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Letošní plánovaný výdajový rozpo-
čet obce je na rekordně vysoké hod-
notě 124 milionů korun. Samozřejmě 
je hlavní položkou stavba domova pro 
seniory, ale je tam i dokončení prací 
na kanalizaci Koukolná a Olmovec, 
dále například již realizovaná nová 
dlažba před kostelem, zahájena je 
stavba nového parkoviště ve středu 
obce, práce konečně běží i na chodní-
ku v Koukolné – za mostem přes řeku, 
máme dle plánu opravené komunika-
ce, opravíme ještě i příjezdovou ko-
munikaci k novému Domovu U Kaple 
a počítáme se zahájením stavby nové 
sportovní haly. 

U této poslední jmenované stavby je 
zahájení s podmínkou, že se dále ne-
zpozdí výběr dodavatele stavby, proto-
že státní dotace ve výši 30 milionů ko-
run je podmíněna dokončením stavby 
ve velmi „našponovaném termínu“, tj. 
do 31. 12 .2022, včetně kolaudace. Po-
kud by se nepovedlo v září stavbu za-
hájit, nebudeme obec pouštět do zby-
tečného finančního rizika případného 
vrácení státních třiceti milionů. 

Ve školních objektech se pracuje 
rovněž. Budova MŠ Koukolná dosta-
ne kompletní novou výbavu rozvodů 

elektro a budou modernizovány interi-
éry. V tělocvičně hlavní budovy ZŠ se 
pracuje na obnově parketové plochy.

Původní záměr adaptace budo-
vy Autodíly ve středu obce se velmi 
zkomplikoval dvojím úmrtím v rodi-
ně majitele a stále není u konce nutné 
dědické řízení majetku, čímž je dána 
situace, že obec nemůže dle schvále-
ného záměru objekt koupit. Dle vyjá-

dření právníků není věc jednoduchá 
a letos se zřejmě nevyřídí. Bohužel, je 
to smůla, ale některé záležitosti ovliv-
nit neumíme…

Celkově hodnoceno, práce máme 
„nad hlavu“ a děkuji i tímto našim 
dvěma investičákům – pánům Filipo-
vi a Kyjonkovi, kteří se opravdu ne-
nudí… 

 Ladislav Rosman, starosta obce

Jak nám to letos jde s investicemi

Informace ze zasedání zastupitelstva obce 
Ve středu 30. června se v sále Děl-

nického domu konalo zasedání Zastu-
pitelstva obce Dětmarovice. Zastupi-
telé se seznámili se zprávou Policie 
ČR o stavu trestné činnosti za rok 
2020. Byla schválena varianta tvorby 
rozpočtu na rok 2021. 

Dále byla projednána problematika 
odpadového hospodářství v souvis-
losti s novelou zákona o odpadech 

a zákona o místních poplatcích a také 
zavedení pytlové separace v další 
části obce. Poté byli zastupitelé infor-
mování předsedou výboru finančního 
a výboru kontrolního o výsledcích 
provedených kontrol. Závěrem za-
stupitelé projednali a schválili pokra-
čování v přípravách stavby sportovní 
haly a v neposlední řadě poskytnutí 
příspěvku obci postižené živelnou po-

hromou. 
Příští zasedání zastupitelstva obce 

se bude konat ve středu 22. 9. 2021 
v 17.00 hodin v sále Motorestu Kou-
kolná.

Vážení občané, k účasti na příš-
tím zasedání ZO jste všichni srdečně 
zváni (za dodržení opatření platných 
v době zasedání). 
 Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ
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Jaký máme projekt do českého Národního plánu obnovy?
Vážený čtenář našeho 

Okénka asi v minulém výtisku 
zachytil i informaci, že z EU 
bude do ČR nasměrováno 190 
miliard Kč, a to do tzv. Ná-
rodního plánu obnovy (NPO). 
Největší podíl, asi 90 miliard 
Kč, bude nasměrován do in-
frastruktury (silnice, železni-
ce…), což je dobře. Zhruba 
40 miliard bude určeno na tzv. 
zelenou transformaci (nasmě-
rování na bezemisní techno-
logie, ale i na oblast odpadů). 
A významnou část peněz smě-
řuje stát do digitální transfor-
mace (asi 20 %).

Naše obec intenzivně připra-
vuje, jak jsme již psali dříve, 
hlavní projekt následujícího 
funkčního období od r. 2022 
– Třetí etapa odkanalizování 
obce Dětmarovice. Projekt, 
na kterém se pracuje již tři 
roky, má již územní souhlas 
a vyřizuje se stavební povolení 

tak, abychom jej zdárně mohli 
uplatnit právě v rámci peněz 
z Národního plánu obnovy. 
Nějaké zpoždění nebo nedo-
konalost v přípravě si obec ne-
může dovolit, neboť se v tomto 
případě jedná o nejnákladnější 
stavbu v historii obce. Projekt 
počítá s nákladem 160 mili-

onů korun, takže očekávaná 
státní podpora, právě z NPO, 
by měla být na úrovni min. cca 
100 mil. Kč. 

Příští vedení obce a ad-
ministrativa bude mít tuto 
stavbu jako hlavní úkol. 
Vyjednat rozhodující státní 
dotaci a pak stavbu co nej-

dříve zrealizovat. Příprava 
projektu a stavební povole-
ní budou pro nové vedení 
obce připraveny. Území, 
které obsahuje 3. etapa 
kanalizace, je znázorněno 
na mapce žlutohnědou bar-
vou. Ladislav Rosman, 

 starosta obce

anketa
Zeptali jsme se našich 

občanů: Jaký máte názor 
na postupné rušení sepa-
račních míst v obci Dětma-
rovice a jejich nahrazení 
pytlovým svozem tříděné-
ho odpadu? 

Jaroslav, 66 let: „Rušení 
separačních míst jde vcelku 
mimo mě, nepoužívám je 
nebo využívám spíše sběr-
ný dvůr. I když je pravda, že 
na těchto místech bývá vcel-
ku dost nepořádek, tak jak to 
tam lidé vozí, a při naplnění 
se to dává vedle atd. Dou-
fejme, že při použití pytlů 
na tříděný odpad to bude 
lepší. Rozhodně bude záležet 
na svozu a lidech.“

Václav, 59 let: „Jsem pro 
používání pytlů na tříděný 
odpad. Na separačních mís-
tech bývá nepořádek. V ne-
poslední řadě nebude potřeba 
odvážet tříděný odpad na se-

parační místa.“
Marie 68 let: „Část Dět-

marovic, kde bydlíme, byla 
mezi prvními, které se ruše-
ní separačního místa dotklo. 
Pytlový svoz se mi jeví jako 
rušení něčeho, co se hro-
madně využívalo a přispíva-
lo k ekologickému náhledu 
na životnost prostředí. Sou-
časný svoz se týká pouze 
plastů a papíru. Pro každou 
surovinu zvlášť je stanoven 
odvoz pouze jednou v mě-
síci, datum není pravidelně, 
takže se stává, že lidé poza-
pomenou, případně nevysta-
ví pytle včas a ty pak před 
domem marně čekají na od-
voz. Nevím, co působí odpu-
divějším dojmem, zda občas-
ný nepořádek u kontejnerů 
nebo válející se pytle kolem 
domů? Tudíž opět další plast, 
tj. pytle, který musíte měsíc 
skladovat doma. Z doslechu 
vím, že občané, chtějí-li tří-

dit, odvážejí tříděný odpad 
na jiná stanoviště poblíž, kte-
rá jsou pak přeplněná. Bohu-
žel ne každý má jednoduše 
možnost využít sběrný dvůr.“

Pavla 44 let: „Na tuto pro-
blematiku vyhraněný názor 
moc nemám. Obec v tomto 
chápu, lidé dělají kolem sepa-
račních míst nepořádek a vy-
hazují i komunální odpadky, 
ale zase chápu občany, kteří 
už se rozhodli, že třídit chtějí. 
Jdou odpad odnést či odvézt 
autem a ono je vše přeplněné 
a není to kam dát, a přece si to 
nevezmou zpět domů. Kdyby 
se odváželo častěji, nebyl by 
nepořádek. Myslím si ale, že 
největší binec vzniká jen pro-
to, že zde přibývá nových oby-
vatel a popelnic je málo. A od-
voz pytlů od domu mi nepřijde 
efektivní, je binec v celé části 
obce, u každého domu pytle. 
To se mi také nelíbí.“

Jan 47 let: „Prvně si připo-

meňme, že člověk, jenž třídí 
odpad, to dělá dobrovolně 
a z vlastní vůle. Trvá to ge-
nerace, než si to národ osvojí. 
Dle mého názoru je rušení 
separačních míst demotivač-
ní a je to krok zpět. Slyšel 
jsem od lidí, že za takových 
nelogických podmínek bu-
dou plast, sklo a papír vha-
zovat do popelnic na komu-
nální odpad. Místo toho, aby 
lidé snižovali počet plastů, 
vytvoříme více plastových 
pytlů a tím i odpadu.

Ulice budou opravdu 
„krásné“, když se budou ko-
lem domků povalovat pytle 
s odpadem. Mám za to, že 
přistavení náklaďáku u ka-
ždého rodinného domku 
bude neekologické, časově 
i finančně náročnější než 
vysypávání plastových kon-
tejnerů. Chtěl bych vědět, 
jak se změní výsledná cena 
za svoz.“
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Povede se u nás v obci revoluce v odpadech?
V prosinci 2020 schvá-

lila Poslanecká sněmovna 
rozsáhlé změny odpado-
vé legislativy, a i přes od-
mítnutí v Senátu nabyly 
nové předpisy účinnost již 
k 1. lednu 2021. Letošní 
rok tedy v obcích doběhne 
v systému, jak je dříve na-
staven, ale od 1. 1. 2022 se 
obce již musí řídit novelou 
zákona o místních poplat-
cích. Tato novela radikálně 
mění dosavadní zavedené 
systémy vybírání poplatků 
a obce jsou nuceny změ-
nit své dříve platné obecně 
závazné vyhlášky (OZV). 
I u nás v obci skončí tímto 
dosavadní zavedený systém 
a musíme si přijmout nový.

Úprava legislativy sle-
duje hlavně dva cíle:

1.) Přiblížit se opti-
mu, kdy občan platí jen 
za odpad, který vytvoří 
za rok, přičemž je jeho 
množství jakž takž změře-

no v litrech nebo kilogra-
mech.

2.) Systém v důsled-
ku povede k praxi „málo 
dávám do odpadu, méně 
platím“… a samozřejmě 
tím více vytřídím, což je 
hlavním smyslem tohoto 
činění.

Ale pozor. Zvažovali 
jsme ještě i jednodušší va-
riantu zavedení místního 
poplatku na trvale žijící 
osobu a návrh byl zde na-
příklad 300 Kč/osobu/rok. 
V této variantě ale není za-
komponována žádná moti-
vace zlepšit třídění, a tím 
snížit množství odpadu 
v popelnici. Pro 4 oso-
by v domku to znamená 
stabilně platbu 1200 Kč/
rok, která bude v zodpo-
vědnosti majitele objektu. 
Zastupitelstvo obce velmi 
rozumně zvolilo postup 
k platbě za skutečně vy-
produkovaný odpad, což 
dává prostor směsný ko-
munální odpad účelově 
omezovat.

