovalo jako s něčím 
drahocenným, vůbec to ne-
musí být jen nápady vedení 
a všechny nápady ani nebý-
vají hned vynikající. 
Některé nápady jsou do-

konce i nerealizovatelné, 
nebo i zcestné, ale v pří-
padě obce jsou zde orgá-

ny, které návrhy posoudí 
a teprve následně případně 
schválí. Procedura k rea-
lizaci je pak u obce sice 
zdlouhavější než ve fabrice, 
ale když během roku nebo 
volebního období plynule 
nápady a projekty za sebou 
přibývají, ani to tak nevadí. 
Důležité je, aby byly pro-
jekty plynule v čase projed-
návány a schvalovány. Pak 
jich bývá zakrátko tolik, že 
je nestačíme realizovat… 
Ale to je neskonale lepší, 
než kdyby nebyly žádné! 
Na projektech se musí bez 

přestání pracovat, jinak se 
„stroj“ rozvoje zadrhne.
Nastavený systém státních 

a evropských dotací se ni-
komu příliš nezamlouvá 
hlavně z důvodu obří admi-
nistrativy, ale jsem přesvěd-
čen o tom, že se naše obec 
tomuto systému dokázala 
dobře přizpůsobit. Přizpů-
sobení je hlavně v tom, aby 
bylo neustále „v šuplíku“ 
několik živých projektů 
čekajících na vyhlášení do-
tačního titulu. Dnes už tuto 
jednoduchou poučku zastu-
pitelé vědí, ale pozor, v ne-

dávné minulosti to tak zda-
leka nebylo. Část zastupitelů 
dokonce projekty odmítala. 
Absence projektů s územ-
ním rozhodnutím a sta-
vebním povolením zna-
mená jednoznačně i pauzu 
v investičním rozvoji obce 
a nemožnost se přihlásit 
na dotaci. Dnes, když už je 
tento moment jednoznačně 
a dostatečně znám, by ho 
i do budoucna mělo vedení 
naší obce akceptovat bez ja-
kýchkoliv výhrad. 
 Ladislav Rosman, 
 starosta obce
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Ještě nedávno, v předloňském roce, se zdálo, že naše 
země definitivně vyprahne jak končiny v Chorvatsku. 

Starostlivá naše ministerstva zemědělství a životního 
prostředí servírovala nejednu možnost dotace na stav-
bu rybníčků, tůní, mokřadů a intenzivní využití dešťové 
vody. Dlouhé měsíce se zdálo, že už nezaprší… Lehly 
smrky, ale uschly i borovice a modříny a kůrovec zažil 
svoji nebývalou životní konjunkturu. Po pěti letech su-
cha se ale spolu s příchodem Cd 19 situace změnila. 
V roce 2020 došlo dokonce k vyrovnání i deficitu spodní 
vody, děcka měla špatné počasí o prázdninách a země-
dělcům se více urodilo. Ještě v roce 2019 chodili zasmu-
šilí vědci po lánech s kritikou, že historické meliorační 
odvodnění je úplně špatně a potrubí je potřeba vykopat, 
protože odvádí množství drahocenné vody…

Rovněž naše obec má projekt zadržování vody v krajině 
a jeho využití máme připraveno.

Dnes ale, například když jdu naší ulicí, pod níž je zapuš-
těno našimi moudrými předky bytelné dešťové odvodnění 
z přilehlých lánů, slyším z kanalizačních poklopů temný 
hukot množství odváděných vod ze srážek zimních, ale 
i podzimních. Kanalizace jsou plné krásně čisté dešťové 
vody z kopců a ta hučí „jak v Niagaře“.

Děkuji v duchu nejen blahodárnému vzpamatování příro-
dy v našem mírném podnebním pásmu, ale i našim prozíra-
vým předkům, kteří tu dešťovou kanalizaci postavili, a ani 
ve snu by mne už nenapadlo vykopávat v šedesátých le-
tech minulého století zapuštěné meliorační systémy. Jest-
li má ale na změnu podnebí a počasí ten zatracený covid 19, 
to nevím.  Ladislav Rosman, starosta obce

Vody je jak zamlada

V regionu severní Moravy byl kdysi rozšířen klasický 
malý větrný mlýnek a stával běžně v rozptýlené zástavbě 
selských stavení, pokud to příhodné povětrnostní podmín-
ky jen trochu umožňovaly. Mlýnek sestával ze dřevěné 
boudy, uvnitř s mlecí sestavou, a nezbytným větrným lo-
patkovým kolem. 

Mlýnky z celé severní Moravy „odvál“ čas a jen někde 
zůstaly jejich trosky, často ale s docela zachovalou mecha-
nikou mlýna. Stroj měl svůj značný dobový význam a ne-
myslím si, že by měl zmizet, aniž by naše děcka a vnuci 
o něm něco věděli. V naší obci máme zatím dvě repliky 
těchto mlýnků, které sestavili naši šikovní spolupracovníci 
ze zbytků, které byly v obci nalezeny a zrestaurovány tak, 
že na první pohled nepoznáte, že se jedná o repliku.

A pozor, budeme mít mlýnek číslo tři a stavbu plánujeme 
realizovat na jaře letošního roku. Je to poměrně slušně do-
chovaná mechanika mletí, původem z Albrechtic u Českého 
Těšína, kde stála jeho ruina v zahradě jednoho stavení s ma-
lým hospodářstvím. Původní majitelé se ruiny rádi zbavili 
a naše obec má tak základ pro stavbu třetího mlýnku. Je 
to vpravdě mlýneček – menší než předchozí dva mlýnky, 

ale bude se určitě velmi dobře vyjímat na ploše původní-
ho Bendova statku, kde má svou pozici v hotovém projektu 
zpracovaném šikovným projektantem jako parkovou úpra-
vu s prvky bývalých selských staveb. Časem tam podle pro-
jektu přibude i replika stodoly se selskými stroji a dobovým 
selským náčiním. A tak Bendův statek bude nejen oddecho-
vou oblastí v centru obce, ale i střediskem pro připomenutí 
starých časů.  Ladislav Rosman

Dětmarovice „mlýnkovou velmocí“
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Sinusoida covidu
Vážení spoluobčané,
rád bych vám sdělil v aktuálním 

Okénku k této době něco výrazně po-
zitivního, pro každého z vás. Pomí-
jím nyní to, jak se daří obci, protože 
cítím s rodinami, které ztratily před-
časně své drahé. Cítím též s rodina-
mi, když jejich děti dennodenně tratí 
drahocenný čas bez pořádného škol-
ního vzdělání…, smekám před má-
mami, co učí děcka doma, smekám 
před vytíženými zdravotníky, je mi 
líto, jak těžké období prožívají naši 
podnikatelé. Co je to platné, že obec 
formálně prosperuje, když v rodině 
nečekaně a předčasně zemře babič-
ka, tatínek, maminka apod.? K tomu 
není co dodat. Chtěl bych vyslovit 
vašim rodinám v těchto případech 
upřímnou spoluúčast a soustrast. To 
v první řadě… Zdraví obyvatelstva 
osobně stavím na první pozici a až 
potom nějaké ekonomické a rozvojo-
vé úspěchy. 

Vážení spoluobčané, je mi líto, že 
zatím nemohu uvést nic generálně po-
vzbudivého, ale dovoluji si pozname-
nat, že, dle mého názoru, covid vítězí 
mnohdy též díky nedisciplinovanosti 
části obyvatelstva a díky i bezohled-
nosti lidí, kteří své ego nepokrytě pro-
sazují „přes mrtvoly“ nebo si zřejmě 
neuvědomují důsledky svého chová-
ní. Zpochybňují covid, zpochybňují 
disciplínu při opatřeních vlády, zpo-
chybňují napjatý stav na JIP… a vše 
by dělali lépe. Nikdy však neřeknou 
konkrétně jak, to si všimněte, a odpo-
vědnost nepřevezmou. A pozor, tyto 
zpochybňovače nenajdete jenom v řa-
dách mladých lidí, jsou i mezi pokro-
čilými důchodci, což už je, tak řečeno, 
definitivně „na palici“.

Sinusoida grafu výskytu one-
mocnění, dnes již ve třetím vrcholu 
v ČR, však ukazuje, jak úspěch roz-
voje covidu do velkých čísel souvisí 
i s rozvolněním, lehkomyslností ob-
čanů, absencí základní občanské dis-
ciplíny, ale i nemístným optimismem 
vlády směrem k rozvolnění opatření. 
Křivka vývoje má svá logická ma-
xima po letním uvolnění cestování 

a dále po vánočním uvolnění z důvo-
du nákupů. Nyní jsme ve třetím špič-
kovém období a teprve nyní, dva týd-
ny po omezení mobility obyvatelstva, 
uzavření školek a prvních dvou tříd, 
zvýšení četnosti testování a očko-
vání atd. zřejmě probleskává naděje 
na zlom v té uváděné, zlo přinášející 
sinusoidě – směrem k ose x. Děkuji 
našim spoluobčanům za pevné ner-
vy a kázeň po dobu pandemie. U nás 
v obci jsme dosud žádné větší excesy 
při dodržování pravidel nezazname-
nali, nicméně v používání roušek a re-
spirátorů určitě najdeme rezervy.

Jsem toho názoru, že poučení 
z ročního vývoje pandemie máme již 
natolik velké, že víme, jak omezovat 
nebezpečné kontakty, jak se chránit, 
jak se testovat a očkovat apod. To 
je velmi důležité pro další existenci 

„s covidem“, který zde ještě bohužel 
bude. A co je velmi důležité, že léka-
ři a obecně lékařská věda za ten rok 
poznání velmi pokročili, mají pří-
stroje a instrumenty, které loni o té 
době neměli… To jsou cenné pokro-
ky a pomohou nám přežít další etapu 
nákazy. Osobně též doufám, že vlá-
da nebude bezprostředně po zlepše-
ní údajů na grafu průběhu epidemie 
opět uvolňovat ve všech směrech 
dřívější omezení. Uvolnění totiž 
mnoho lidí vede až k euforii a pak 
je nežádoucí odhození veškerých zá-
bran. Když k tomu připočteme stá-
le očekávané zmoudření některých 
„zbloudilých“ občanů ve státě, mo-
hou se konečně denní počty nákaz 
dostat na nějaká přijatelná čísla. 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

CO PLATÍ PRO OBČANY OD 1. BŘEZNA:CO PLATÍ PRO OBČANY OD 1. BŘEZNA:

 Povinnost nosit všude na zastavěném území obce 

chirurgickou roušku nebo respirátor. Výjimka platí jen v 

případě, že je člověk sám v přírodě.

 Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku 

mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.

 Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný 

respirátor.