Jak ale objem odpadu 
měřit? Když víme, že ob-
jem popelnice je 120 lit-
rů a naplní se například 
u nás v domku za 14 dnů, 
„jsme doma“. Někdo po-
pelnici naplní až za měsíc, 
někdo za dva měsíce, ka-
ždý si svobodně interval 
nastaví a nahlásí na úřa-
dě. A obec bude mít nasa-
zenou a zastupitelstvem 
schválenou sazbu za 1 

litr, a to na celý rok. Zále-
ží pak na tom, jestli bude 
mít odvozů za rok 26 (1x 
za 14 dní), nebo 13 (1x 
za měsíc). TO, CO OB-
ČAN NEHODÍ DO PO-
PELNICE, ALE DÁ 
DO TŘÍDICÍHO PYTLE 
NA PLASTY NEBO PA-
PÍR, mu již do litrů nikdo 
nezapočítá a tím občan 
může šetřit svoji vlastní 
kapsu. A o to jde, protože 
to je v souvislosti s žádou-
cím vytříděním do oblasti 
sběru plastů a papíru.

Na technice provedení 
se pracuje v podstatě již 
nyní. Po zavedení pytlů 
na plasty a papír v části 
Koukolné chceme tyto 
pytle zavést i v cent-
ru obce. Občané budou 
brzy informováni nebo 
již dopis domů dostali. 
Pohodlně se tak bude třídit 
doma, s určenými odvozy 
zdarma, a navíc se výraz-
ně omezí dosavadní ška-

redá kontejnerová hnízda, 
která dnes do kulturně vy-
padající obce se svým ne-
pořádkem nepatří!

Zastupitelstvo mělo 
v „rukou“ 30. 6. 2021 vol-
bu metodiky, ale vlastní 
nové dokumenty obecně 
závazné vyhlášky bude 
schvalovat na příštím za-
sedání, a to v září 2021. 
Do této doby si však musí-
me všechno dobře rozmy-
slet a nastavit si věci tak, 
aby měly „hlavu a patu“ 
pro další období. A je 
potřeba mít na paměti, 
že jsme si daleko dříve 
přijali zvýšený koefici-
ent daně z nemovitosti 
– od r. 2013, čímž nastal 
dlouhou řadu let i „vy-
rovnávací“ efekt nejniž-
šího poplatku za odpady 
v širokém okolí. I „nové 
pořádky“ v odpadech to 
musí u nás udržet.

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Nevyčerpané finanční prostředky na ozdravný pobyt
Finanční prostředky určené na dar 

na ozdravné pobyty pro občany ne-
byly pro letošní rok dosud zcela vy-
čerpány. Občan Dětmarovic ve věku 
nad 65 let má možnost podat si jed-
nou ročně žádost o dar v max. výši 

2 500 Kč určený na ozdravný pobyt 
v České nebo Slovenské republice. 
Žádost se podává na tiskopise, je-
hož přílohou je doklad o zaplacení 
pobytu. 

Potřebné informace jsou zve-

řejněny na webových stránkách 
www.detmarovice.cz nebo vám bu-
dou poskytnuty na Obecním úřadě 
Dětmarovice, kancelář č. 313, tel: 
596 540 143. 

 Lenka Hanusková, referent OÚ
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Nabídka pronájmu kolumbární schránky 
Obec Dětmarovice nabízí občanům k pronájmu kolum-

bární schránky na veřejném pohřebišti v Dětmarovi-
cích.

Kolumbárium je umístěno podél hřbitovní zdi kousek 
od starého urnového háje. Aktuální výše nájemného ko-
lumbární schránky je 3.500 Kč/10 let. Tato cena zahrnuje 
prodej nápisní desky ve výši 1.500 Kč, která zůstává vlast-
nictvím majitele schránky, a nájemné ve výši 2.000 Kč/10 
let. Do kolumbární schránky je možné umístit dvě urny 
v ozdobných obalech nebo tři urny v úředních obalech.

Každá schránka je uzavřena čelní deskou, na kterou je 
možné nechat uvést jméno a příjmení zemřelého, jeho 
datum narození a úmrtí.

Zájemci o pronájem kolumbární schránky, nechť se 
po předchozí telefonické (596 540 146) nebo e-mailové 
(matrika@detmarovice.cz) domluvě dostaví s občan-
ským průkazem do kanceláře č. 304 ve 3. patře OÚ Dět-
marovice, Dětmarovice č.p. 27. 

 Jana Timko, referent OÚ

Síť pozemků komunikací v obci je stále z velké části 
v rukou soukromníků

Za posledních zhruba osm let se obci povedlo vykoupit 
velkou řadu pozemků pod komunikacemi, což značnou 
měrou narovnalo problematiku zimní, ale i celkové údrž-
by komunikací. Snaha obce o komfort obyvatelstva totiž 
v případě soukromých pozemků, to znamená i komuni-
kací na nich, v podstatě naráží na zákon, který možnosti 
obce omezuje.

Vznikají tak například následné konfliktní situace, kdy 
občan požaduje odklízení sněhu na komunikaci na po-
zemku v soukromých rukou nebo obecně zlepšení stavu 
vozovky. V naší obci je prvořadým zájmem to, aby byla 
tělesa komunikací ve slušném stavu, a to i v zimním ob-
dobí, ale někdy je i z různých důvodů uplatnění tohoto 
zájmu problematické. Zvláště, když občan zatvrzele od-
mítá prodej pozemku obci, a navíc jsou zde třeba i jiné 
doprovodné konflikty.

Abychom se vyhnuli těmto konfliktním situacím, je 
nutné mít síť komunikací ve vlastnictví obce. A to nejen 
na hlavních frekventovaných tazích, ale i do okrajových 
hůře přístupných samot, které jsou stále častěji obývané 
seniory, i jednotlivými v domě, s minimální možností „si 
pomoci“ vlastními silami. Jako kritické se jeví zejména 
zimní období, což nám příroda ukázala například v zimě 
2020/2021. Trocha sněhu a sanitka nedojede…, hasiči 
stěží, záchranka má problém.

Znovu tedy tento problém připomínám a znovu též žá-
dám občany o řešení této majetkové problematiky, kte-
rá se zintenzivní vždy až nastane komplikace se sněhem 
apod. Usnadní nám to všem další život a počínání v obci.

 Ladislav Rosman, starosta obce
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poděkování

Nová letní zahrádka v Dělnickém domě

Poděkování restauraci „U Rumcajse“

Po překonání mnoha legislativních 
problémů jsme za podpory a pomoci 
vedení naší obce a mnoha ochotných 
zaměstnanců obecního úřadu vytvořili 
letní zahrádku, která umožní zahnat ží-
zeň a hlad až 64 lidem. 

Zahrádka má vlastní výčep a chlad-
né sklepy Dělnického domu odstáté 
sudy s pivem přímo hýčkají. Naše pivo 
nečepujeme, ale točíme do mokrých, 
v ledové lázni vychlazených sklenic, 
a to umožní pěně hladce klouzat po stě-

nách, aby byla hustá a sametová. Zve-
me občany naší obce na Plzeňské pivo, 
Radegast 10° a 12°, černého Kozla, 
Svijanský Máz nebo řezané pivo. Náš 
sládkem vyškolený personál se těší 
na vaši návštěvu.  Alexandr Svoreň

Rádi bychom touto cestou vyjá-
dřili poděkování zdejšímu majiteli 
a personálu restauračního zařízení 
za příjemné překvapení pro ná-
vštěvníky. 

O víkendových dnech jsme už 
mohli ochutnat langoše, bramboro-
vé placky, grilované makrely, stea-
ky, ale i jiné dobroty. Hlavně mlsné 
jazýčky dětí si zde mohou pochutnat 
na palačinkách i pohárech. 2. 7. pro 
děti zde byl připraven skákací hrad. 
Běžně si děti mohou hrát v bezpe-

čí zahrádky na pískovišti, klouza-
čce nebo na houpačkách. Ze stálé 
nabídky je možné si dát výborné 
klobásky, ale i utopence. Nyní se už 
těšíme na další víkendy s překva-
pením, kdy např. na Hawaii party 
se budou připravovat míchané ná-
poje, hamburgery, ale měla by hrát 
i hudba. Ještě jednou bychom tímto 
chtěli poděkovat za vstřícné chová-
ní a ochotu zdejšího personálu k zá-
kazníkům. 

 Rodina Ponížilova a sousedé



- 6 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

glosa

Nepřeháníme to s tou negací uhlí (… a ropy)?
(Malá soukromá úvaha na velmi aktuální téma)

V Evropě, tedy i v ČR, 
jsme svědky revolučního 
pojetí budoucnosti energe-
tiky. A změna je to ve velmi 
krátkém časovém období. 
Ještě i v roce 2015 jsme 
v obci vedli s OKD vážné 
rozhovory, abychom ochrá-
nili naše území před vlivem 
těžby a postupy počítaly 
i v tomto směru s trvajícími 
problémy. A doslova za pár 
let? Je rozhodnuto. Těžba 
černého uhlí v našem regi-
onu postupně skončí úplně 
do r. 2023. Naše energetika 
s ním už dále nepočítá… 
Musí být totiž co nejdříve 
bezemisní!

Šachty tak budou nená-
vratně zasypány a skončí 
jejich cca 200 let trvající his-
torie s neodmyslitelnou vaz-
bou na náš region. A skončí 
bleskově například i výroba 
elektrické energie z černého 
uhlí na EDĚ a teplo z uhlí pro 
Orlovou a Bohumín se už 
dávno z uhlí nevyrábí – jede 
se na plyn. Možná si to příliš 
neuvědomujeme, ale je to 
zásadní energetická revo-
luce. Hnědé uhlí ještě tak de-
set–patnáct let snad dle plá-
nu „pojede“ – pro elektrárny 
v Čechách, ale drahé povo-
lenky konec výrazně uspíší. 
Ceny povolenek na emise 
každou elektrárnu na uhlí 
brzo zardousí… Nemůže to 
přežít ani jediná. A co je div-
né, že i zemní plyn, jakožto 
dnes čistá a podporované 
komodita, je již v ohrožení 
též, tiskem prošla zpráva, že 
vážená organizace Meziná-
rodní energetická instituce 
prosazuje ukončení spa-
lování plynu pro topení 
a energetiku už do roku 
2025! Emise CO2 jsou totiž 
z plynu jen na polovině emisí 

z uhlí… Lovím tedy v pamě-
ti další možnosti, jak budeme 
v zimě například doma topit, 
ale nic kloudného mě nena-
padá. Odpadu pro spálení je 
sice „hromada“, ale pro cel-
kovou koncepci energetiky 
je to zanedbatelné množství. 
Energie z nových atomo-
vých agregátů bude kdoví 
kdy, a kdoví jestli… Za této 
situace ovšem nezávidím 
úlohu státních a krajských 
institucí, které mají rychle 
vypracovat novou, reálnou 
energetickou koncepci ČR 
a Krajů na řadu dalších let, 
nejlépe bezemisní a úplně 
bez uhlíkové stopy.