Platí to například v prodejnách, provozovnách a v dopravě

(včetně zastávek)

 Stravovací provozy nadále budou moci občerstvení prodávat 

přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

 Opustit bydliště za jiným účelem (než je práce, nákup, lékař),

například na vycházku či si jít zaběhat, je možné přes den od 

5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.

 Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.

 Při pobytu venku se nesmí blíže stýkat osoby, které spolu 

nežijí ve společné domácnosti. (Pro cestu do zaměstnání či k 

lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.)

 Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.

 Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce.
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Milí čtenáři,
i když jsou knihovny ote-

vřeny jenom přes výdejo-
vá okénka, stále sledujeme 
knižní trh a pečlivě pro vás 
vybíráme knižní novinky. 
Jsem ráda, že vám i v tomto 
Okénku můžu nabídnout vý-
běr z nejnovějších románů, 
bestsellerů, detektivek a také 
knih pro děti a mládež.

Nechte se tedy inspirovat, 
pište, volejte, objednávejte!

Knihy pro děti:
Poušť, všude poušť – 

Známá šestice ve věku dese-
ti až šestnácti let – Mariana, 
Jonáš, Tim, Hardy a dvojča-
ta Alfa a Beta – se s dopro-
vodem několika dospělých 
vydává na dobrodružnou 
cestu do tuniské pouště. Sa-
hara se jim zpočátku ukazu-
je ve své exotické kráse, ale 
plánovaný malý výlet terén-
ními auty do nitra pustiny se 
brzy mění v boj o život.

Alice uličnice a králík 
nezbedník – K Alici Rychlé 
je život někdy dost nespra-
vedlivý. Třeba ještě nikdy 
v životě neměla jediné zví-
řátko. Všem jejím spolužá-
kům navíc v jednom kuse 
padají zuby, jen jí pořád nic. 
A představte si, že na zahra-
dě ani nemá zavlažovač! Nic 
z toho ale nakonec nehraje 
roli… protože Alice je prostě 

ULIČNICE! Tři legrační po-
vídky pro začínající čtenáře 
od 5 let, u kterých se budete 
smíchy popadat za břicho!

Detektivové z tajemné 
ulice – Když se Hanka ve vý-
tahu seznámí s Péťou, jeho 
sestrou Anďou a potkanem 
Sherlockem, nic nenasvěd-
čuje tomu, že by toho odpo-
ledne měli zažít něco zvlášt-
ního. Na návštěvě u Péťovy 
a Andiny babičky se však 
ukáže, že bude zapotřebí 
detektiva. Nebo rovnou tří. 
Ztratila se totiž brož – důle-
žitá rodinná památka, kopie 
šperku vévodkyně Isabely 
Czartoryské. Toho dne vstou-
pili do babiččina bytu jen její 
sousedka paní Hela, pošťák 
a opravář televizí. Kdo z nich 
vzácnou kamej ukradl?

Poselství ze Stínadel – 
Vraťte se do světa Rychlých 
šípů! Čeká vás příběh, který 
ještě neznáte. Rychlé šípy 
dostanou od Losny zašifrova-
nou zprávu, v níž jim sdělu-
je, že mu kdosi ukradl ježka 
v kleci. A tak se Rychlé šípy 
znovu vydávají pátrat do Stí-
nadel. Ježek se nakonec ob-
jeví, ale vyvstanou kolem něj 
další otázky. Josef Červinka – 
Grifin se vrátil do světa Rych-
lých šípů a vypráví příběh, 
který si v tajemnosti a dob-
rodružnosti s Jestřábovou 

trilogií v ničem nezadá. Je 
neuvěřitelné, že román čekal 
na vydání celých čtyřicet let!

Vire, padni! – Vtipná kni-
ha k aktuální situaci doma 
i ve světě, a navíc spousta dů-
ležitých zajímavých informa-
cí. Rodino, přichystal jsem 
pro nás fantastickou dovo-
lenou, pronesl při nedělním 
obědě tatínek a tajuplně se 
usmál. A tak o jarních prázd-
ninách v jedné chatě nastala 
očistná terapie. Když po ne-
konečně dlouhých dnech ze 
srubu mátožně vylezlo šest si-
nalých, špinavých, prochlad-
lých, mžourajících postav, 
bláhově si všichni mysleli, 
že útrapám je konec. Nikdo 
netušil, že je čekají mnohem 
těžší zkoušky. Neobyčejná 
rodina v neobyčejném čase 
úpí, ovšem čtenář se baví!

Knihy pro dospělé:
Sekta – Sofia Baumanová 

se z čiré zvědavosti zúčastní 
přednášky hnutí s názvem 
ViaTerra. Jeho duchovní po-
selství ji zaujme, ještě víc ji 
však přitahuje podmanivý 
vůdce Franz Oswald. Hnutí 
sídlí na ostrově u švédského 
západního pobřeží a Sofia do-
stane nabídku, aby pro ně pra-
covala. Když ale léto ustoupí 
husté mlze, pobyt v romantic-
kém venkovském stavení se 
změní v noční můru a Sofia 
začíná tušit, že se nechala 
vtáhnout do spárů sekty.

Jarní oběť – Nový psy-
chothriller z pera Anderse 
de la Motte, stálice na nebi 
hvězdných švédských auto-
rů. Valpuržina noc, rok 1986. 
Magické oslavy nástupu jara 
v lesích kolem zámku Boke-
lund v jižním cípu Švédska 
vydaly svou oběť – šest-
náctiletou Elitu Svartovou, 
zabitou rituálním způso-
bem. Zbytek dívčiny rodiny 
zmizel beze stopy. Třiatřicet 

let poté se do téhož zámku 
nastěhuje doktorka Thea 
Lindová. Fascinována dáv-
nou tragédií i místními le-
gendami o divokém lesním 
muži postupně odhaluje až 
příliš podobností mezi vlast-
ní bouřlivou minulostí a Eli-
tiným životem. Pravda o její 
smrti nevyšla nikdy najevo. 
A jaro 1986 se s jednou mrt-
volou nespokojí...

Hodná a zlobivá holka – 
V dozvucích příšerného zlo-
činu je v tajné místnosti nale-
zena dívka. Je téměř umořená 
hlady, špinavá a odmítá ko-
mukoli říct, jak se jmenuje, 
jak je stará i odkud pochází. 
Není uvedená v žádném se-
znamu pohřešovaných osob 
a ani její DNA se s nikým 
neshoduje. O šest let později, 
stále neidentifikovaná, žije 
v bezpečí dětského domova 
pod novým jménem – Evie 
Cormacová. Když k soudu 
podá žádost, ve které se do-
žaduje práva na propuštění 
v dospělosti, musí forenzní 
psycholog Cyrus Haven roz-
hodnout, jestli je Evie připra-
vená na život na svobodě. 
Jenže Evie není jako nikdo, 
koho Cyrus kdy potkal – je 
stejnou měrou fascinující 
i nebezpečná. Evie pozná, 
když někdo lže, a v jejím 
okolí pravdu nemluví vůbec 
nikdo. Cyrus je mezitím při-
volán k vyšetřování šokující 
vraždy středoškolské šampi-
ónky v krasobruslení Jodie 
Sheehanové, která zemřela 
na opuštěné pěšině nedaleko 
domova… Forenzní psycho-
log je lapený mezi dvěma 
případy – jedna dívka po-
třebuje zachránit a ta druhá 
se dovolává spravedlnosti. 
Jakou cenu bude ochoten za-
platit za pravdu?

Sama proti všem – Když 
nezbývá naděje, jen zoufal-

Novinky přes výdejové okénko knihovny
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ství. Když se z noční můry 
stane skutečnost. A není po-
moci... Strhující psychothri-
ller od Briana Freemana, spi-
sovatele vydávaného ve 46 
zemích. Stačilo pár měsíců, 
aby se Lise Powerové zhrou-
til celý svět. Úspěšná autor-
ka bestsellerového thrilleru 
Sama proti všem ztratila bě-
hem půl roku téměř všech-
ny nejbližší. Teď žije sama, 
ukrytá v domě v lesích poblíž 
kanadských hranic. A právě 
tam se jednoho večera zni-
čehonic objeví chlapec, kte-
rý tvrdí, že ho pronásledují, 
a prosí ji o pomoc. Je zraněný 
na hlavě, nepamatuje si ani 
své jméno, ale ví, že se stal 
svědkem vraždy. Lisa se ho 
rozhodne chránit. Netuší, jak 
je to možné, ale jeho osud se 
v mnohém podobá hlavnímu 
hrdinovi jejího románu. A teď 
se v nebezpečí ocitají oba...

Šikmý kostel 2 – Romá-
nová kronika ztraceného 
města, léta 1921–1945 – 
S Barkou, Ludwikem, Jul-
kou a dalšími hrdiny trilogie 
Šikmý kostel se setkáváme 
vzápětí poté, co jsme je v zá-
věru prvního dílu opustili.

Než vybledne den – Do-
jemný příběh o vztahu Emy 
a její maminky Nory a o tou-
ze mít i ve stáří u sebe blíz-
kého člověka. Nora si v se-
niorském věku najde přítele 
Josefa, z kterého se ale vy-
klube vypočítavý muž, které-
mu jde jen o to získat Nořin 
majetek a co nejrychleji se jí 
zbavit. Nora je na něj citově 
navázána a slepě mu věří. 
Pro Emu je tak neuvěřitel-
ným problémem dostat ma-
minku z Josefova područí. 
Když se jí to podaří, je matka 
v zuboženém stavu a co víc 
– lékaři u ní objeví počína-
jícího Alzheimera. Nora po-
zvolna ztrácí paměť a Ema 
tak pomalu a bolestivě při-
chází o milovaného člověka 
a navíc se musí vypořádat 

s nenávistným Josefem při-
praveným za každou cenu 
získat to, proč přišel...

Stíny Vichrovského 
kláštera – Branou kláštera 
na Vichrově prochází nový 
prosebník o místo v řádu. 
Bartoloměj, mladík s temnou 
minulostí, je přijat mezi novi-
ce a záhy se v klášteře začnou 
dít strašlivé věci. Hlavním 
vyšetřovatelem neblahých 
událostí jmenuje opat své-
ho správce a Bartoloměj je 
ustanoven jeho pomocníkem. 
Během vyšetřování odkrývá 
hrůzostrašné tajemství, jež se 
ho dotýká víc, než by si přál.

Levoboček Rožmberků 
– ve dvou příbězích z počát-
ku 15. století se ke čtenářům 
vrací oblíbení středověcí 
detektivové Jakub Protiva 
z Protivce a Blasius. V prv-
ním příběhu je mnich Blasius 
jako rožmberský levoboček 
povolán do Krumlova k umí-
rajícímu nevlastnímu bratrovi 
Jindřichovi III. z Rožmberka. 
Po jeho smrti se záhadně ztra-
tí jeho poslední vůle a Blasius 
je obviněn z vraždy hradního 
kaplana Zachariáše. Z vězení 
se mu sice podaří uniknout, 
ale teprve s pomocí svého 
přítele zástupce královského 
sudího Jakuba Protivy z Pro-
tivce se skutečně zachrání 
a zbaví křivého obvinění. 
Druhý příběh se odehrává 
v královském horním městě 
Jihlavě na pomezí Moravy 
a Čech. Jakub Protiva a Bla-
sius zde mají objasnit záha-
du výskytu falešných mincí. 
Navíc v blízkosti bývalých 
stříbrných dolů narazí na hlo-
mozící duchy či permoníky, 
kteří se neštítí ani vraždy. 
Skrývají se za těmito nadpři-
rozenými bytostmi lidé, jak 
je přesvědčen Jakub Protiva? 
A kdo je tajemný krasavec 
Václav z Jihlavy, který se jim 
připlete do cesty? Pod tímto 
názvem vycházejí v novém 
vydání romány Rožmberské 

dědictví a Jihlavský zlý duch.
Misionář – Misionář je do-

sud nejlepší detektivka Ivety 
Svobodové s jejím oblíbe-
ným vyšetřovatelem Lubo-
šem Neumannem. Kniha má 
bohatý románový děj a pátrá-
ní po sériovém vrahovi způ-
sobí mnoho životních zvra-
tů a mezních situací lidem, 
ke kterým se neznámý mstitel 
se svou falešnou spravedlnos-
tí přiblížil. Možná že pachatel 
trpěl v dětství násilím v rodi-
ně a projevil se u něj Asper-
gerův syndrom, ale při jeho 
vysoké inteligenci je neob-
vykle složité odhalit totožnost 
misionáře a dopadnout ho.

Věci, na které nastal čas – 
Život nelze naplánovat ani se 
na něj nedá dopředu připravit. 
Alice a Richard, sedmnáct let 
jejich společného života, dvě 
děti, Kája a Lola. Kájovi je tři-
náct a začíná mít rodičů dost, 
Lole bude jedenáct a nejvíc 
ze všeho na světě si přeje psa. 
Nikomu se nic moc neděje, 
stereotyp všechno překrývá 
jako měkká deka. Asi to není 
štěstí, ale žít se v tom dá. Až 
do chvíle, než se objeví někdo 
nový. A s tím pocit, že doteď 
to vlastně nebyla láska. Jenže 
jsou rodina a cokoliv se stane 
jednomu, poznamená všech-
ny. A Kája s Lolou musí na-
jednou řešit to, co děti nikdy 
řešit nechtějí. Stojí ale tahle 

rodina vůbec za záchranu?
Hodinky – Na nejrušnější 

ulici ve městě se s přesným 
úderem na hodinkách stře-
tají po třiceti letech hlav-
ní hrdinové – pilot Samuel 
a fotografka Patricie. S tisíci 
otázkami v očích a strachem 
v srdcích zjišťují, jestli se 
osoba, kterou tenkrát milova-
li, skrývá v těle, které téměř 
nepoznávají. Postupně odha-
lují tajemství svých minulostí 
a znovuobjevují stará, známá, 
milovaná a tak dávno ztrace-
ná já, která pohřbili dokonce 
i sami před sebou. Jak doká-
zali překonat třicetiletou pro-
past, kterou mezi nimi život 
vykousal? Proč Samuel beze 
slova a beze stopy zmizel? 
Jak se se Samuelovým zmize-
ním Patricie vyrovnala? Kolik 
zemí museli oba procestovat, 
aby zjistili, že to, co hledali, 
měli přímo pod nosem?

Křehká struna – Sociální 
sítě, virtuální komunikace, 
nevěra jako normální součást 
života a vztah jako samozřej-
most, v němž pro romantický 
ideál není místo. Místy až 
zoufale současné čtení, ale 
také povídky s nádechem my-
stiky a tajemna nebo kafkov-
ské absurdity. Pestrá, nápaditá 
a návykově čtivá – taková je 
prvotina talentovaného herce 
a tanečníka (a nyní tedy i spi-
sovatele) Filipa Staňka.

Vážení návštěvníci a uživatelé knihovny,
od 15. 2. 2021 je možný výdej předem objednaných 

knih pouze přes výpůjční okénko knihovny.
Objednávku můžete udělat telefonicky (tel.596 

550 071), e-mailem (knihovna@detmarovice.cz),
nebo přes on-line katalog knihovny.

Po uskutečnění objednávky prosím počkejte 
na potvrzení knihovnice, že jsou knihy k dispozici, 

a potvrzení, v kolik hodin si knihy můžete vyzvednout.
Prosím všechny čtenáře, aby byli tak laskaví a dodr-
žovali stanovenou výpůjční lhůtu knih, která je jeden 
měsíc. Zvláště pak žádám ty, kterým se podařilo tuto 
dobu přetáhnout, aby přišli knihy vrátit. Na knihy, 
které vám leží doma na polici, čekají další čtenáři, 
buďte k nim, prosím, ohleduplní. Za všechny čekatele 
děkuje vaše knihovnice.  Alžbeta Jendryščíková
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Počátkem února uplynulo čtvrt století od privatizace kar-
vinské nemocnice, jejímž úkolem bylo pečovat především 
o zdraví horníků z okolních šachet. Převod do soukromého 
vlastnictví byl pro nejistou budoucnost dosluhujícího zaří-
zení klíčový. Nově vzniklá Karvinská hornická nemocnice 
prošla dynamickým vývojem a v současné době je moder-
ním zdravotnickým zařízením, které poskytuje specializo-
vanou, vysoce odbornou péči.

Vlastní objekt nemocnice byl vybudován na začátku 50. 
let minulého století. Fungovala v něm chirurgie, interna 
a neurologie, později také ARO a rehabilitace. Vlivem no-
vého uspořádání míst na lůžkových odděleních v karvin-
ském okresu po roce 1990, která přinesla přesun některých 
oddělení do okolních nemocnic a z toho plynoucí snížení 
lůžkové kapacity, začala nemocnice upadat.

„Zdálo se, že dojde k jejímu uzavření. Situace byla smut-
ná, až zoufalá. Řada z nás si začala hledat místa v jiných 
zdravotnických zařízeních. V roce 1996 došlo k privatiza-
ci a to v nás vzbudilo pocit naděje, že se vše obrátí k lepší-
mu,“ vzpomíná radiologický asistent Marek Pribula, který 
do nemocnice nastoupil v roce 1988 jako sanitář.

Restrukturalizace nastartovala 
novou éru nemocnice

Po dohodě se společností OKD, strategickým partne-
rem nemocnice, se v roce 2001 začalo budovat centrum 
pracovního lékařství. „Druhým nosným pilířem bylo 
vybudování oddělení chirurgie páteře, které bylo toho 
času jediným specializovaným skoliotickým centrem 
na severovýchodě republiky,“ přiblížil počátky struk-
turální přeměny nemocnice její majitel Milan Canibal. 
Z doby před privatizací zůstala interna, neurologie a re-
habilitace. V roce 2005 se otevřelo iktové centrum.

Pozvolna se začaly projevovat změny v koncepci 
vedení nemocnice a směřování k jinému, modernímu 
typu poskytování zdravotní péče. Zrekonstruovaly se 
operační sály i stravovací provoz, pořídily se špičkové 
diagnostické přístroje na RDG oddělení, včetně mag-
netické rezonance, výpočetní tomografie a mamografu. 
Digitalizace radiodiagnostického oddělení, která ved-
la k odbourání klasických foliových snímků, umožni-
la spojení nejen s ostatními pracovišti v republice, ale 
i ve světě.

„Restrukturalizace nemocnice trvala sedm let. V jejím 
závěru došlo vlivem okolností k rozmachu ortopedie. Na-
stoupilo k nám šest ortopedů z orlovské nemocnice, které 
následovala početná klientela,“ objasnil Milan Canibal, 
který byl, ne náhodou, v letech 2008 a 2009 zvolen Pod-
nikatelem roku Moravskoslezského kraje. Nemocnice 
zareagovala na rostoucí poptávku po ortopedických vý-
konech výstavbou třetího operačního sálu. Jeden z orto-
pedický sálů pak uvolnila pouze pro výkony na velkých 
kloubech, kterých dnes provádí nejvíce v kraji.

Špičková péče, motivovaný personál, 
příjemné prostředí

Postupně byla zrekonstruována a zmodernizována všechna 
oddělení. V roce 2013 odkoupila nemocnice od společnosti 
OKD budovy, v nichž provozuje svou činnost, a od té doby 
financuje veškeré rekonstrukce z vlastních zdrojů. Završením 
25leté usilovné práce všech zaměstnanců je otevření nové 
modulární nemocniční budovy za více než 100 milionů korun.

„Vedení nemocnice má velký zájem i na našem vzdě-
lávání a zvyšování odborné kvalifikace. Rovněž pro nás 
organizuje řadu mimopracovních aktivit, ať už formou 
výletů nebo společných akcí určených i pro naše rodinné 
příslušníky. Závěrem bych dodal jen to, že z nemocnice 
na kraji města, ve které pracuji přes 30 let, se stalo zdra-
votnické zařízení republikového významu, které si svou 
kvalitou, péčí o pacienty a osobním přístupem k zaměst-
nancům, zaslouží úctu a respekt,“ říká Marek Pribula.

Zaměstnanců, kteří v nemocnici pracují už od její pri-
vatizace, nebo dokonce ještě déle, je v Karvinské hornic-
ké nemocnici bezmála padesát. Patří mezi ně i pravá ruka 
ředitele Marcela Wojnarová. „Pracovat 25 let u jednoho 
zaměstnavatele se dnes už moc nenosí, ale já to vnímám 
jako ocenění své práce. Správně nastavená firemní kultura 
a práce v přátelském kolektivu, který je jako jedna velká 
rodina, což se potvrdilo i v této nelehké covidové době, 
mě, a myslím, že nejenom mě, doslova nabíjí energií. Tato 
nemocnice pro mě vždy byla a bude srdeční záležitostí,“ 
svěřila se Marcela Wojnarová. Andrea Vargová, 

 tisková mluvčí KHN

Od nemocnice na periferii k zařízení 
republikového významu

glosa

Stále stesky po lékárně v obci?
Naši lékárnu v obci zrušili v roce 2018, aniž se s vede-

ním obce někdo radil. A důvod byl jediný: nízký měsíční 
obrat, z toho nízký ekonomický efekt, a tudíž žádný další 
zájem provozující firmy naši lékárnu dále provozovat. 
Na objekt se pak přišlo ještě podívat několik zájemců 
i z řad velkých lékárenských řetězců. Byli asi čtyři a ani 
jednomu se toto podnikání nejevilo perspektivní. Tržby 
na Sanorinu a Acylpyrinu atd. neuděláte. Ani nabízená 
finanční pobídka obce nezabrala. Dokonce i současní 
majitelé objektu zájem o provozování lékárny rovněž 
měli, ale už to bohužel nevidí perspektivně…

Dnes si navíc všichni zvykli na levnější nákup v lékár-
ně Kauflandu, takže návrat do původní lékárny v obci je 
málo pravděpodobný.