Ministerstvo životního 
prostředí dál trvá na tom, 
že Česko by mělo odstavit 
uhlí nejpozději v roce 2033. 
Uhelná komise a minister-
stvo průmyslu a obchodu se 
však kloní až k roku 2038. 
Prognózy nicméně avizují 
růst cen emisních povole-
nek i na 70 až 80 eur (uhelná 
komise přitom počítá s ce-
nou 30 eur za tunu), což by 
při avizovaném roce 2038 
znamenalo obrovské ceny 
energií. Již dnes jsou povo-
lenky s cenou 55 eur, což je 
pro klasickou energetiku li-
kvidační. Tuto zátěž neustojí 
nikdo.

A jak to je s uhlím ve svě-
tě? Pokud někoho napadne, 
co se asi děje v Polsku, které 
má dnes ještě 80 % elektřiny 
z uhelných zdrojů (v ČR 45 
%), buďme zatím bez sta-
rosti. Polsko si totiž v Bru-
selu vyjednalo do r. 2025 
významnou kompenzaci ne-
gativního vlivu vysoké ceny 
povolenek, které jsou jinak 
ale všude jinde velmi likvi-
dační, včetně ostravských 
hutí a třeba i Východoslo-

venských železáren. 
A razance postupů mimo 

Evropu se mi srovnatelná 
nejeví už vůbec…

Spotřeba uhlí by v Číně, In-
dii i Spojených státech měla 
podle odhadů letos vzrůst 
na úroveň před vypuknutím 
pandemie covidu-19. Důvo-
dem je také vyšší spotřeba 
některých průmyslových 
odvětví, která by se měla 
vrátit na úroveň z roku 2019. 
Elektrárny v USA by podle 
amerického Energetického 
úřadu měly v letošním roce 
spotřebovat až o 16 procent 
více uhlí než v roce 2020! 

V roce 2022 by se jeho 
spalování mělo navýšit ještě 
o další tři procenta. Mohou 
za to zejména vyšší ceny 
zemního plynu, které jsou 
oproti loňskému roku až o 40 
procent vyšší a ceny by se 
podle analytiků neměly pří-
liš měnit ani do konce roku 
2022. Společnosti v USA tak 
vůči zemnímu plynu našly 
alternativu v uhlí, jehož 
spalování je nyní levnější. 

Dalším důvodem vyš-
ší očekávané spotřeby je 
ale i návrat zpět k normálu 
po několikaměsíční pande-
mii. Změny v tomto směru 
neplánuje ani Čína a Indie. 
A pozor, tyto obrovské země 
se globálně na spalování uhlí 
podílejí asi dvěma třetinami, 
emise z Evropy jsou v glo-
bále zanedbatelně malé. 
Uvedené země tak nadále 
počítají s uhlím jako s domi-
nantním zdrojem pro výrobu 
energie. Přesto však Čína 
i Indie postupně více a více 
investují i do obnovitelných 
zdrojů, jako je zejména so-
lární a větrná energetika. 
Do konce roku 2060 pak 
chce být Čína uhlíkově ne-

utrální. Indie však podobný 
záměr doposud neoznámila.

Německo stále více uvažu-
je o podpoře přeměny uhel-
ných elektráren na spalování 
biomasy. Následovalo by 
tak Velkou Británii, Dánsko 
a Holandsko, které dovážejí 
masy dřevní hmoty v po-
době pelet a spalují je pro 
výrobu elektřiny. Evropská 
unie sice tuto produkci elek-
třiny považuje za bezemisní 
a čistou, reálně však zřejmě 
jde, jak jsem se dočetl, o en-
vironmentální zločin. Toto 
spalování zdaleka tragicky 
vysoké povolenky neohro-
žují, …kupodivu.

V bývalých uhelných elek-
trárnách v Dánsku a Velké 
Británii se už řada let spa-
luje, ne uhlí, ne plyn, ale 
dřevní hmota, a považuje se 
to za ekologické počínání. 
Tak to tvrdí legislativa. Spíš 
to ale je, myslím, ten výše 
uvedený ekologický zločin. 
Tyto země nemají dostatek 
lesů na tak masivní pálení 
pro výrobu elektřiny a dová-
žejí dřevo, a to v obrovských 
objemech. Dřevěné pelety 
nebo dřevní hmota v jiné 
podobě se zejména dováže-
jí z Ruska, severu Evropy 
a Ameriky. Z environmen-
tálního hlediska se to stane 
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Vyplatilo se počkat
Zhruba deset let registrujeme proces záměn svítidel 

pouličního osvětlení v obcích a městech ČR. Firmy se 
zvláště tak do roku 2015 předháněly v nabídkách svých 
různě kvalitních výrobků světel, přičemž obvykle jejich 
vhodnost k záměně přeháněly. Nezřídka jsme byli na růz-
ných prezentacích, kde vše vypadalo docela lákavě. 

Ve vedení obce jsme právě již kolem roku 2014 zvažo-
vali zahájení výměny našeho osvětlení, protože prokla-
movaná úspora elektrické energie byla velmi zajímavá. 
No, nicméně, měli jsme obavy, abychom si kvalitu sou-
časného veřejného osvětlení nepoškodili. Myslím tím in-
tenzitu osvícení prostoru, barevnost světla pro oko apod. 
Z různých měst a obcí se totiž projevovala s novými svět-
ly i nespokojenost… A tak jsme si nové svítidlo prověřili 
zkouškou v noci na ztemnělém dvoře budovy OÚ. No 
a tehdy se nám ty nepříliš optimistické zprávy potvrdi-
ly. Světlo bílé, mlhavé a nedosahující intenzity původní 
výbojky. Proto jsme obnovu VO v naší obci v čase dále 

posunuli. Technický vývoj je i u tohoto výrobku doslova 
překotný a světla se dále velmi rychle zlepšují. V naší 
obci jsme tak až letos začali s postupem změny osvětlení, 
tedy odchodem od původních lamp, sice původně s dob-
rým světlem, ale 2x vyšší spotřebou el. energie. V sou-
časné době již zhruba tři měsíce svítí nově řada světel 
na Obecnině, a to v celkovém počtu 50 ks. Musíme kon-
statovat, že osvětlení má potřebnou intenzitu a kvalitu. 
A spotřeba? Ta je na 50% úrovni oproti původnímu stavu. 
Máme propočteno, že na padesáti světlech se při našem 
režimu svícení ušetří na elektřině zhruba 23 tisíc korun 
v roční spotřebě. A to není málo. Proto jsme rozhodnu-
ti v obci s modernizací osvětlení postupně pokračovat, 
celkový počet světel je u nás kolem 900. Pro dokreslení 
informace, za obec a úřad úspěšně administruje obnovu 
veřejného osvětlení pan Hubert Filip, který se i této ob-
lasti činění aktivně věnuje.  

 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.

Úhrada za užívání společného kontejneru
Žádáme občany, kteří využívají k odvozu komunálního odpadu místo popelnice společné kontejnery 1100 l nebo 

velkoobjemové kontejnery, a dosud neprovedli pro rok 2021 úhradu za tuto službu, 
aby takto učinili neprodleně. 

Částka je 500 Kč na rodinný dům.
Platbu lze uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo převodem na účet obce číslo 3624791/0100 VS:20211337.

Taťána Čempelová, OÚ Dětmarovice

opravdu katastrofou, až se 
k této tendenci připojí Ně-
mecko. Zajímavě se to zatím 
jeví jen proto, že je takto na-
stavena evropská legislativa. 
Spalování pelet je bráno jako 
by bylo téměř bezemisní, 
tedy bez nutnosti drahých 
povolenek, které u uhlí tvoří 
obří náklady například pro 
elektrárny. Přitom je dřevo, 
jak známo, nic jiného než 
„nejmladší uhlí“, s velkými 

emisemi při jeho spalování!
Vzhledem k tomu, že ener-

gie z obnovitelných zdrojů 
začíná v Evropě stále více 
nabývat na významu, nutně 
je potřeba počítat i se stavy, 
kdy příroda vytvoří občas 
takové podmínky, že se větr-
ná kola turbín nebudou točit 
dostatečně intenzivně a též 
i fotovoltaika může zkla-
mat… Pak ovšem bez jiné 
energetické zálohy může asi 

nastat onen obávaný energe-
tický kolaps, a to se všemi 
důsledky. O problémech to-
hoto charakteru ve Švédsku, 
ale i v Německu již slyšet je.

Spolu s činěním a úsilím 
proti spalovacím motorům 
aut se dnes výše uvedené 
energetické hrozby a nejas-
nosti proto i z laického pohle-
du jeví docela jako strašák. 
A nejhorší je, že pochybnosti 
vznikající i v laické veřejnos-

ti vůbec nikdo zatím seriózně 
nerozptyluje, a to ani ve sféře 
odborníků, ani ve sféře po-
litiků. Někdy mi to připadá, 
jako by to byla obdoba situ-
ace, kdy už jen dítě má odva-
hu říct, „že král je nahý“. Ale 
možná se mýlím…

(Údaje z běžně publikova-
ných a dostupných podkladů 
k vývoji energetiky)

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce
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Jak to „šlo“ ve školním „covidovém“ roce 2020/2021
Ve středu 30. června byl 

ukončen školní rok, jaký ni-
kdo z žáků, vyučujících ani 
rodičů nepamatuje. Škol-
ní rok 2020/2021 byl pro 
všechny výjimečný. 

Jak tento rok poznamena-
ný krizí spojenou s epidemií 
koronaviru ovlivnil školní 
rok 2020/2021 jsme se zepta-
li pana ředitele ZŠ a MŠ Dět-
marovice Roberta Linderta.

Bylo něco pozitivního 
na „covidovém“ školním 
roce 2020/2021 a jaké 
zkušenosti jste získali 
v tomto „zvláštním“ škol-
ním roce?

„Hledat něco pozitivního, 
tak to je opravdu docela ob-
tížné, snad jen to, že se žáci 
a učitelé blíže seznámili s no-
vými aplikacemi a využívali 
IT techniku a internet. Bez 
těchto moderních vymože-
ností bychom nebyli schopni 
efektivně na dálku učit. Ještě 
před 20 lety by to byl závažný 
problém. Doposud MŠMT 
řešilo většinou metody a for-
my práce ve školství, myslím 
si ale, že by se v Praze měli 
více zamyslet nad obsahem 
výuky, vypustit méně důle-
žité a nepotřebné informace, 
jimiž žáky zahlcujeme, a tím 
reagovat na skutečné potřeby 
vzdělávání 21. století.“

Jaké problémy jste mu-
sel řešit v souvislosti s on-
line výukou, bylo potřeba 
nějak upravovat školní 

vzdělávací program, při-
způsobovat učivo?

„Podle metodického po-
kynu MŠMT jsme upravili 
rozvrh pro distanční výuku, 
na žádost rodičů ho poté 
ještě rozšířili. Žáci i učitelé 
si museli zvyknout na nový 
způsob výuky, což zejména 
zpočátku nebylo jednoduché 
a vyžadovalo to soustředě-
ní na obou stranách. V ro-
dinách si časem zvykli, že 
v době výuky není vhodné 
vysávat prach nebo řešit ro-
dinné problémy, neboť vše je 
slyšet a ruší to výuku. A na-
opak zejména na I. stupni 
bylo nanejvýš vhodné, aby 
rodiče dětem při výuce po-
máhali a podpořili je.“

Byli jste dostatečně 
a s předstihem informo-
váni o organizaci výuky 
nadřízenými orgány?