Osobně vidím jedinou naději v případném navázání lé-
kárny na potřebu léků klientů nového Domova pro seni-
ory. Ale pokud se toto nepovede, s lékárnou v naší obci 
se budeme muset definitivně rozloučit. S trvalou ztrátou 
v podnikání je její provozování samozřejmě naivní utopie. 

 Ladislav Rosman, starosta obce
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Populace v kraji stárne, přičemž nejvyšší tempo stárnutí 
má okres Karviná. Potřeba lidí v postproduktivním věku 
na zdravotní péči všech typů tady rychle narůstá a počet 
lůžek následné a dlouhodobé péče už dávno nestačí. Kar-
vinská hornická nemocnice reaguje na tento deficit otevře-
ním třicetilůžkového oddělení následné péče v prostorách 
nové modulární budovy.

Oddělení funguje od začátku letošního roku. Jsou na něm 
hospitalizováni pacienti po ukončení léčby na akutním 
lůžku. V praxi jde o doléčení a rehabilitaci pacienta, jehož 
zdravotní stav je po proběhlém onemocnění stabilizovaný, 
pacient se však ještě nezotavil natolik, aby mohl být pro-
puštěn do domácího prostředí.

„Nejčastěji přijímáme pacienty po cévních mozkových 
příhodách, pacienty s interní problematikou, pacienty 
po chirurgických nebo ortopedických zákrocích, pacienty, 
u nichž dojde k progresi jejich chronického onemocnění, 
pacienty s dekubity, bércovými vředy nebo různými stupni 
demence,“ uvedla zdravotně-sociální pracovnice Karvin-
ské hornické nemocnice Michaela Lietavová.

Pacientům je na oddělení poskytována komplexní péče 
– zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelská. Je jim k dis-
pozici nutriční terapeut, fyzioterapeut, sociální pracovník 
a pacienti po cévních mozkových příhodách využívají 
péče logopeda.

Paní Ela Moronová z Karviné byla na oddělení následné 
péče hospitalizována jako pacientka, která se stěží dokáza-
la posadit. Chuť do života a péče rehabilitačních pracov-
nic jí opět postavily na nohy a dnes je schopná přejít celé 
oddělení i několikrát denně. „Pravidelně se mnou cvičí 
a dobře se o mě starají. Jsem tady od ledna a je mi mnohem 
lépe,“ prohlásila vždy dobře naladěná seniorka. 

„Když jsme ještě neměli oddělení následné péče, museli 
jsme posílat žádosti o umístění do okolních zařízení. Pro 
pacienty je velkým přínosem, že je nečeká převoz do ji-

ného zařízení, ale pouze přesun v rámci nemocnice, kte-
rý je pro ně pohodlnější a méně stresující. Přesun v rámci 
nemocnice je jednodušší i v opačném případě, kdy dojde 
ke zhoršení zdravotního stavu pacienta a je potřeba ho 
ihned přeložit na akutní lůžko, nebo JIP,“ zdůraznila Mi-
chaela Lietavová.

Maximální doba pobytu pacienta na oddělení následné 
péče je 90 dní. Některým pacientům jejich zdravotní stav 
nedovoluje návrat do domácího prostředí ani po ukončení 
hospitalizace na tomto oddělení. Je možné jim pomoci se 
zajištěním žádosti do zařízení sociálních služeb, odbor-
ných léčebných ústavů a podobně.

V době epidemie, která neumožňuje návštěvy, se mohou 
pacienti vídat se svými blízkými alespoň prostřednictvím 
videohovorů. Pro tento účel je na oddělení k dispozici tab-
let. „Každý den v 16 hodin si telefonuji s manželkou a dět-
mi a jsem za tuto možnost rád. Celý den se na ně těším,“ 
svěřil se další z pacientů pan Samec. Hned, jak to situace 
dovolí, chce nemocnice navázat spolupráci s dobrovolnic-
kým centrem, zajistit canisterapii a další aktivity, které pa-
cientům účelně vyplní čas.

Nové oddělení následné péče je velkým přínosem 
nejen pro pacienty Karvinské hornické nemocnice
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Po přestavbě a rekon-
strukci funguje útulek pro 
psy v Dětmarovicích již více 
než 15 let (od roku 2006). 
Samotný útulek se nachází 
v areálu firmy Mirpal spol. 
s.r.o., která je i jeho majite-
lem. Kapacita útulku je 50 
kotců, z toho 12 karantén-
ních. V útulku pracuje ně-
kolik ošetřovatelů a pracov-
níků odchytu, zajištujících 
nepřetržitý provoz. Ti po-
máhají ztraceným pejskům 
vrátit se zpět ke svým maji-
telům a těm nechtěným zase 
hledají nový domov.

Začátkem roku 2021 se 
začaly objevovat zprávy, že 
psí útulek v Dětmarovicích 
bude muset zavřít. 

Jak uplynulý rok pozna-
menaný krizí spojenou s epi-
demií „koronaviru“ ovlivnil 
chod útulku a jeho financo-
vání jsme se zeptali zodpo-
vědné provozní vedoucí paní 
Marcely Sojkové. 

Jak dlouho působíte 
v psím útulku v Dětmaro-
vicích?

„Já působím v útulku 
od samého počátku, tj. 
od roku 2006.“

Kolik osob se podílí 
na chodu útulku?

„Momentálně jsme 
v útulku tři. Všichni se stří-
dáme tak, aby byla zajiště-
na pohotovost a nepřetržitý 
provoz útulku.“

Kolik pejsků máte při-
bližně za měsíc v útulku 
a kolik jich je aktuálně 
nyní?

„Za měsíc odchytneme 
zhruba těch 15 pejsků, vět-
šina se ale vrátí ke svým 
majitelům. V současnosti je 
pejsků skutečně málo, byly 

doby, kdy jsme odchytli ko-
lem 30 pejsků. Nyní je ustá-
jených celkem 14 pejsků.“

Stává se často, že ně-
kteří pejsci jsou v útulku 
dlouhodobě (několik let)? 
Pokud ano, tak proč? 

„Ano, to se bohužel stává. 
Je to zejména proto, když 
pěstoun úplně neodhadne 
povahu pejska. Vrátí ho zpět 
do útulku z důvodu, že jim 
pejsek nevyhovuje. Napří-
klad není zvyklý na byt, 
zničí věci, popřípadě i po-
kouše majitele. Potom pěs-
touni pejska vrátí. To se děje 
několikrát po sobě a z toho 
důvodu zůstávají tito „pro-
blémoví“ pejsci v útulku. 
Proto nové pěstouny vždy 
upozorňujeme na tato fakta. 
Je potřeba se s pejskem po-
řádně seznámit, mít „trpěli-
vost“ a dát mu čas. Je ovšem 
taková doba, že pejsků je 
málo, tudíž je zájem i o ty, 
kteří u nás i s přestávkami 
strávili i několik let.“

Jaký je zájem o pejsky 
v době COVID-19?

„Jak jsem již řekla před 
chvílí, je zájem opravdu 
o všechny pejsky. Vždycky 
byl zájem spíše o štěňátka 
nebo malé rasy, pokud byly 
v útulku. Ale v této době se 
adoptují opravdu všechny 
rasy bez rozdílu.“

Jak často se stává, že 
náhradní majitelé psů 
neodhadnou své finanční 
možnosti a časovou ná-
ročnost a pak pejska musí 
vrátit zpět?

„Ano, stávalo se to často. 
Abychom tomuto přede-
šli, tak trváme na tom, aby 
se zájemci o adopci pejska 
z našeho útulku s ním nej-

prve seznámili. To funguje 
tak, že zájemci nejprve cho-
dí minimálně třikrát (i více) 
pejska vyvenčit, seznámí se 
s ním a zároveň my pozná-
váme i nové potencionální 
majitele vybraného pejska. 
Za tu dobu poznávání do-
kážeme zhruba odhadnout 
možnosti pěstouna a adop-
ce pejska potom není tzv. 
„zbrklá“. Pěstoun se s pej-
skem seznámí, zhodnotí 
všechna pro i proti a poté se 
zodpovědně rozhodne, zda 
adoptovat, či ne. Lidé jsou 
v tomto ohledu ale opravdu 
více zodpovědní, než tomu 
bylo dříve.“

Víte, jaké jsou roční ná-
klady na psí útulek a jaké 
jsou náklady na veteri-
nární péči?

„To netuším, to je spíše 
otázka na naši paní účetní.“

Máte doma pejska a po-
kud ano, adoptovala jste 
si ho z útulku?

„Ano, já mám dva pejsky. 
Samozřejmě, že mám i jed-
noho z útulku, jmenuje se 
Kubíček.“

Začátkem roku 2021 se 
objevovaly zprávy, že psí 
útulek v Dětmarovicích 
bude muset zavřít. Jak to 
vlastně celé vzniklo?

„Tato situace není krát-

kodobá, ale problémy pře-
trvávají již delší dobu. Sna-
žili jsme se to zvládnout, 
až nastala chvíle, kdy už 
to opravdu nebylo únosné. 
První informace se objevi-
ly začátkem tohoto roku. 
Hlavní problém finančních 
potíží já vidím v tom, že 
my neustájujeme pouze 
pejsky tzv. „obecní“, ale 
i tzv. „neobecní“. Rozdíl je 
v tom, že za pejsky „obec-
ní“ (to jsou psi odchycení 
na katastrech obcí, se kte-
rými máme smluvní vztah 
(tj. Dětmarovice, Petro-
vice, Doubrava, Stonava, 
Albrechtice a Horní Suchá 
a Petřvald u Karviné), do-
stáváme uhrazeny náklady 
spojené s jejich ustájením, 
veterinární péčí a podobně. 
Zatímco u ustájených „ne-
obecních“ (to jsou pejsci 
např. po zemřelých majite-
lích nebo agresivní pejsci, 
kteří pokousali svého maji-
tele, týraní a zubožení pej-
sci apod.) náklady na jejich 
péči a odchyt jdou na vrub 
našeho útulku. Jsme jeden 
z mála útulků, který tyto 
„neobecní“ pejsky přijímá. 
Pokud máme volnou kapa-
citu útulku, vždy tyto pej-
sky ustájíme a postaráme se 
o ně, jak nejlépe umíme.“

Chceme zachránit psí útulek 
„DÁT NOVÝ DOMOV JE LEPŠÍ POCIT NEŽ KOUPIT…“
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Co bylo a je hlavní pří-
činou finančních potíží, 
do kterých jste se dostali? 

„Jak jsem již zmínila, jeli-
kož veškeré náklady na péči 
o „neobecní“ pejsky bylo 
nutno dotovat, stalo se to 
pro majitele útulku neúnos-
né. Firma Mirpal (majitel 
útulku) je vlastníkem i ji-
ných provozů, které dotova-
ly psí útulek. Jenomže přišla 
doba „koronavirová“ a fir-
ma musela podle nařízení 
vlády některé tyto provozy 
zcela uzavřít. A tak nebylo 
v silách firmy chod útulku 
dotovat. Vlastně ani neby-
lo z čeho. Proto padlo toto 
rozhodnutí, že útulek již do-
tovat nelze a jeho provoz se 
musí uzavřít.“

Finanční stránku ovliv-
nil, jak jste již uvedla, 
„koronavirus“. Ovlivnil 
tuto nepříznivou situaci 
a množství pejsků umís-
těných v útulku také nový 
zákon o čipování? 

„Určitě ano, odchycené 
pejsky se díky čipům daří 
rychleji identifikovat a vracet 
zpět do svých domovů. Také 
vnímáme to, že v této době 
mají lidé více volného času 
nebo se snad „nudí“ a více si 
pejsky adoptují. Proto ubývá 
i ustájených pejsků.“ 

Projevilo se to i v utlu-
mení podpory ze strany 
dárců či sponzorů?

„Pravdou je, že dárců bylo 
méně. Není se ale čemu divit. 
Tato nepříznivá „koronaviro-
vá“ doba zasáhla do životů 
spousty z nás. Někteří přišli 
o práci, o finanční zázemí 
a řešili existenční problémy. 
I přesto se našla spousta příz-
nivců, kteří pomohli i v takto 
nelehké době. Nosili pej-
skům, co se jenom dalo, při-
spívali materiálně i finančně 
(dle svých možností).“

Musel útulek přistou-
pit na nějaké další změny 
v souladu s opatřeními 
souvisejícími s koronakri-
zí? Mám na mysli třeba 
venčení psů. 

„Pravdou je, když epidemie 
před rokem vypukla, nikdo 
pořádně nevěděl, co dělat. Pa-
noval strach a obava, tak jsme 
útulek zavřeli úplně. S odstu-
pem času se situace vyvinula 
a ustálila. A tak se i v této ne-
lehké době snažíme vyhovět 
všem, kteří by měli zájem jed-
nak o venčení a také o adop-
ci. Samozřejmě za dodržení 
přísných opatření. Kontakt 
se zájemci je v prvopočát-
ku telefonický. Zájemci si 
po předchozí telefonické do-
mluvě vyberou konkrétního 
pejska, na konkrétní den a ho-
dinu. Vše zajistíme tak, aby se 
v útulku nesrocovalo více lidí, 
než je povoleno. Tato vzá-
jemná spolupráce a domluva 
funguje skvěle. Venčení tedy 

normálně po domluvě fungu-
je dále.“

S ohledem na finanční 
krizi, ve které se nachází-
te, je prozatím dostačující 
finanční pomoc na udrže-
ní chodu útulku na něja-
kou dobu? Pokud máte 
odhad, na jak dlouho?

„Takto dopředu se to 
nedá říct. Vše ukáže čas. 
Lidé nám posílají finanční 
podporu a my teprve podle 
bankovního výpisu posou-
díme naši situaci. Hodnotit 
budeme vždy čtvrtletně, to 
se na výpisech ukáže zdali 
dárci přispívají pravidelně 
nebo jednorázově. Pro udr-
žení chodu útulku je vždy 
lepší, když dárci přispívají 
malými částkami, ale pra-
videlně. To potom máme 
jistotu do budoucna, že 
s finanční podporou může-
me počítat stabilně. Bližší 
informace najdete nejenom 
na facebookových strán-
kách našeho útulku.“

Jak mohou lidé útulku 
pomoci? 

„Jak jsem již zmínila, lidé 
mohou pomoci finančně, ale 
také materiálně. Mohou po-
moci čímkoliv. Pokud budou 
mít dárci chuť něco do útulku 
koupit, je vždy lepší nejprve 
zavolat a dopředu se domlu-
vit s ošetřovateli, co zrovna 
v útulku chybí. Někdy máme 
málo konzerv, jindy zase 

granule… Ta situace se mění 
každý den, proto vždy je lep-
ší předchozí domluva dárce 
s námi. Za jakoukoliv pomoc 
předem moc děkujeme.“

Co tedy plánuje útulek 
pro rok 2021? 

„Vše bude záležet na fi-
nancích. Chtěli bychom útu-
lek přestavět, tzv. „zkultur-
nit“. Některé kotce budeme 
rušit a místo nich budou vý-
běhy. Vše uvidíme podle ve-
likosti prostoru, který bude-
me mít k dispozici. Všichni 
víme, že útulek není v úplně 
ideálním místě, takže se bu-
deme muset poprat s mís-
tem a prostorem, který pro 
rekonstrukci budeme mít.“

Vzkázala byste něco 
příznivcům útulku?

„Hlavně bych chtěla 
všem příznivcům moc po-
děkovat a vzkázat jim, že 
si jejich podpory nesmírně 
vážíme. Když jsme museli 
po poradě s vedením ozná-
mit tu nepříjemnou infor-
maci, že musíme končit, 
strhla se neuvěřitelná vlna 
podpory. Ta hřejivá slova, 
ať to nevzdáváme, že po-
můžou, že svou práci dělá-
me dobře, mi budou vždy 
oporou a důvodem, proč to 
nevzdat! Tím jsme si plně 
uvědomili, kolik má útulek 
a samotní pejsci příznivců. 
Všem ze srdce děkujeme 
za podporu!!!“

Dne 20. ledna 2021 byla 
zveřejněna na facebooko-
vé stránce psího útulku 
v Dětmarovicích informa-
ce, že činnost útulku kvůli 
dlouhodobým finančním 
problémům bude ukonče-
na. Díky nesmírné podpoře 
a vlně solidarity se situace 
otočila a útulek hlásí: „Bu-
deme pokračovat!“

Náhodně vybraných 
občanů Dětmarovic jsme 
se zeptali na otázku: 

„Podporujete zachování 
psího útulku v Dětmarovi-
cích a darovali byste na jeho 
záchranu finanční nebo ma-
teriální příspěvek?“ 

Radmila, 49 let:
„Ano, zachování psího 

útulku samozřejmě pod-
poruji a pro jeho záchranu 
bych raději darovala ma-
teriální příspěvek. Každý 
rok posílám do útulku buď 
granule, čipy nebo letos 
dřevitou vlnu, kterou pejs-

ci mají mít v boudě v zimě 
místo deky. Tak doufám, že 
ji tam mají. Finanční část-
kou přispěji na koupi kon-
krétní věci nebo služby pro 
útulek. A podporovat útulek 
by mohl také obecní úřad 
– pokud již tomu tak není 

(to nevím a nechce se mi to 
zjišťovat). A kdyby se všich-
ni chovali k psům tak jako 
já, tak bychom žádné útul-
ky nepotřebovali, ale tomu 
tak není, tak je třeba přispět 
a podpořit tuto organizaci.“

 (Pokračování na str. 16)

anketa
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 (Pokračování ze str. 15)
Tereza, 24 let:

„Ano, zachování útul-
ku plně podporuji. Útulek 
zde funguje již delší dobu 
a pomáhá najít domov 
ztraceným či odloženým 
pejskům. Již jsme finanč-
ně útulku přispěli a do bu-
doucna určitě plánujeme 
zaslat další finanční nebo 
materiální příspěvky. Dou-
fám, že útulek bude zacho-
ván a najde se spousta dob-
rých lidí, kteří pomohou.“

Jiří, 28 let:
„Ano, jsem pro záchra-

nu útulku v Dětmarovi-
cích. Taktéž jsem ochoten 
finančně nebo materiálně 
pomoci útulku, jako tomu 
bylo doposud.“

Václav, 58 let:
„Volně pobíhající pej-

sci v obci mohou být po-
tencionálním nebezpečím 
pro občany. Jsem tedy pro 
zachování útulku v obci. 
Mám pejsky rád, a právě 
proto bych byl ochoten vě-
novat materiální případně 
i finanční příspěvek.“

Jaromír, 68 let:
„Jsem přesvědčen o tom, 

že takové zařízení je v obci 
potřebné. Nesmí být ale 
zneužíváno lidmi, kteří se 
o své pejsky málo starají 
(bez dozoru a volně pobí-
hají po obci). Rovněž je 
třeba zabránit vypouštění 
pejsků jako tzv. „nevhod-
ných dárků“, například 
vyžadováním povinného 

čipování. Aby útulky sku-
tečně sloužily pouze tý-
raným a zatoulaným pej-
skům. Ano, pomohl bych, 
například darováním ma-
teriálního příspěvku, třeba 
granulí.“

Radka, 41 let:
„Útulek psů má zajisté 

své opodstatnění, určitě by 
měl v okolí nějaký útulek 
být. Nicméně určitě by se 
jeho provoz neměl zamě-
řovat na honbu za odběh-
nutými pejsky ze zahrady, 
které majitel hledá a ne-
nalézá, protože už jsou 
v útulku a pořádně se mu 
to naúčtuje: odchyt, po-
byt, veterinární prohlídka, 
krmení... Nemám dobrou 
zkušenost.“

Jana, 47 let:
„Domnívám se, že pro 

občana je dobře, když se 
mu v Dětmarovicích ztratí 
pes a odchytová služba ho 
zaveze do našeho útulku, 
nemusí objíždět další útul-
ky a jede přímo tam. Také 
když běhá po vesnici pes, 
můžou ho zavézt rovnou 
tam. Samozřejmě může 
útulek vadit tomu, kdo by-
dlí poblíž a žádného psa 
nemá. Pokud by byla ně-
jaká sbírka, určitě bychom 
přispěli.“

Alice, 38 let:
„Se zachováním útulku 

souhlasím. V případě orga-
nizování nějaké sbírky by-
chom ji podpořili asi spíše 
materiálně.“

chcete mě?
ALADIN
„Aladin, zhruba 10letá směska border kolie, ve svém 

životě asi neměl moc štěstí. Přišel k nám poznamenaný 
minulostí. Je nutné s ním pracovat na důvěře. S lidmi, 
na které si už zvykl, ožije, mává ocasem, je veselý a je 
nádherné ho vidět v takové náladě. Vůči cizím je nesvůj. 
Na procházce je zvídavý, není moc socializovaný. Co se 
týče chůze na vodítku – je potřeba ho sem tam usměrnit, 
ale je učenlivý a umí jít i slušně u nohy. Aladin hledá méně 
stresující prostředí, zkušeného člověka a trpělivost.“