„Ano, většinou ano. Jakmi-
le jsme nové informace do-
stali, předávali jsme je a změ-
ny z nich plynoucí na naše 
webové stránky. Třídní učite-
lé je předávali svým žákům. 
K nejčastějším změnám patři-
ly úpravy výuky pro jednotli-
vé ročníky a testování žáků.“

Jakým způsobem jste 
fungoval během covidové 
situace a jak to ovlivnilo 
vaši práci?

„Kromě toho, že jsem 
on-line výuku dějepisu učil 
některé ročníky, především 
jsem se svou zástupkyní 

Mgr. Staškovou musel ne-
ustále reagovat na pokyny, 
které přicházely z MŠMT 
a stále měnily organizaci 
výuky. Vyučující mě v tý-
denních hlášeních informo-
vali o způsobu své on-line 
výuky a společně jsme řešili 
nastalé problémy. Společ-
né porady probíhaly rovněž 
většinou on-line. To, že byla 
škola prázdná, jsme s někte-
rými vyučujícími využili pro 
vytvoření nové učebny – ga-
lerie evropského výtvarného 
umění na 3. patře školy (cca 
30 obrazů) – s multimedi-
álními prezentačními mož-
nostmi a pokračovali jsme 
ve vytváření oddechových 
společenských koutků pro 
žáky na patrech školy. 

Kromě toho jsem uspořá-
dal výběrové řízení na rekon-
strukci elektroinstalace v MŠ 
Koukolná a na rekonstrukci 
podlahy v tělocvičně školy, 
kterou jsme rovněž vymalo-
vali. Před školou byl instalo-
ván dřevěný rozcestník, prá-
ce žáků školy a vyučujících, 
který ukazuje na sedm novo-
dobých divů světa.“

Myslíte si, že byla onli-
ne výuka na dostatečné 
úrovni, aby se žákům do-
stalo kvalitního vzdělání? 

„Myslím si, že v dané chví-
li to bylo jediné možné smy-
sluplné řešení situace a díky 
technickému pokroku za to!“

Dala vám online výuka 

nějaké pozitivní poznat-
ky, které by bylo možno 
využít i v běžném režimu?

„Ano, ukázala na větší 
možnosti využití moder-
ních technologií ve výuce. 
Zároveň ale ukázala na je-
dinečnost a nezastupitel-
nost učitele ve výuce, ať 
prezenční nebo on-line.“

Myslíte si, že bude po-
třeba hodně studia v běž-
ném režimu dohánět?

„Částečně ano, věřím, že 
během září se to povede. 
Učitelé a žáci to zvládnou.“

Byl byste pro opakování 
ročníku?

„Určitě ne. Výpadek 
ve znalostech žáci časem 
doženou, úspěch žáků 9. 
třídy v přijímacím řízení 
na střední školy to dokládá.“

Jak se daří na škole řešit 
testování žáků?

„Zřídili jsme testovací 
centrum v tělocvičně ško-
ly a myslím si, že jsme to 
v pořádku zvládli.“

Fungovala družina a jí-
delna? 

„Ano, bez problému. Jí-
delna fungovala pro cizí 
strávníky i v době uzavření 
školy.“
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Oslovili jsme žáky 5. třídy, kteří se zamýšleli, kolik času stráví ve virtuálním světě. Celkem se do dobrovolného 
dotazníku vyjádřilo 26 dětí. Všechny rodiče jistě potěší odpovědi na druhou otázku.  

Myslivci děkují žákům naší základní školy
Členové Mysliveckého spolku Zá-

tiší Dětmarovice chtějí poděkovat 
žákům a pracovníkům školní družiny 
ZŠ Dětmarovice za pomoc při zor-
ganizování sběru kaštanů a žaludů. 
Myslivci tímto sběrem získali přes 
500 kg krmiva pro srnčí zvěř.

V naší honitbě přikrmujeme spár-
katou zvěř, bažanty a zajíce. Na při-
krmování zvěře v zimním obdo-
bí máme 21 krmelců, 20 solných 
lizů a 21 zásypů pro drobnou zvěř. 
V loňském roce jsme spotřebovali 
1000 kg granulí, 400 kg plev, 700 kg 
pšenice,1000 kg zlomkové pšenice 

a 1400 kg ovsa. Zvěř přikrmujeme 
dvakrát týdně. 

Loňská zima byla poměrně dlouhá 
a po delší době byla i souvislá sně-
hová pokrývka. Právě v období, kdy 
je tuhá zima, a při sněhové pokrýv-
ce, zvěř nejvíce potřebuje nasbírané 
kaštany a žaludy. Jsme velmi rádi, 
že děti z naší ZŠ sbírají tyto pod-
zimní plody a pomáhají tím zpestřit 
zvěři jejich „jídelníček“.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci.

 Za myslivecký spolek 
 René Hübner, předseda MS

Zahrádka v MŠ Dětmarovice střed
Děti z MŠ Střed se učí pěstovat 

zeleninu na své vlastní zahrádce. 
Cílem je děti naučit poznávat růz-
né druhy zeleniny a péči o rostliny 
a jak správně zalévat rostliny. Děti 
se těší na ochutnávky jahod, hráš-
ku, rajčat a všeho, co si vypěstují. 
Formou hry se dozví mnoho nového 
o přírodě, aktivně se zapojují a mají 
radost z vypěstované zeleniny. 

 Darja Čempelová, 
 učitelka MŠ Střed

Život v online době a distanční výuka očima žáků 5. třídy

1. Učit se doma při online výuce mě:

3. Denně hraji online hry:

2. Když je venku hezké počasí, jdu odpoledne ven?

4. Denně navštěvuji některou ze sociálních sítí 
    (Facebook, Messenger...)



- 10 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Bude to letos na koupání?

Každý splav na řece může být nebezpečný

Bude to letos na koupá-
ní? Mám na mysli koupání 
v řece Olši na upraveném 
místě přírodní štěrkopís-
kové pláže v příjemném 
přírodním prostředí. Jak 
už jsem psal dříve, ve spo-
lupráci s Povodím Odry, 
s.p. bylo místo upraveno 
a je přístupné z cyklotrasy 
do Karviné, ve směru prou-
du na pravém břehu toku. 

Začátek příprav místa je 
opožděn kvůli počasí a ne-
čekaně vzrostlému porostu 
protivné, invazivní rostliny 
křídlatky. Po předchozích 
jarních stavech 1. povod-
ňového stupně s velkou 

intenzitou proudění se 
předpokládá čisté, vydrh-
nuté, oblázkové dno, což je 
důležitým předpokladem 
příjemného koupání. Jen 
připomínám, že u pravého 
břehu je hloubka vody i pro 
děti s dozorem rodičů, nic-
méně dále k levému břehu 
byla Povodím Odry namě-
řena hloubka vody 2,80 m, 
takže pozor na bezpečnost. 
Je to v přírodě, bez pla-
včíka a zcela na vlastní 
nebezpečí. Obec vybaví 
časem místo lavičkami, 
odpadkovým košem a TOI 
WC a uvidíme dále, jak se 
lidem místo zalíbí. K mís-

tu budou zájemci nasmě-
rováni směrovou tabulí 
od cyklotrasy. No a teď 
jen počkáme, jestli bude 

letos o prázdninách počasí 
na koupání. 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Vážení občané, vstupu-
jeme do letní rekreační se-
zóny a Povodí Odry, stát-
ní podnik na vás apeluje, 
abyste naše řeky a vodní 
díla využívali: 

• za nízkých průtoků
• při dobrých teplotních 

podmínkách vody v řekách
• při nízké rychlosti prou-

dící vody
• nejlépe za přítomnosti 

dalších osob
• s opatrností při vstupu 

do vody
• při dodržování zdravot-

nických zásad a při vstupu 
do větší hloubky se osmělili 
a pak si můžete v plné míře 
a hojnosti využívat vodní 
bohatství. 

Každý podle svého věku 
a kondice si musí zvážit, 
zda podmínky pro vodní re-

kreaci pro něj jsou vhodné, 
zvláště za děti tak musí uči-
nit jejich rodiče, případně 
jejich dozor.

Volnočasové aktivity 
v přírodě mohou být při 
nepozornosti a risku velmi 
nebezpečné. Pokud je vod-
ní dílo užíváno s rozvahou, 
tzn. v letních měsících, 
za běžných průtoků a při 
vhodných teplotních pod-
mínkách vody a vzduchu, 
a nejlépe vždy s dohledem 
dalších osob na břehu, je 
bezpečné.

A hlavně nepoškozujme 
a neničme záchranné prv-
ky a prostředky!

Úpravy toků přes naše 
města a obce jsou mimo 
opevnění vlastního koryta 
často doplňovány o říční 
hráze a u některých řek je 
zajišťována ochrana proti 
povodním kombinací úprav 
toků s tlumicím efektem, 
které zajišťují přehrady 
nad nimi. Nedílnou sou-
částí těchto úprav toků jsou 
spádové objekty. Spádo-
vé stupně jsou nezbytné 

ke zmírnění vodní energie 
a rychlosti proudící vody 
a její erozní síly, zejména 
při povodních, aby během 
nich nebyly břehovou ero-
zí skokově napadeny říční 
hráze, následně protrženy 
a v konečném důsledku 
nebylo zaplaveno město či 
obec. Jejich funkce je v ce-
lém systému ochrany proti 
povodním nezastupitelná. 
Na tocích v povodí Odry, 
které spravuje státní podnik 
Povodí Odry a u kterých 
zajišťuje ochranu proti po-
vodním, je těchto spádo-
vých stupňů s výškou nad 
jeden metr více jak 900.

Samozřejmě si dejme 
všichni společný závazek, 
že vše, co si k vodě s sebou 
přineseme, tak si po sobě 
také uklidíme. 

 Děkujeme.
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Rozšiřte si své obzory s populárně naučnou literaturou
Jste náročný čtenář, kte-

rý má málokdy náladu 
na nějaké fantazírování 
a smyšlené příběhy? Zají-
má vás spíše historie, kul-
tura cizích zemí či snad 
svět čtyřnohých? Chcete 
pořádnou záplavu faktů? 
Pokud horlivě kývnete 
hlavou na znamení souhla-
su, pokračujte směle dál 
ve čtení! V tomto výběru 
nenajdete žádné thrillery, 
fantasy světy či románky. 
Vy se nyní můžete nechat 
inspirovat těmi nejroz-
ličnějšími knihami, které 
jsem pro vás vybrala na-
příč všemi různými tématy.

R E I N H O L D 
MESSNER – GOBI – 
poušť v mé duši – šede-
sátiletý autor se vydává 
na poslední extrémní vý-
pravu, jeho slovy „chůzí 
na hranici mezi životem 
a smrtí“. Chce si splnit svůj 
dávný sen, přejít poušť 
Gobi – sám a odkázaný 
sám na sebe. Dva tisíce ki-
lometrů dlouhá pouť přes 
západní Gobi a pohoří Al-
taj ho dovede k hraniční 
zkušenosti, jakou nikdy 
nezažil – fyzicky ani psy-
chicky – a k sebepoznání 
s nejistým výsledkem.

PETER WOHLLE-
BEN – ZVÍŘATA 

A ROSTLINY V LESE 
– středoevropské lesy jsou 
domovem desetitisíců ži-
vočišných a rostlinných 
druhů, přičemž řada z nich 
dosud čeká na své obje-
vení. Všechny však tvoří 
součást rozsáhlého, navzá-
jem provázaného lesního 
ekosystému, který vybízí 
k prozkoumání.