GORO
„Šestiletý kříženec Goro je aktivní, kamarádský, 

velmi radostný. Společnost lidí si užívá naplno, mazlí 
se. Ale výchova mu z původního domova chybí. Je 
učenlivý a jde jen o to, aby měl pána, který to s ním 
bude umět. Rád se nechá uplatit pamlsky. Hodí se 
k lidem, kteří už mají zkušenosti s výchovou pejska 
a vlastní domek se zahradou.“

MÍŠA
„Míša je malinký starší kříženec. Je veselý, kama-

rádský, hodný, naprosto miluje mazlení, dožaduje 
se pozornosti, nechá se drbat a je to milý společník. 
Hledá domov u zkušenějších lidí, kteří Míšovi nedo-
volí vše, nastolí mu pravidla, která se budou striktně 
dodržovat tak, aby mu nenarostl hřebínek. Potřebuje 
k sobě spolehlivého a trpělivého člověka, který mu dá 
dostatek prostoru zvyknout si. Teplý pelíšek doma je 
samozřejmostí.“
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Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či ni-

koliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové 
problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově zá-
vislých osob a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu 
s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik 
preventivních rad určených rodičům, jak předcházet pro-
blémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí 
by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby 
obrátit s žádostí o radu.

Co se v prevenci problémů působených návykovými 
látkami u dětí osvědčilo?

• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, mari-
huana nebo jiné návykové látky se mohou objevit např. 
ve škole či při volnočasových aktivitách.

• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedů-

věru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních ka-

marádů, známých, naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim 
drogu někdo nabídne.

• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti po-
dat správné informace, především o rizicích, kterou jsou 
s jejich užíváním spojeny.

Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? 
Především těm z níže uvedených, které se opakují nebo 

se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.
• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starý-

mi“.
• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
• Lhaní, snížená sebedůvěra.
• Únava, zvýšená potřeba spánku.
• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze 

nebo hodnotnější věci.
• Pozdní návraty domů, útěky z domova.
Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí posky-

tuje v České republice mnoho center. 
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si 

život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajiště-
ním zdravotního dohledu.

• Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislos-
ti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.

• Specializované ambulantní služby – soustředí se 
na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá 
se zde například substituční terapie (braní původní drogy 
je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s po-
dobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími 
riziky).

• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušní-

kům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy 
a dávají podporu v obtížené životní situaci.

V lékárnách jsou také dostupné testy na detekci drogy, 
v ceně okolo 150 Kč, v závislosti na výrobci. Testy se pro-
vádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný vý-
sledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete 
poradit s pediatrem.

Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým 
dílem k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto 
problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlast-
ním životě nedá žádnou šanci.

 Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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Policisté vydali preventivní instrukce, jak by se děti 
měly chovat o jarních prázdninách, ale jejich rady pla-
tí obecně, zvlášť když s lepšícím se počasím a snad brzy 
rozvolněnými pravidly vyrazí do ulic, kde si budou hrát 
a bavit se s kamarády, nebo na výlety s rodinou. Rodiče na-
víc v každé roční době nemohou mít, zejména kvůli práci, 
děti neustále pod dohledem.

Děti, nezapomínejte na pár základních pravidel:
• Neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci 

o tom, že jste sami doma nebo v kolik hodin se rodiče vrátí 
domů.

• Pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou 
řádně uzavřít okna a dveře.

• Při odchodu zanechte rodičům vzkaz, kam a s kým jde-
te ven.

• Klíče od bytu nenoste viditelně.
• Dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce 

(vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo a ještě jednou vlevo).
• Buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto 

buďte vybaveni reflexní páskou, kterou si v případě potře-
by umístíte na oblečení.

• K hrám využívejte místa na to určená – cesta není hřiš-
tě, k hrám slouží místa k tomu určená

• I když třeba ještě bude mrznout, nebruslete na nezná-
mých zamrzlých vodních tocích a rybnících, led může být 
velmi slabý.

• K případnému sáňkování jsou vhodnější místa než kop-
ce, které končí uprostřed silnice, auto by nemuselo stih-
nout zabrzdit včas.

Jestliže se chystáte i s rodiči na hory:
• Před odjezdem sledujte předpověď počasí, při déle tr-

vajícím sněžení může hrozit sesunutí lavin.
• Nenechávejte ve vozidle na parkovišti své cennosti vi-

ditelně (tablet, notebook na zadním sedadle vozidla), moh-
ly by vám zbýt akorát oči pro pláč.

• Neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské trasy.
• Mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že byste 

se ztratili (v takovém případě je vhodné ihned volat na lin-

ku 158).
• Také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně vhod-

né oblečení – myslete na své zdraví.
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po in-

ternetu:
• Nezapomínejte na to, že vše, co jednou zveřejníte 

na internetu, již nelze vrátit.

• Neposkytujte informace osobního charakteru cizí oso-
bě, kterou neznáte.

• Nesdělujte nikomu svá hesla.
• Pozor na zveřejňování svých fotografií.
• Nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet 

s neznámou osobou!
Užijte si veškerého volna a zábavy tak, abyste na ně 

mohli jen v dobrém vzpomínat.
Karla Špaltová, oddělení prevence PČR

Jarní prázdniny jsou za námi, ale pravidla platí stále
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Bezpečnost dětí v silničním provozu
Text tohoto článku se věnuje jed-

něm z nejzranitelnějších účastníků 
silničního provozu, a to dětem. Do-
prava se stala neodmyslitelnou sou-
částí našich životů, proto je důležité 
seznámit děti s různými dopravními 
situacemi již v útlém věku a takto 
ochránit jejich zdraví. V souvis-
losti s nadcházejícím jarem budou 
mít více příležitostí pohybovat se 
venku, proto připomeňme pravidla 
bezpečného chování v silničním 
provozu.

Dítě jako chodec
- Děti by měly vědět, jak a kde se 

správně přechází přes silnici a také, 
že i na přechodu pro chodce musí 
být ostražité, je důležité se rozhléd-
nout, navázat s řidičem oční kontakt

- Naučte děti vnímat zvuky na uli-
ci, seznamte je s různými druhy do-
pravních prostředků, jejich význa-
mem a jak mohou být nebezpečné.

- Ověřte, zda děti správně rozpo-
znají barevnou signalizaci na sema-
foru.

- Při hře s autíčky můžete dětem 
ukázat, jak může být dlouhá brzd-
ná dráha vozidel jedoucích různou 
rychlostí.

Dítě jako spolujezdec
- Vždy používejte ve vozidle 

správný zádržný systém pro své 
dítě.

- Sdělte mu, co se stane, když se 
nepřipoutá bezpečnostním pásem.

- Informujte jej, jak správně na-
stupovat do vozidla a vystupovat 
z něj a proč nemá za jízdy vyrušo-
vat řidiče.

Jak naučit děti pravidlům 
silničního provozu?

Zodpovědní rodiče jsou tím nej-
lepším příkladem. Už v předškol-
ním věku děti velmi rychle postře-
hnou, jak se správně orientovat 
v dopravním prostředí, bude tak pro 
ně v budoucnu mnohem jednodušší 
zachovat se bezpečně v závislosti 
na vzniklé situaci. Dávejte také po-
zor, ať nejste vlastním dětem špat-
ným příkladem. Děti samozřejmě 

vnímají i nesprávné chování, které 
vidí u dospělých a mohou ho napo-
dobovat. Vyvarujte se proto napří-
klad přecházení vozovky na červe-
nou, nesprávnému přecházení přes 
silnici či přejíždění plné čáry.

Při společných procházkách vyu-
žívej různých nastalých situací a dí-
těti vysvětlete, jak se v nich zacho-
vat a jaké jsou povinnosti chodce. 
Při pozorování ostatních lidí můžete 
s dítětem zhodnotit, zda se v sil-
ničním provozu chovají správně, 
popř. co dělají špatně. Sledujte se-
mafory pro chodce i vozidla, nechte 
dítě popsat význam jednotlivých 
barev. Na bezpečném místě naučte 
dítě ovládat správnou techniku jíz-
dy na kole či odrážedle, naučte je 
správně používat cyklistickou přil-
bu. Formou hry ukažte dítěti řešení 
různých dopravních situací. 

 Marika Jeličová, 
 vrchní inspektor 
 oddělení prevence
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Čtyři grantové projekty Nadace 
ČEZ už jsou opět otevřené pro příjem 
žádostí, celkem jich letos nadace ote-
vře šest. Vloni podpořila v Moravsko-
slezském kraji rekordní počet projektů 
– na více než 240 prospěšných aktivit 
přispěla bezmála 15 milionů korun. 
Více než třetina darovaných prostřed-
ků šla na zmírnění dopadů epidemie 
covid-19, ať už se jednalo o nákup 
dezinfekčních prostředků, nemocnič-
ního vybavení nebo podporu hasičů, 
domovů pro seniory a škol. Rekord-
ní byl rovněž zájem o grant Stromy 
a o nový program zaměřený na rozvoj 
neziskových organizací. 

Největší firemní nadace v České 
republice má za sebou velmi rušný 
rok. Ostré tempo ale nasadila i letos. 
Hned na začátku roku spustila dva 
grantové programy, v únoru otevřela 
další dva a poslední dvojici chystala 
na začátek března. 

„Loni jsme v Moravskoslezském 
kraji směřovali více než třetinu finan-
cí na pomoc proti epidemii covid-19. 
V rámci rychlé krizové pomoci jsme 
podpořili nákup dezinfekčních pro-
středků, šití roušek, rozvozy léků 
nebo jídel zranitelným skupinám oby-
vatel. Další peníze směřovaly na vy-
bavení do nemocnic, ale také hasi-
čům, na podporu on-line výuky nebo 
na zmírnění izolace klientů v domo-
vech pro seniory,“ vyjmenovává ředi-
telka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

I letos poběží šest grantových pro-
gramů. Podpora regionů, zaměřená 
na charitu, kulturu, zdravotnictví, sport 
i ekologii, a podpora výstavby a ob-
novy Oranžových hřišť jsou otevřeny 
celoročně. Jen Oranžových hřišť má 
nadace na kontě po celé republice přes 
600 za 388 milionů korun. Už dávno 
se přitom nestaví jen dětská a sportov-
ní – obce mají čím dál větší zájem také 
o workoutová či seniorská. Od začátku 
února mohou obce, školy, hasiči, skauti 
i další spolky žádat o podporu na vý-
sadbu zeleně v rámci grantu Stromy, 
který za dobu svého trvání vrátil do čes-
ké krajiny přes 100 000 stromů. Rov-
něž od února je možné podávat granty 
do programu Oranžový přechod zamě-
řeného na zvýšení bezpečnosti přecho-

dů pro chodce. Od roku 2013 jich Nada-
ce ČEZ pomohla lépe osvětlit přes 170.