JAROMÍR JIŘÍ KREJ-
ČÍ – NÁRODNÍ PARK 
YELLOWSTONE – kra-
jem gejzírů a horských 
pramenů – tato publikace 
vás stručně provede slo-
vem i obrazem po všech 
trasách, které je možné ab-
solvovat autem, upozorní 
vás na místa, jež byste pro-
šli bez povšimnutí.

CHARLEY BOOR-
MAN – ZÁVOD DO DA-
KARU – Charley líčí své 
mimořádné dobrodružství 
přes Portugalsko, Ma-
roko, Západní Saharu, 
Mauretánii, Mali, Guineu 
a Senegal. Během své 
cesty také sleduje příběhy 
ostatních jezdců – profe-
sionálů i nadšenců, kteří 
sní jen o jedné věci – dojet 
do cíle. Vzrušující popis 
závodu, který uchvátil mi-
liony lidí.

CHRIS FROOME – 
TOUR DE FROOME 
– Froome, který je v cyk-
listice považován za kon-
troverzní osobu, se touto 
knihou rozhodl přiblížit 
všem, ať už těm, kteří ho 
obdivují, nebo i těm, kte-
ří ho obviňují, své africké 
kořeny a život, jehož nedíl-
nou součástí se velmi brzy 
stalo kolo. K jeho prvním 
titulům na Tour de France 
vedla trnitá cesta. A ani 
po jeho zisku neklapalo 

všechno jako v pohádce…

DAVID ČERNÝ – 
NOVÁ TAJEMSTVÍ 
PRAHY – Víte, že po-
hřební tramvaj v Praze pře-
vážela mrtvé vojáky z ne-
mocnic na hřbitovy? Že 
tajná podzemní nemocnice 
v Krči je stále připravena 
přijímat pacienty? Chce-
te vědět, jak se v průběhu 
času proměňovalo Václav-
ské náměstí? Odhalte nová 
tajemství magické Prahy.

ZDENĚK SUSA – PIV-
NÍ PUTOVÁNÍ – Pojďte 
s námi za nápojem, od pra-
dávna drahým Čechům, 
Moravanům a Slezanům. 
Za mokem zlaté barvy, říz-
né chuti a sametové pěny. 
Jsou zde pasáže o pivova-
rech a výrobě piva, doplně-
né lékařským pojednáním, 
dobovými i současnými 
fotografiemi.

MONIKA A JIRKA 
VACKOVI – AUSTRÁ-
LIE s dítky v zádech 
– za tři měsíce s dětmi 
na kolech ujeli manželé 
Vackovi 4449 kilometrů 
a kromě nádherné Západ-
ní Austrálie si projeli další 
čtyři australské státy včet-
ně Tasmánie. Hlavním do-
movem jim byl opět jejich 
stan.

ROBIN BÖHNISCH 
– ARMÉNIE země hor, 
klášterů a vína – his-
torie této jihokavkazské 
země a jejího mnohokrát 
těžce zkoušeného náro-
da je totiž natolik pestrá, 
plná zvratů i dodnes ne-
zodpovězených otázek, 
že bádání v minulosti za-
motá hlavu i zkušenému 
dějepravci. Kniha přináší 
stovky fotografií z au-

torových čtrnácti cest, 
doplněných celou řadou 
postřehů a zajímavostí 
z jedné z nejkrásnějších 
zemí na světě – ze země 
hor, klášterů a vína.

LUCIE VÝBORNÁ – 
MEZI SVĚTY je výběr 
z deníku, v němž nás autor-
ka zavede z rozhlasového 
studia do mrazivých oblas-
tí Antarktidy, na vrcholky 
hor, mezi české vojáky 
v Afganistánu nebo na da-
lekou Havaj. A taky vyzná-
ní lidem, kteří jí procházejí 
životem a nechávají v něm 
svou stopu. Kniha obsahu-
je více než dvě stovky uni-
kátních fotografií.

KATEŘINA FARNÁ 
– JAK JSEM POTKA-
LA BRUSEL – Kniha vás 
zavede do nejskrytějších 
komnat belgické metropo-
le, kterou s Vlámy a Valo-
ny sdílejí lidé vice než 180 
národností. Čtení zábavné 
i poučné pro každého, kdo 
se zajímá o svět kolem 
sebe.

Z další nabídky knižních 
novinek si můžete vybrat 
osobně během návštěvy 
knihovny, která je celé léto 
otevřena v klasickou vý-
půjční dobu. 

 Na osobní setkání 
 v knihovně se těší 
 knihovnice Alžbeta
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Úspěšná obec Dětmarovice

Když dobře slyšet není samozřejmost

Můj kladný vztah k této 
krásné obci je dán i faktem, 
že zde mám příbuzné i zná-
mé. Povolání nebo možná 
pro někoho poslání politika 
je obecně zatíženo i tím, že 
si všímá svého okolí mož-
ná více než občan bez této 
mnohdy „divné, ale i nároč-
né profese“. A profesionál-
ní deformace funguje i zde, 
protože si všímám, zamě-
řuji se a velice si považuji 
obcí a měst na Karvinsku. 
Z veřejně přístupných do-
kumentů a z Dětmarovic-
kého okénka jsem zaregis-
trovala, že obec je kromě 
své nadstandardní spolkové 
činnosti velmi zaměřena 
na rozvoj a výstavbu. 

V posledních deseti letech 
byla obec viditelně zvele-
bena, téměř všude oprave-
na a má další ambiciózní 
i běžící projekty, někdy 
i dimenzemi projektů před-
čí větší obce a města. Obec 
není i přes tyto skutečnosti 
zadlužená a tohle je další 
důvod, proč si Dětmarovic 
považuji. Samozřejmě tato 

fakta svědčí o dobrém ve-
dení obce a o rozumném 
zastupitelstvu, které je zod-
povědnými občany s roz-
myslem vždy dobře voleno.

Velkou výzvou zastupitel-
stva bylo učinit rozhodnutí 
ohledně stavby domova pro 
seniory, protože takovýto 
projekt není u obce této ve-
likosti obvyklý počin, avšak 
i zde jde vidět prozíravost 
a zdravý pohled do bu-
doucnosti, protože tím obec 
Dětmarovice získá cenný 
bonus před okolními obce-
mi. Jak je veřejně známo, 
tak domovů pro seniory je 
nedostatek, a proto zde bylo 
nalezeno pochopení situace 
na Ministerstvu práce a so-
ciálních věcí a pomoc státu 
dotací byla podpořena pří-
mo i předsedou vlády pa-
nem Babišem.

Obec dobře hospoda-
ří s financemi a při docela 
velkém záběru realizací 
různých staveb, například 
moderního systému kanali-
zace apod. v obci naspořila 
na svých účtech úctyhodné 

položky dovolující další 
souběžný odvážný projekt, 
tentokrát pro mladou gene-
raci, a to krásnou a jistě po-
třebnou sportovní halu. Pan 
starosta Rosman mi s úctou 
sdělil, že si bere příklad 
z intenzivního rozvoje na-
šeho Bohumína, což mi je 
velice sympatické.

Ani projekty sportovních 
hal nejsou v obcích této veli-
kosti běžné, ale přiznám se, 
že mi tento projekt od za-
čátku imponuje a snažím se 
Dětmarovicím účinně pora-
dit, jak pracovat s možností 
státní dotace i v tomto směru. 
Doufám a věřím, že projekt 
nabyde reality v úspěšném 
provedení ve stanovených 
termínech a náročné lhůtě 
pro kolaudaci.

Nesmím samozřejmě 
opomenout otázku dopravy 
a její zatížení komunikací 
I/67, která obec protíná. Je 
veřejně známo, že každý 
občan z Dětmarovic i oko-
lí by si přál obchvat obce, 
o kterém se mluví již více 
než 40 let, ale realita je za-

tím jiná. Provoz je středem 
obce v dopravních špičkách 
velice komplikovaný a pro 
občany jistě neúnosný. 
Jsem moc ráda, že se nám 
spolu s předsedou vlády 
panem Babišem povedlo 
zvrátit velmi pesimistické 
období z roku 2020, kdy 
bylo Centrální komisí Mi-
nisterstva dopravy ČR roz-
hodnuto, že se obchvat sta-
vět nebude. 

Toto nešťastné rozhod-
nutí bylo díky naší vytrvalé 
snaze zrušeno a dnes je si-
tuace zcela jiná. Ředitelství 
silnic a dálnic dnes již usi-
lovně pracuje na projektu 
obchvatu, a to včetně zadá-
ní řízení ke vlivům na ži-
votní prostředí – tzv. EIA.

O obec Dětmarovice se 
budu s velkým zájmem 
dále zajímat a jsem připra-
vena případně v obtížněj-
ších situacích s vedením 
obce spolupracovat a vždy 
pomoci. 

 Andrea Babišová, 
 zastupitelka 
 města Bohumína

Doba pandemie změnila 
životy nám všem. Osobám 
se sníženou kvalitou sluchu 
a neslyšícím však mimo 
omezení, která zažíváme 
všichni, přináší překážky, 
které si slyšící veřejnost ne-
umí ani představit. 

Pro osoby se sluchovým 
postižením a seniory, kteří 
ztrácí sluch vlivem věku, 
se zásadně zkomplikovaly 

i běžné každodenní situace, 
např. komunikace v obcho-
dech, s úřady i v nemocni-
cích. Roušky jsou totiž pro 
jejich komunikaci velkou 
překážkou. Tlumí hlasový 
projev, možnost sledovat mi-
miku i výraz obličeje, a může 
tak lehce dojít ke komuni-
kačnímu šumu a následnému 
nepochopení situace.

Mnoho lidí je smířeno 
s tím, že ve stáří budou po-
třebovat brýle, horší je však 
představa, že nebudou sly-
šet jako dříve a budou muset 
horší sluch nějakým způso-
bem kompenzovat. Pokud 
máte i vy potíže se slu-

chem, neváhejte se na nás 
obrátit. V rámci sociálních 
služeb Tichého světa na-
bízíme podporu osobám se 
sluchovým postižením při 
vyřizování různých žádostí 
o příspěvky, např. kompen-
zační pomůcky. Poskytuje-
me jim pomoc při návštěvě 
úřadů, nemocnic či podporu 
při řešení životních událos-
tí. Nejen seniorům, kteří 
mají problémy se sluchem, 
pomáháme např. při poři-
zování sluchadel, světelné 
signalizace, zesilovače TV 
a jiných pomůcek, které 
přispívají ke zkvalitnění 
jejich života. Naši pracov-

níci mohou za klienty přijet 
kamkoliv po Moravsko-
slezském kraji či se s nimi 
spojit online.

Všechny naše služby 
jsou zdarma. V případě 
zájmu nebo jakéhokoliv 
dotazu nás neváhejte kon-
taktovat. 

Adresa pobočky: Zey-
erova 110/12, Ostrava 
702 00. Tel.: 702 158 110.
 Markéta Body, 
 konzultant



- 13 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převáž-

ná většina z nás mění svůj obvyklý 
denní režim, na který jsme zvyklí 
po zbývající rok. Více cestujeme, 
vyrážíme na dovolené, posíláme 
děti na tábor. V tomto období, stej-
ně jako po celý rok, bychom neměli 
zapomínat na bezpečí našich dětí. 
V následujícím textu připomene-
me několik rad, jak dostatečně dbát 
na zajištění dohledu nad dětmi.