Loni také nadace odstartovala nový 
grantový program Neziskovky, urče-
ný na podporu rozvoje a profesiona-
lizaci českého neziskového sektoru. 
„Pilotní grantové řízení vzbudilo ob-
rovský zájem – během jednoho měsí-
ce dorazilo přes 260 žádostí, nadace 
vyhověla 54 z nich částkou 4,6 mi-
lionu korun. Na základě pozitivního 
ohlasu proto Neziskovky opět vyhlá-
síme letos v březnu,“ říká Ziková. 
Moravskoslezské organizace byly 
v rámci Česka nejaktivnější, získaly 
na svůj rozvoj přes 1,2 milionu korun.

Nadace ani letos nezapomene 
na lidi, kterým nepřál osud, a na pod-
zim spustí tradiční charitativní projekt 
Plníme přání, do něhož osoby v těž-
ké životní situaci doporučují samot-
ní zaměstnanci Skupiny ČEZ. Těm 
jsou určeny i zaměstnanecké granty, 
změřené na podporu neziskových or-
ganizací v České republice, na jejichž 
činnosti se aktivně podílejí právě za-
městnanci Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ Přehled všech aktu-
álních grantových řízení i pravidla 
pro podání žádostí jsou k dispozici 
na webových stránkách Nadace ČEZ 
(www.nadacecez.cz).

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2021

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

NADACE ČEZ 2021
V roce 2021 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

www.nadacecez.cz JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

PODPORA REGIONŮ

Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

celoročně
právnické osoby v ČR 
2 000 000 Kč

STROMY

Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 26. 2. 2021; 1. 6. – 30.7. 2021 
právnické osoby v ČR
150 000 Kč

ORANŽOVÝ PŘECHOD 

 Podpora osvětlování přechodů pro chodce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 2. – 30. 4. 2021
města a obce v ČR
120 000 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY 
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 31. 3. 2021
 neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně 
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
30 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením a informace o našich dalších projektech a 
aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Tým Nadace ČEZ

NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací ve službách 
přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

1. 3. – 26. 3. 2021
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč
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Sledujte kvalitu vody ve studni! 
Vyhnete se zdravotním komplikacím

Letošní zima opakovaně přinesla vy-
datnou sněhovou nadílku. Po jarním 
tání je potřeba zkontrolovat, jakou vodu 
ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá 
na klimatické podmínky. Moravskoslez-
ský kraj byl v průběhu letošní zimy opa-
kovaně zasypán slušnou dávkou sněhu. 
Ten může kromě komplikací v dopravě 
přicházejících bezprostředně v momen-
tu, kdy se snese na zem, po roztání způ-
sobit problémy taky těm, kteří místo vo-
dovodu pro veřejnou potřebu využívají 
jako pitnou vodu tu ze své studny.

Tání stejně jako například prudké 
deště a následné povodně vede k příto-
ku zvýšeného množství vody do lokál-
ních vodních zdrojů. Proto je s koncem 
zimy a po tání sněhových zásob nezbyt-
ná péče o studny a kvalitu vody v nich. 
Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu 
vody ve studni je předcházení zdravot-
ním komplikacím z nežádoucích látek, 
které v ní mohou být přítomny. Při po-
suzování kvality vody ve studni a její 
ne/vhodnosti pro konzumaci není od-
povědné spoléhat pouze na vlastní smy-
sly. Ty nejsou v řadě případů schopny 
na rozdíl od laboratorních analýz pří-
tomnost nevhodných látek ve vodě za-
chytit. Vyplatí se spolehnout se na od-
borné laboratorní rozbory.

Zhruba 90 % lidí v České republice je 
zásobováno vodou z veřejných vodovo-
dů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky 
neomezené množství vody v naprosté 
většině případů ve velmi dobré kvalitě. 
A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 
hodin denně. Tento komfort, který chá-
peme jako samozřejmost, v řadě zemí 
světa vůbec samozřejmý není. Česká 
republika stále žije přes opakované 
upozorňování na zhoršující se situaci 
během suchých period (například v le-
tech 2015–2019) ve valné většině svých 

oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší 

země je závislých na vodě z veřej-
ných nebo domovních studní. Další 
zhruba pětina obyvatelstva používá 
vodu ze studní na chalupách, chatách 
o víkendech a na dovolené. Všichni 
tito lidé by měli odpovědně přistupo-
vat k tomu, aby pravidelně sledovali, 
jakou vodu z těchto zdrojů pijí a zda 
má odpovídající kvalitu s ohledem 
na lidské zdraví. V současné pande-
mické situaci, kdy má řada lidí osla-
benou imunitu, to platí o to víc.

Společnost Vodotech doporučuje 
před příchodem jara majitelům stud-
ní provádět nejen pravidelné čištění 
a údržbu po zimním období, ale také 
věnovat pozornost kontrole kvality 
využívaných zdrojů. 

Argument uživatelů, že není po-
třeba vodu ze zdroje testovat, proto-
že dlouhodobé užívání se obešlo bez 
jakýchkoliv zdravotních komplikací, 
a voda má navíc vynikající chuťové 
vlastnosti, neobstojí. 

Především děti a citlivější osoby 
mohou být postiženy střevními či za-
žívacími problémy v případě výskytu 
bakterií fekálního původu. Například 
ve střevech je bakterie Escherichia coli 
žádoucí a běžnou součástí. Při vypití 
vody kontaminované tímto mikroor-
ganismem ale mohou nastat zdravotní 
komplikace. A tato rizika jsou vyšší 
především v obdobích, kdy do studny 
přitéká více vody z okolí. Tedy právě 
v obdobích blížícího se jara nebo vy-
datných přívalových srážek.

Při prvním rozboru zdroje je vhod-
né analyzovat více ukazatelů tak, aby 
bylo možné dosáhnout uceleného pře-
hledu o jeho kvalitě. Při dalších analý-
zách je dostačující zaměřit se na kri-

tické ukazatele, které nebyly v prvním 
rozboru vyhovující, a zkontrolovat si 
tak účinnost technologického opatře-
ní. Nejčastějšími problémy, s nimiž se 
laboratoře při rozborech setkávají, jsou 
bakteriální kontaminace, zvýšený vý-
skyt železa, manganu a dusičnanů. 

„Provádíme chemické, mikro-
biologické, biologické i senzorické 
zkoušky všech typů vod. Kromě naší 
akreditované Centrální laboratoře pů-
sobíme v regionu také v areálech čistí-
ren odpadních vod v Havířově, Třinci, 
Novém Jičíně a Opavě, kam je možné 
vzorky odpadní vody dovézt, nebo 
v areálech úpraven vod v Podhradí 
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad 
Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro 
rozbory pitné vody,“ vysvětluje ve-
doucí laboratoří Pavla Veselá.

Co má vliv na kvalitu vody 
ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, 
povodně, sucho

Materiál využitý pro stavbu stud-
ny, vrty a rozvody vody

Okolní prostředí – možná konta-
minace například ze zemědělské nebo 
průmyslové činnosti

Geologické podloží – může mít 
vliv na přítomnost manganu, železa 
a dalších kovů – je možné využít kva-
litní filtry

Veškeré další informace lze najít 
na webu www.vodotech.cz.
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Liška obecná (Vulpes 
vulpes L.) je naše nejpo-
pulárnější psovitá šelma. 
Je velice chytrá a přizpů-
sobivá lidské civilizaci. 
Člověka se bojí, je plachá, 
ale i odvážná a troufá se 
přiblížit k obydlím.

Od prosince do února 
probíhá kaňkování (mys-
livecký výraz pro námlu-
vy a páření). Liška chodí 
březí 51 až 53 dnů. Vrh 
probíhá v noře, ale liš-
ky využívají i různé staré 
kanalizační stoky a jiné 
vhodné člověkem zhoto-
vené a opuštěné stavby. 
Mladší feny vrhají 3–5 
liščat, staré obyčejně od 6 
do 10. Liščata se rodí sle-
pá, ale osrstěná. Začnou 
vidět mezi 13 až 15 dny. 
Liška je kojí asi 6 týdnů, 
ale od 4 týdne začínají 
přijímat i masitou potravu 
a začínají vylézat z nory. 
Nejraději se sluní na slun-
ci. Tu začíná liščí starost, 
jak nasytit všechny hlado-
vé krky. Shání vše, co se 
dá sežrat. Různé hlodavce, 
žáby, ještěrky, ale vybírá 
i hnízda ptáků hnízdících 
na zemi (např. bažant, 
koroptev, kachny). Je to 
období, kdy překonává 
strach a začne navštěvovat 
i lidské stavby – hlavně 
kurníky a výběhy drůbeže. 
Je chytrá, tak proč se pla-
hočit a vyhrabávat hrabo-
še, když nabídka je velká 
a stačí překonat jen chatr-
ný plot a mnohde ani ten 
není. Od srpna jsou liščata 

natolik vyspělá, že začína-
jí lovit již samostatně.

Jak si občané na mys-
livce nevzpomenou celý 
rok, tak najednou je znají, 
protože se jim ztratila sle-
pice. Spílají jim, mnohdy 
až nevhodně. Nadávají jim 
do všeho možného, co je 
neotisknutelné. Zakousnu-
té slepice házejí přes plot 
myslivci na dvorek za do-
provodu kleteb, za které 
by se styděl i dlaždič. Liš-
ka nezakusuje slepici, aby 
ji nechala ležet ve výběhu, 
ledaže by byla vyrušená 
a pud sebezáchovy je sil-
nější než hlad. To kuna 
vymlátí celý kurník a ne-
odnese ani jednu slepici.