Mějte přehled, s kým a kde děti 
tráví svůj volný čas

• Domluvte si s dítětem, v jak 
velkém okruhu od domova se může 
samo pohybovat a kam jít nesmí.

• Ujistěte se, že dítě ví, 
ke komu může jít bez vás na návště-
vu.

• Pokud děti zůstávají samy 
doma, naučte je automaticky po pří-
chodu zamykat dveře a neotvírat ni-
komu, kdo na ně bude zvonit.

• Pokud nejste doma, infor-
mujte děti předem o tom, že někdo 
přijde na návštěvu.

• Zdůrazněte jim, ať nikomu 
nesdělují do telefonu, že jsou samy 
doma.

• Řekněte dětem, že nesmí 
chodit s cizími lidmi do jejich bytů, 

i kdyby je lákali na nabídku sladkos-
tí nebo podívat se třeba na štěňátko.

• Učte je hlídat si své věci – 
nenechávat odloženy bez dozoru 
klíče od domu nebo mobilní telefo-
ny při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání
• Dbejte na to, aby si dítě 

zvyklo používat základní ochranné 
pomůcky při sportování.

• Při jízdě na jízdním kole, 
koloběžce, skateboardu či kolečko-
vých bruslích je nezbytné užití hel-
my, chráničů loktů, zápěstí a kolen.

• Zopakujte dětem základní 
zásady bezpečného pohybu v silnič-
ním provozu a používání reflexních 
prvků pro lepší viditelnost.

• Při koupání v domácím ba-
zénu nebo na koupališti nikdy nene-
chávejte děti bez dozoru.

• Děti poučte, aby nechodily 
k vodě samotné, nekoupaly se v ne-
bezpečných místech, jako jsou jezy, 
splavy, hráze.

• V místech, kde neznají te-
rén, tedy hloubku vody a členitost 
dna, zdůraznit, aby do vody neská-
kaly. 

• Měly by znát své možnos-
ti, nepřeceňovat své síly, nechodit 
do vody příliš rozehřáté, zejména 
pokud je voda příliš studená.

• Pokud se bude někdo 
ve vodě topit, je ideální záchrana 
ze břehu – hodit větev, klacek, lano. 
Neskákat bezhlavě pro tonoucího, 
mohl by zachránce stáhnout pod 
hladinu. Přivolat záchrannou služ-
bu.

Čas strávený u počítače
• Dohodněte si s dětmi, ko-

lik času u počítače či s mobilním 
telefonem mohou strávit. Pokud je 
to možné, plánujte dětem venkovní 
pohybové aktivity.

• Aby rodiče zajistili ochranu 
dětí v době, kdy tráví čas na interne-
tu, mohou využít různých mobilních 
aplikací a s jejich pomocí blokovat 
nevhodný obsah, nastavit limit pro 
čas strávený u obrazovky nebo zob-
razit polohu dítěte na mapě.

• Připomeňte dětem, že při 
komunikaci v online světě je nutné 

dodržovat stejná pravidla, jaká do-
držují v reálném životě.

• V kyberprostoru se k ostat-
ním chováme tak, jak bychom chtě-
li, aby se oni chovali k nám. 

• Učte děti vědomě posuzovat 
a vyhodnocovat informace, které se 
na internetu dozví. Je důležité vy-
hledávat ověřená fakta.

• Dítě musí vědět, že nesmí 
s nikým sdílet své intimní fotogra-
fie a videa, také že nemá odpovídat 
na neslušné, vulgární nebo hrubé e-
maily nebo vzkazy.

• Poučte děti o tom, jak mají 
chránit své soukromí – nesdělovat 
svá telefonní čísla, rodná čísla, ad-
resu bydliště, kde se pohybují či zda 
s rodiči odjíždí na dovolenou.

 Marika Jeličová, vrchní inspektor 
 oddělení prevence, PČR
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Chodník před kolumbáriem

Oprava prostanství před restaurací U Rumcajse

Oprava prostranství před kostelem

Plošné opravy komunikací v obci - asfalt

Investiční akce v obci
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Pokračování stavby domova pro seniory
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Pro dětské bruslaře
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpra-

cováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silni-

cich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé prázdninové dny 

přináší možnost častěji využívat re-
kreační a sportovní aktivity prová-
děné venku. Mezi tyto patří velmi 
populární kolečkové brusle. V násle-
dujícím textu si připomeneme povin-
nosti bruslařů na kolečkových brus-
lích a základní zásady bezpečné jízdy 
na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než 
na bruslích vyjedeme ven?

Jezdci na kolečkových bruslích 
jsou podle ustanovení § 2, písmeno 
j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů ve znění poz-
dějších předpisů chodci. To znamená, 
že musí dodržovat všechny povinnosti 
dané tímto zákonem jak obecně všem 
účastníkům provozu na pozemních 
komunikacích (§ 4), tak i specifické 
povinnosti dané chodcům, a to v § 53 
zákona 361/2000 Sb.

Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce 

pro chodce nesmí bruslař na kolečko-
vých bruslích ohrozit ostatní chodce. 
Tato povinnost platí také pro lyžaře 
nebo osoby pohybující se na obdob-
ném sportovním vybavení. Nebude 
zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi 
ostatními chodci. Na chodníku se po-
hybují děti, senioři, lidé s kočárky 

nebo se psy a při rychlé jízdě nemusí 
bruslař dostatečně rychle zareagovat 
na změnu směru pohybu těchto osob 
a může dojít ke střetu.

• Pokud je chodník neschůdný 
nebo v místech vůbec není, pak se 
bruslař musí pohybovat po levé kraj-
nici vozovky nebo při jejím levém 
okraji (stejně jako chodec čelem proti 
jedoucím vozidlům). Během jízdy při 
levém kraji vozovky mohou jet vedle 
sebe maximálně dva bruslaři. Při zvý-
šeném provozu, snížené viditelnosti 
či nepřehledném úseku, smějí bruslit 
pouze jednotlivě za sebou.

• Při jízdě je bruslař povinen 
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby 
svým jednáním neohrozil život, zdra-
ví nebo majetek jiných osob ani svůj 
vlastní.

• Na místech, kde je zřízena 
stezka pro chodce a cyklisty, na které 
je oddělen pruh pro chodce a pro cyk-
listy, je bruslař povinen používat pou-
ze pruh vyznačený pro chodce. Zde se 
jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.

• Na kolečkových bruslích je 
možné také užít jízdní pruh pro cyk-
listy nebo stezku pro cyklisty. Zde 
platí pro bruslaře povinnost řídit se 
pravidly určenými pro jízdu na jízd-
ním kole.

Základní zásady, jak předcházet 
úrazům kolečkových bruslích:

• Při jízdě mezi chodci dbejte 
zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své 
schopnosti, neriskujte. Respektujte 
technické možnosti bruslí.

• Jezděte pouze tam, kde ne-
můžete ohrozit ostatní.

• Zákon nestanovuje bruslařům 
žádnou povinnou výbavu, vždy však 
používejte ochrannou přilbu, sportov-
ní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty 
a kolena.

• Nikdy se během jízdy nedrž-
te za motorové vozidlo nebo za jízdní 
kolo, neveďte na vodítku zvíře.

• Přizpůsobte styl a rychlost 
jízdy povrchu, po kterém jedete.

• Pozornost a opatrnost snižu-
je poslech hlasité hudby ze sluchátek 
na uších či manipulace s mobilním te-
lefonem za jízdy.

• Mějte na paměti, že na brus-
lích nejde zastavit ihned, brzdná dráha 
kolečkových bruslích je v porovnání 
s brzdnou dráhou jízdního kola dvoj-
násobná.

• Na místě je také použití re-
flexních prvků, nezapomínejte na ně 
zejména při snížené viditelnosti.

Při dodržování daných pravidel se 
snižuje riziko vzniku úrazů a konflik-
tů s dalšími účastníky silničního pro-
vozu a zvyšuje se pravděpodobnost, 
že se z výletu či krátké projížďky vrá-
títe ve zdraví domů. 

 Marika Jeličová, vrchní inspektor 
 oddělení prevence, PČR
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Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná
Kvalita pitné vody v lokalitách, kam 

ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou 
z nejlepších v naší zemi. Přispívají 
k tomu zdroje vody v podobě údolních 
nádrží, moderní úpravárenský proces 
a pravidelná péče o kvalitu vody v prů-
běhu její distribuce. Z 21 845 labora-
torně sladovaných ukazatelů v loň-
ském roce odpovídalo 21 812 z nich 
parametrům stanoveným příslušnou 
vyhláškou – tedy 99,85 %. 

Kvalita pitné vody je pravidelným té-
matem společenské i mediální diskuze. 
Odborníci, veřejní představitelé nebo 
média často upozorňují na to, že kvali-
tě pitné vody je především s ohledem 
na lidské zdraví nezbytné věnovat odpo-
vídající pozornost. „Podle údajů z Čes-
kého statistického úřadu bylo v roce 2019 
v České republice pitnou vodou z veřej-
ného vodovodu zásobováno 10 090 190 
obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu 
obyvatel. Budeme-li hodnotit kvalitu pit-
né vody z pohledu statistických výsled-
ků monitoringu, můžeme s uspokojením 
konstatovat, že pitná voda z veřejného 
vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. 
Kontrola kvality vody je dle legislativy 
České republiky nastavena velmi přísně, 
kde řada ukazatelů má limit nižší, než 
požaduje evropská směrnice pro pitnou 
vodu, a to dokonce i v aktuálním noveli-
zovaném znění z konce roku 2020,“ píše 
ve své situační zprávě ke kvalitě pitné 
vody z 24. května Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Jaká jsou tedy opatření v provo-
zech SmVaK Ostrava a při distribu-
ci pitné vody ke spotřebitelům, aby 
dosahovala odpovídající kvality? 
Jak se kvalita pitné vody kontroluje 
a jaké parametry musí splňovat?

Pro kvalitu pitné vody a pro teplou 
vodu jsou v České republice vyhláškou 
č. 252/2004 Sb. stanoveny hygienické 
limity. Vyhláška zároveň udává četnost 
a rozsah kontroly jejich dodržování. 
Tento předpis je zároveň v souladu 
s evropskou směrnicí, která definuje 
parametry kvality pitné vody určené 
pro lidskou spotřebu. Kontrola se týká 
chemických, fyzikálních i mikrobiolo-
gických parametrů pitné vody.

„Kontrola kvality vody ve vodáren-
ském procesu v SmVaK Ostrava začí-

ná v centrálních úpravnách pitné vody 
v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách 
hned při přítoku surové vody z údolních 
nádrží do úpravny. A to pro někoho 
možná trochu překvapivě. Zajišťují ji 
pstruzi, siveni a podobné typy ryb citlivé 
na kvalitu vody a přítomnost ropných, 
toxických nebo jiných látek. V případě, 
že by ryby v akváriu zareagovaly, zača-
ly hromadně umírat, obsluha provozu 
okamžitě přijímá potřebná opatření a je 
nucena úpravnu odstavit,“ říká ředitel 
Ostravského oblastního vodovodu Jiří 
Komínek. Stejně pohotově probíhají 
provozní rozbory v laboratořích v areá-
lech úpraven, aby mohli technologové 
v případě potřeby okamžitě reagovat.