Nyní několik poznámek 
z pohledu zákona. Podle 
zákona 449/2001Sb §53 
…vlastník činí přiměře-

ná opatření k zabránění 
škod… Myslivec může 
lovit jen v honitbě na ho-
nebních pozemcích (§ 
17, zák. 449/2001Sb) při 
zachování dalších podmí-
nek, aby neohrozil lidi, 
zvířata, dopr. prostředky 
a stavby. To vaše oplocená 
zahrada určitě není. Lov 
na nehonebních pozem-
cích (např. oplocené sady 
nebo vinice) povoluje 
na žádost vlastníka magis-
trát pověřené obce. Škody 
za zakousnuté zvířectvo se 
hradí jen v případě vlka 
a medvěda a za daných 
podmínek. Občané by 
měli chránit své zvířectvo 
a myslivcům pomoci. Jak? 
Třeba tím, že když objeví 
liščí noru, tak tam nebě-
hají a nešlapou, nešťou-
rají v ní různými větvemi 
a ani je tam necpou. Liška 
zacítí nadměrné množství 
lidského pachu a převede 
liščata (moc malé přene-
se) do jiné nory. Nejlépe 
oznámit místnímu mysliv-
ci (v obci jsou i myslivci, 
co nejsou členy místního 
MS) a on už ví, jak na to. 

Loví se u nor, ale až tak 
50 m od ní nebo na pří-
stupových liščích spadech 
(chodníčky). Loví se i ji-
nak. Na újedi, na obnově, 
norováním, vábením.

Rok 2019 byl rokem 
přemnožených hrabošů, 
jak si můžete vzpome-
nout. Je-li mnoho hra-
bošů, je i hodně lišek (tak 
to v přírodě chodí). To se 
objevilo i tady. Myslivci 
se neflákali, jak tvrdí ně-
kolik občanů. Rok 2020 
byl deštivý a coronaviro-
vý. Lovili a za myslivecký 
rok (začíná 1. 4.) 2020–21 
ulovili k poslednímu úno-
ru neuvěřitelných 41 lišek, 
nový rekord. Zatím vedl 
2017–18 s 23 liškami. 
Nejlepším lovcem lišek 
za rok byl Michal Šustek 
s 13 liškami. Bude se lovit 
i dále.

Pokud se vám zase ná-
hodou ztratí slepice, tak 
věřte, že myslivci loví, ale 
nemohou být všude 24 ho-
din denně a 365 dní v roce.

 Josef Grobelný,
 funkcionář 
 mysliveckého spolku

Jak to s těmi liškami je?
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BBLLAAHHOOPPŘŘÁÁNNÍÍ  
VVŠŠEEMM  ŽŽEENNÁÁMM  

  

SSppllnněěnnáá  ppřřáánníí  ii  kkaažžddýý  sseenn,,  

kkyyttiiccee  kkvvěěttůů,,  ppoohhoodduu  jjeenn,,  

ppřřeejjeemmee  VVáámm  kkee  ddnnii  vvššeecchh  žžeenn..
  

UU  ppřříílleežžiittoossttii  

MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ddnnee  žžeenn    

  ppoossíílláá  

  ZZOO  KKSSČČMM  

    DDěěttmmaarroovviiccee  
 

 

MŠ  Dětmarovice střed  
a MŠ  Dětmarovice Koukolná 

pro  školní  rok  2021/2022 
 

se bude konat ve dnech 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021 
 

S ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti s protiepidemickými  

opatřeními budou veškeré informace o způsobu konání zápisu do obou MŠ 

uveřejněny na stránkách školy www.zsdetmarovice.cz. 
 

Těší se na Vás zaměstnanci obou MŠ! 
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Dětmarovice 1168, 735 71Dětmarovice 1168, 735 71Dětmarovice 1168, 735 71
telefon: 724 266 257telefon: 724 266 257telefon: 724 266 257       |||       e-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cze-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cze-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz

www.psiutulek-detmarovice.czwww.psiutulek-detmarovice.czwww.psiutulek-detmarovice.cz       
Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)

Číslo účtu: 248689462/0300Číslo účtu: 248689462/0300Číslo účtu: 248689462/0300
   

Po telefonické domluvě se s vámi rádi uvidíme při návštěvěPo telefonické domluvě se s vámi rádi uvidíme při návštěvěPo telefonické domluvě se s vámi rádi uvidíme při návštěvě    
či venčení od pondělí do neděle v čase 8:30–14:30.či venčení od pondělí do neděle v čase 8:30–14:30.či venčení od pondělí do neděle v čase 8:30–14:30.

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
 

S ohledem na aktuální vývoj pandemie  

a v souvislosti s protiepidemickými opatřeními  

budou veškeré informace o způsobu konání  

zápisu do 1. třídy uveřejněny na stránkách školy  

www.zsdetmarovice.cz. 

 

Termín konání zápisu: 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice. 



- 25 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

O 
do

st
up

no
st

i s
e 

in
fo

rm
uj

te
 v

 k
an

ce
lá

ři.
 / 

V 
ce

ně
 m

ěs
íč

ní
ch

 p
la

te
b 

 
je

 z
ah

rn
ut

o 
D

PH
. /

 A
kt

iv
ac

e 
za

hr
nu

je
 k

ab
el

áž
 a

 p
rá

ce
 te

ch
ni

ka
.

INTERNET SINGLE

INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz

PREMIUM
50/20 Mbit

PREMIUM
50/20 Mbit

Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
25/10 Mbit

EXCLUSIVE
150/75 Mbit

MINI
5/1 Mbit

VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.

450 Kč/měs.

25 %

50 %

350 Kč/měs.

550 Kč/měs.

250 Kč/měs.

650 Kč/měs.

BEZ ÚVAZKU
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půjčovna a zakládání 
trávníků

vertikutátor a rotavátory k zapůjčení, 

vždy dostupné!!

rezervace@fajnytravnik.cz, 

608 627 875 (SMS)

založit trávník: pošlete foto zahrady 

a přibližnou rozlohu na 

novy@fajnytravnik.cz

titulek.pdf   1   09.02.2021   13:54:01

AREÁL, ATEST, AUREOLY, BEZCITNOST, BRAŠNY, CULÍK, DOKUD, DRYÁK, ENZYM, HOVĚZÍ, CHMÝŘÍ, KANYLY, KAPRLATA, 
KLESTÍ, KOHOUTI, KORSO, KOUTY, KRACHY, KRAUL, KREJZL, KVANTUM, LABYRINT, LÁNEK, LAŠSKO, LEMUR, LENTA, 
LESOŇ, LIPKA, MOTTO, MOUČKA, MÝLKY, MYRHA, ODCHÝLENÍ, OKOLÍ, OKRES, OKUTÍ, OPONY, ORCHESTRION, PLATY, 
PLECHY, PODKOP, POCHVALA, POZÉR, PSYCHOLOG, PUZZLE, PYRAMIDKY, PYTLE, ROPOVODY, RUINY, RYPOUN, SLE-
POTA, SPISY, SVAZY, SVRAB, ŠNAPS, ŠTIKA, TRETKY, VERŠE, VCHODY, VLAST, VLHKO, VOKÁL, VPŘED, ZÁNĚT, ZNOVU.

Řešení: ... skutečně miloval jen jednou v životě.W. Shakespeare: Šťastný může být jen ten, kdo ... dokončení v tajence osmisměrky.

Soukromá farma Kondziolka,
Petrovice u Karviné - Závada 6

nabízí k prodeji
KUŘICE

Stáří: 10 týdnů

Barvy: Hnědá, černá, bílá,
  kropenatá, popelavá

Cena: 95,- Kč

Zahájení prodeje: 21. 4. 2021 - středa
      (do vyprodání)

Prodejní doba:
 Pondělí - pátek: 8.00 - 16.00 hod.
    sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Informace na tel: 
+420 604 874 604, +420 605 128 067

www.farma-kondziolka.cz
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum

Leden 2021
80 let

Rudolf Winkler
Josef Žemlička

Václav Kyjonka
Jana Olšarová
Jarmila Zelená

81 let
Ludmila Videnková

Josef Videnka
Jarmila Plutová

83 let
Emil Messerschmidt

Vilibald Novák
Květuše Kropjoková

84 let
Vladislava Gorecká

85 let
Jarmila Kyjonková 

Věroslav Adamiš
87 let

Danuše Bednárová 
88 let

Jiřina Dvořáková

Únor 2021
80 let

Stanislava Vaštylová 
Dagmar Citronová

81 let
Emil Cyřík

Josefa Bartečková
83 let

Vlasta Absolonová
85 let

Anna Szubrytová
Zdeněk Izaiáš 

88 let
Elena Ulmanová

90 let
Lidia Štefková 

Leonka Mazurková 
Anežka Galiová 

91 let
Stanislav Šipka 

92 let
Vanda Macurová 

Všem oslavencům blahopřejeme!

vzpomínky

Vzpomínáme na zemřelé
      Josefa Zajonce

Miluši Krůlovou
Annu Tomalovou

Yvonu Rohrerovou
Jana Hartla

Jozefa Perďocha
Otakara Popka

Miroslava Ulmana
Emila Lincera

Obřady vítání občánků začnou opět probíhat 
až po uvolnění opatření spojených s pandemií 

COV-19 a vyhlášeným nouzovým stavem.
Děkujeme za pochopení.

T. Čempelová, referent OÚ Dětmarovice

Dne 10. 3. 2021 
uplynulo 20 let, 
co nás navždy 

opustil 
p. Miroslav Valový.

13. 5. by se dožil 90 let.
Vzpomíná manželka 

a dcera s rodinou.

Dne 3. 2. 2021 
jsme vzpomenuli 
4. smutné výročí 

úmrtí naší 
milé tety

paní Růženky Michalcové.
S láskou vzpomíná rodina.

Děkujeme 
Tyto řádky si již náš Otakar Popek nepřečte, přesto bychom mu chtěli 

poděkovat za jeho práci, kterou prováděl na domečku (DPS 670), práci 
na zahradě, vedl kroniku, a hlavně pomáhal všem, kteří něco potřebovali.

 Za celé osazenstvo domečku manželé Bončkovi

poděkování

V měsíci březnu jsme si 
vzpomenuli 1. výročí úmrtí 

paní Heleny Dostálové.
Za celou rodinu 

Kozubková Alena



- 28 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Dětmarovické okénko – dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice, vydává Obec Dětmarovice, IČ: 00297445,  
Dětmarovice 27, www.detmarovice.cz, příjem inzerce tel.: 596 540 143 a 596 540 146, e-mail: det.okenko@seznam.cz. Redakční 
rada: Ing. Jana Timko, Bc. Lenka Hanusková, Mgr. Michael Branny, Richard Górecki, Bc. Ingrid Jurčíková, Ladislav Rutka, 
Mgr. Marie Stáňová. Tisk: Tiskárna Kartis + Co, s.r.o., registrováno pod ev. č. MK ČR E 23487. Nevyžádané rukopisy se ne-
vracejí. Redakční rada si v případě potřeby vyhrazuje právo na krácení příspěvku. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat mí-
nění redakce. Datum vydání: 29. 3. 2021. Uzávěrka příštího čísla 10. 5. 2021. Příspěvky po tomto termínu nebudou přijímány.

Pokračování stavby domova pro seniory