„Kontrola kvality vody probíhá v prů-
běhu celého procesu výroby a úpravy 
vody v centrálních zdrojích, ve vodoje-
mech, kde se pitná voda shromažďuje, 
ve vodovodním potrubí i přímo u spo-
třebitele, kterému teče voda z kohoutku. 
Místa u spotřebitelů jsou vybírána ná-

hodně a pravidelně se obměňují, aby byl 
náš zásah co nejširší. Velmi často souvi-
sí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť 
pitné vody spíše s rozvody v domech 
a bytech než s tím, jaká voda k dané ne-
movitosti přiteče,“ vysvětluje generální 
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 
Rozbory surové a upravené pitné vody 
se provádí s četností dle množství vyro-
bené vody a počtu zásobovaných oby-
vatel. Jen na kontrolu kvality pitné vody 
v akreditované kanceláři společnost vy-
naloží ročně zhruba 18 milionů korun.

Dle platné legislativy je provozo-
vatel vodovodní sítě povinen zajistit 
provádění rozborů u laboratoře, která 
je držitelem osvědčení o akreditaci. 
V případě SmVaK Ostrava se jedná 
o laboratoře společnosti VodoTech, je-
jíž centrální a špičkově vybavená labo-
ratoř sídlí v Ostravě. Výsledky rozborů 
pitné vody jsou vkládány do centrální-
ho systému hygienické služby (orgánu 

ochrany veřejného zdraví) s poetickým 
názvem PiVo, jehož správcem je Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR prostřednic-
tvím Státního zdravotního ústavu a pří-
slušných hygienických stanic. Ročně 
se do tohoto systému uloží přes jeden 
milion hodnot jakosti pitné vody. Z to-
hoto počtu pouze 1,5 % překročí limit-
ní hodnoty parametrů dané vyhláškou, 
což je velice dobrý výsledek. 

I z tohoto srovnání vychází oblasti zá-
sobované společnosti SmVaK Ostrava 
skvěle. „V roce 2020 bylo hodnoceno 
21 845 ukazatelů a nevyhovělo 34 z nich, 
čímž se dostáváme na hodnotu 0,156 %. 
Čili zhruba na desetinu toho, jaký prů-
měr je vykazován při pohledu na celou 
Českou republiku,“ popisuje ředitel vo-
dovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Často zmiňovanou problematikou 
bývá přítomnost pesticidů a jejich meta-
bolitů v pitné vodě jako důsledek lidské 
činnosti. V roce 2015 byl výrazně navý-
šen rozsah jejich sledování. Na většině 
území ČR se provedl screening více než 
60 pesticidních látek a jejich metaboli-
tů. V některých lokalitách si tento moni-
toring vyžádal potřebu investic do tech-
nologií úpravy vody. SmVaK Ostrava, 
které vyrábějí zhruba 95 % pitné vody 
ve třech centrálních úpravnách v Pod-
hradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu 
nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento 
problém díky zdrojům v podobě údol-
ních nádrží Slezská Harta – Kružberk, 
Šance a Morávka řešit nemusí. Ty se 
nacházejí v horských oblastech s mini-
málním dosahem zemědělské činnosti, 
při níž jsou pesticidy především využí-
vány a mohou mít vliv na kvalitu vody. 

SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody 
své odběratele pravidelně informují 
na svých internetových stránkách. „Čes-
ká republika patří mezi země s vysokou 
kvalitou pitné vody a s dobře fungují-
cím systémem kontroly kvality vody 
z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často 
se v souvislosti se způsobem distribuce 
a užíváním pitné vody hovoří o „vod-
ním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit 
distribuovat do domácností a průmyslo-
vých podniků vodu v kvalitě pitné vody 
a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí 
ve své zprávě SOVAK ČR.
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TJ Sokol slaví 100 let
Tělovýchovná jednota Sokol Dět-

marovice byla založena 21. srpna 
1921. Jejím prvním náčelníkem byl 
zvolen dětmarovický drogista Ka-
rel Sobola. Patřila do Sokolské župy 
Těšínské Jana Čapka. Spolkovou 
místností byl sál hostince U Něbroje 
v centru obce. Byla to vhodná míst-
nost pro pořádání plesů a šibřinek 
a také divadelních představení.

Mezi zákládající členy patřili An-
dělín Kočí, Josef Rosman a slečny 
Karla a Krista Bartulíkovy. Brzy se 
konalo první veřejné cvičení v Ki-
jonkově dolku, neboť vlastní cvičiště 
ještě tělovýchovná jednota neměla. 
Cvičení se zúčastnily i některé okol-
ní sokolské jednoty, např. Doubrava. 
Sokoli z Dětmarovic se účastnili také 
dvou velkých akcí, byl to župní slet 
v Moravské Ostravě v červnu 1922 
a veřejné cvičení v Karviné – Dolech. 
Z předválečných cvičitelů a cvičitelek 
můžeme jmenovat pana Teofila Ros-
mana, Bedřicha Huplíka, paní Leonku 
Karasovou-Krůlovou, Růženu Huplí-
kovou a jistě byla i řada dalších.

V roce 1923 začaly přípravy na zří-
zení sokolského cvičiště. Pozemek, 
který k vybudování hřiště jednota 
koupila, měl jen poloviční rozlohu 
dnešního. Později byly ke stávajícímu 
pozemku přikoupeny další parcely.

V roce 1930 byla na cvičišti vysta-
věna menší stavba, která sloužila pro 
úschovu sokolského nářadí a nahoře 
byla tato budova upravena jako pavi-
lon pro hudebníky. Ukončení stavby 
pavilonu bylo oslaveno ochotnickým 
divadelním představením. Od roku 
1928 byl starostou jednoty pan Josef 
Rosman. Zajímavostí je, že až do roku 
1938 jednota provozovala hostinec 
U Mžička a poté U Vichra. Získané 
finance šly na tělovýchovnou činnost.

Samozřejmostí byla účast na vše-
sokolských sletech, nácvik skladeb 
a účast na veřejných cvičeních okrsků 
a župy. V době X. všesokolského sletu 
v roce 1938 byl starostou jednoty Ka-
rel Russina, řídící učitel školy u koste-
la. Činnost Sokola, stejně jako dalších 
spolků, byla na téměř sedm let přeru-
šena okupací Poláků a později Němců. 
Ihned po osvobození byla činnost so-
kolské jednoty slavnostně obnovena.

Nácvik cvičení okamžitě zahájily 
všechny věkové kategorie. Cvičilo 
se v hostinci U Něbroje a u Riege-
ra. Jednota se připravovala na XI. 
všesokolský slet pod vedením cviči-
telů pana Bořivoje Baňky, Františ-
ka Sikory a cvičitelek paní Růženy 
Huplíkové, Karly Bartulíkové, Olgy 
Šmídové-Vozňákové, Marie Švajné-
Mazurkové a dalších.

Po únorových událostech v roce 
1948 došlo v sokolském hnutí k čis-
tkám a mnoho funkcionářů muselo 
opustit výbory jednot. To postihlo 
také dětmarovického starostu Sokola 
Karla Russinu.

Dalším předsedou se stal v roce 
1948 obvodní lékař MUDr. Josef Ka-
nia. Z jeho iniciativy byla zahájena 
stavba sokolovny. Stavba trvala čtyři 
roky a brigádnicky se na ní podílelo 
140 občanů. K užívání byla předána 
20. června 1954 a začala plnit také 
funkci školní tělocvičny. Činnost TJ 
se začala opět rozvíjet, blížila se I. ce-
lostátní spartakiáda. Zájem o cvičení 
a cestu do Prahy byl enormní.

Tak například dětmarovické ženy 
se od roku 1955 pravidelně zúčastňo-
valy nácviku na každou spartakiádu. 
Díky dobrému vedení svých cvičite-
lek a díky své píli a dovednosti ani 
na jednom vystoupení na Strahově 
nechyběly.

Na spartakiády nacvičovali také 
muži, dorost i žactvo. V roce 1965 se 
do Prahy kromě dvanácti žen dostalo 
také šest dorostenek, a dokonce dva-
náct žákyň.

V TJ Sokol vznikly oddíly a odbory. 
Některé pracovaly jen krátce, jiné se 
staly základem celé činnosti. Byly to 
například šachy, stolní tenis, cyklisti-
ka, házená, jezdectví, kopaná, která se 

časem osamostatnila, a další. Při tělo-
cvičné jednotě působil také loutkář-
ský soubor.

Události roku 1968 ovlivnily také 
naši jednotu. Ta reagovala na vý-
zvu obnovené České obce sokolské 
(ČOS), ale známý vstup armád Varšav-
ské smlouvy učinil všem obrodným 
snahám konec. Normalizace a čistky 
znamenaly pro některé členy výboru 
zákaz činnosti ve funkcích (pánové 
Švajný, Kočí, Kalivoda). Aby si strana 
zajistila vedoucí úlohu i v naší TJ, do-
sadila do výboru pana Miloše Sýkoru, 
Jiřího Krůla a Albína Liberdu. Opět ale 
měla jednota štěstí. Všichni tři se stali 
velmi platnými členy Sokola, činnost 
pokračovala úspěšně dál. Kromě spor-
tovní a tělovýchovné to byla i činnost 
společenská, od r. 1969 se začaly pořá-
dat v sokolovně také plesy.

Nejvíce zájemců vždy sdružovala 
Základní tělesná výchova. Vrcho-
lem jejich cvičení byly spartakiá-
dy v Praze, tělovýchovné slavnosti 
v Michalovcích a Bratislavě, místní 
vystoupení ve spolupráci se školou, 
okrskové, okresní a krajské sparta-
kiády. Významnou akcí byl družební 
večer s okresem Vyškov v roce 1973 
v naší sokolovně. Každoročně byly 
pořádány tělovýchovné akademie 
a nespočetné množství různých závo-
dů a soutěží pro děti a mládež. Z obě-
tavých cvičitelů jmenujme např. paní 
Růženu Huplíkovou, Emila a Milku 
Tkáčovy, Věru a Fr. Sikorovy, Jarmilu 
Madejovou-Tymčovou, Miloše Sýko-
ru, z učitelů Brychtu a Přibyla, paní 
učitelku Annu Kudělkovou-Čempelo-
vou, Annu Čechalovou-Malcharovou, 
Zdeňku Šafarčíkovou-Pavlíkovou.

Odbor turistiky založil Otakar Ka-

Aerobik.

Současnost.
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ras, zasloužilý mistr turistiky. Roz-
víjel práci s mládeží, se spolupra-
covníky organizoval patnáct ročníků 
celostátního dálkového pochodu Jarní 
slezské šlápoty z Dětmarovic na Ko-
tař. V počátcích byla účast 200–300 
pochodníků. Později zájem o pochody 
opadl a odbor zahájil méně náročnou 
turistickou akci v domácím prostředí 
Dětmarovické groble.

Stolní tenis v uplynulých třiceti letech 
prožíval období úspěchů i stagnace. 
Od r. l958 se začal pěstovat závodně 
a družstva startovala v okresním přebo-
ru, krajské soutěži i krajském přeboru. 
Oddíl pořádal turnaj O pohár MNV, 
později O pohár obce, a patřil k nej-
starším turnajům v okrese. V počátcích 
k oporám patřili hráči Jurčík, Klimša, 
Liberda, Staněk, Křivanová, Pavlovská, 
Nogová a později z žáků Ivánka, Ci-
maly, Mazurka a Karase vyrostla další 
hráčská generace. Ve třetí vlně to byli 
nejúspěšnější odchovanci Sikora, Klim-
ša ml., Nerychel, Blaník, Valica, Čem-
pel, bratři Absolonové, Dvořák, Šeliga, 
Florek, Chorovský a hostující hráči 
Pospiech, Jednický, Eda Jendryštík, Vi-
denka. Dlouholetým předsedou oddílu 
byl pan Jan Kalivoda.

V roce 1964 byly přistavěny šat-
ny pro oddíl kopané a následně poté 
zřízena schůzovací místnost. V se-
dmdesátých létech začal tělocvičnu 
ohrožovat zhoubný „hřib“. V roce 
1977 od jara do podzimu byla vytrhá-
na podlaha, vyvezena škvára, prove-
dena izolace, betonování a položení 
nových parket.

Na několikaměsíční práci se podíle-
la celá jednota, od žáků až po ty nej-
starší. Díky dotacím ČSTV na staveb-
ní údržbu byla v roce 1985 pokryta 
sokolovna plechem, v roce 1988 bylo 
v budově zavedeno ústřední topení, 
v létech 1990–91 se prováděly úpravy 

v bytových prostorách, rekonstruk-
ce elektroinstalace, oplocení hřiště, 
malování tělocvičny. V roce 1992, 
po odchodu fotbalistů, byla zahájena 
přestavba šaten a sociálního zařízení, 
proběhla oprava buňky na hřišti (vo-
doinstalace), v roce 1993 byla soko-
lovna plynofikována a byla také vy-
měněna okna v části bytu a kuchyňce. 
V dalším roce byl zateplen prefizolem 
strop tělocvičny, v roce 1995 bylo 
provedeno venkovní zateplení budo-
vy plastem, opravily se omítky, pro-
běhla výměna okapových žlabů, oblo-
žení a vybavení sprch. V tomto roce 
byl také proveden venkovní nástřik 
fasády všech objektů v areálu TJ.

Odborné práce zajišťovaly firmy, 
ale co bylo v silách členů jednoty, 
dělalo se brigádnicky a svépomo-
cí. Finanční prostředky byly získány 
od ČSTV, obce, EDĚ, značnou část 
tvořily vlastní finance jednoty. Nej-
více hodin odpracovali manželé Si-
korovi, Malcharovi, Kočí Lumír, Jen-
dryštík Emil a Eda a desítky dalších, 
kteří jsou uvedeni v kronice.

Mnoho členů spojilo s životem so-
kolské jednoty celý svůj život. Tako-
vou členkou byla Anna Šafarčíková. 
Třicet šest let byla věrným strážným 
duchem sokolovny. Podobně pan Jan 
Kadula, dlouholetý jednatel a zapiso-
vatel jednoty, pan Jaroslav Švajný, za-
nícený vlastenec a sokol, dlouholetý 
pokladník, zakládající členové a čle-
nové až do smrti pánové Josef Ros-
man a Andělín Kočí, z obětavých žen 
paní Růžena Huplíková, Rudolfína 
Madejová a Růžena Ježková, manželé 
Tkáčovi a nespočet dalších.

A nastoupila další generace, man-
želé Věra a František Sikorovi, Anna 
a Oldřich Malcharovi, Jiřina a Lumír 
Kočí, dlouholetý pokladník pan Miloš 
Sýkora, pan Emil Jendryštík, Jiří Krůl, 
později Lenka a Ivo Zajoncovi, Anna 
Pavlíková, Eva Kalivodová a další.

Věřme, že budoucnost naší sokolské 
jednoty je zajištěna. Název Sokol se 
jejím funkcionářům podařilo zachovat 
přes nemalé obtíže v minulých letech. 
Ironií osudu je fakt, že po roce 1989 
se jednota nestala součástí České obce 
sokolské (ČOS), ale zůstala v ČSTV. 
Výsledkem byl majetkový spor, kdy 
sokolovna byla majetkem TJ Sokol 

Dětmarovice a pozemek pod ní a okol-
ní parcely byly majetkem ČOS. K ře-
šení tohoto majetkového sporu došlo 
v roce 2007. Stalo se tak rozhodnutím 
valné hromady z 1. 3. 2007, kdy zanik-
la Tělovýchovná jednota Sokol Dět-
marovice působící pod ČSTV a ustavil 
se nový subjekt – Tělocvičná jednota 
Sokol Dětmarovice, která je součástí 
České obce sokolské, Beskydská župa 
– Jana Čapka. Starostou byl zvolen 
Libor Téma. K 2. 4. 2009 je datována 
darovací smlouva mezi Českou obcí 
sokolskou a Tělocvičnou jednotou So-
kol Dětmarovice, na základě které bylo 
darováno naší jednotě pět parcel v je-
jím areálu, které byly zapsány do kata-
stru nemovitostí 24. 4. 2009. Po tomto 
kroku život jednoty dále pokračoval 
v péči již o vlastní majetek.

V sokolovně byly provedeny úpra-
vy šaten, banketky, klubovny, kuchy-
ně, položena nová krytina střechy nad 
částí se šatnami, byly vyměněny oka-
py, renovována elektroinstalace v ce-
lém areálu, natřen plot a další drobné 
akce.

Nadále pokračují sportovní činnos-
ti. Odbor všestrannosti zahrnuje aero-
bik, zdravotní cvičení žen, volejbal, 
nohejbal, cvičení mladšího žactva. 
Po letech přestávky obnovil svoji čin-
nost oddíl stolního tenisu.

Je zachována tradice oblíbených 
Sokolských plesů, pochodu Dětmaro-
vické groble a objevují se nové akce. 
V roce 2011, který byl 90. výročím 
založení Sokola, pokračuje TJ Sokol 
dále ve své činnosti s nově zvoleným 
starostou Markem Svrčinou.

Ani v posledním desetiletí prvního 
století činnosti jednoty jsme nezaháleli 
a zvelebovali jsme sokolský areál. Byla 
vyměněna okna a vstupní dveře, zho-
tovena nová podlaha v tělocvičně, na-
montován kondenzační plynový kotel, 

Obecní slavnost. 

Rok 1930 – hudební pavilon na hřišti.
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na hřišti je možné posedět na nových la-
vičkách, místo starých stromů v areálu 
jsou postupně sázeny nové, sokolovna 
je připojena k obecní kanalizaci. 

Samozřejmě nezaostáváme ve spor-
tovní činnosti. V odboru všestrannosti 
pokračuje oddíl aerobiku a zdravotního 
cvičení žen, stejně jako nohejbal, cvi-
čení žáků a badminton. Aktivně hrají 
i stolní tenisté, včetně oddílu žáků. 

Na své oblibě neztratily Sokol-
ské plesy, ani pochod Dětmarovic-
ké groble, kde byla k trasám na 12 
a 25 km v roce 2015 přidána nová trasa 
na 6 km. Naše členky se aktivně zú-
častnily obecních oslav ke 100. výročí 
založení republiky v roce 2018 a před-
vedly se na dobové módní přehlídce. 

Jednota žije i pořádáním menších 
akcí jednotlivých oddílů.

V roce 2011 se nastěhovali do so-
kolského bytu noví správci sokolovny, 
manželé Iveta a Robert Trnění s rodi-
nou, kteří se aktivně podílejí na zve-
lebování areálu, bytu a organizová-
ní společenských akcí v sokolovně. 
V průběhu desetiletí pracovali ve vý-
boru Marek Svrčina, Ivana Nádvorní-
ková, Jana Bochenková, Ivo Absolon, 
Jana Kubátková, Miroslav Dvořák, 
Taťána Čempelová, Iva Kyjonková. 
V oddílech dále aktivně pracovali např. 
Milan Čempel, Vlastimil Paloncy, Ro-
man Šeliga, bratři Adamczykové, Eva 
Zučková, Martina Šotová, Andrea No-
waková, Karla Zemanová, Simona Té-
mová, Ludmila Černá, Michaela Kadě-
rová a mnoho dalších.

V naší činnosti nás velmi omezil vý-
skyt viru SARS-CoV-2, který způso-
buje nemoc Covid 19. Od března 2020 
a velkou část letošního roku 2021 byl 
díky epidemii této nemoci ochromen 
život v celé České republice i ve svě-
tě. Z těchto důvodů jsme nemohli 
uskutečnit 37. a 38. ročník Dětmaro-
vických groblí ani ples. Mnoho čin-
ností se přesunulo do online prostoru 
na internet. I členky aerobiku využily 
tento způsob komunikace.

Do druhého století existence So-
kola v Dětmarovicích, které rokem 
2021 začíná, vstupujeme s nadějí, že 

se jeho činnost bude rozvíjet i v dal-
ším období a dokážeme spolek pře-
dat další generaci v dobré kondici tak, 
aby mohlo být stále naplňováno motto 
zakladatelů Sokola: „V zdravém těle 
– zdravý duch! V mysli vlast, v paži 
sílu! Tužme se!“

Na závěr určitě patří poděkovat 
za velkorysou a štědrou podporu naší 
jednoty Obci Dětmarovice. Jedná se 
nejen o podporu finanční, ale také 
o pomoc při údržbě areálu pravidel-
ným sečením či sběrem listí na pod-
zim. Krásný a udržovaný sokolský 
areál pak může využívat ke svým ak-
cím, jako je pouť, obecní slavnost či 
promítání letního kina nejen obec, ale 
také ostatní spolky v obci, např. ha-
siči, SRPŠ, zahrádkáři a další. Sokol 
tak nadále podporuje a udržuje ducha 
vzájemné pospolitosti. 

 Výbor TJ Sokol Dětmarovice

Start pochodu Dětmarovické groble.

Stolní tenis – děti.

Ukončení základní školní docházky žáků 9. třídy
Na konci loňského školního roku 

jsme se všichni domnívali, že pan-
demická opatření, která nás postihla 
na jaře 2020, létem skončí. Opak však 
byl pravdou. Od října přišlo další 
uzavření škol a utlumení všeho dění 
v celé společnosti, tentokrát téměř 
na tři čtvrtě roku. 

Zkušenosti z předchozího období 
alespoň napomohly ke zvládnutí za-
vedené distanční výuky. Jak si všichni 
vyzkoušeli na vlastní kůži, není o co 
stát. Dětem chyběli kamarádi, školní 
prostředí a osobní přítomnost pedago-
ga, rodiče těžce zvládali všechny pra-
covní i doučovací povinnosti a učitelé 
mnohdy vyčerpali všechny způsoby, 
jak děti na dálku u monitorů počítačů 
udržet v aktivní pozornosti. 

Byla to velmi tíživá a nelehká doba 

pro všechny. Ale zvládli jste ji, někdo 
lépe, někdo hůře, někdo se pilně sna-
žil, někoho přemohla slabá vůle. Vý-
sledky samostudia uvidíme v příštích 
letech. 

Nelehké to měli také žáci 9. třídy, 
kteří se museli dostatečně připravit 
na přijímací zkoušky. Alespoň s nimi 
jsme se oficiálně rozloučili při slav-
nostním ukončení školní docházky, 
a to v pátek 25. června na obecním 
úřadě. Pamětní list a drobné dárky jim 
budou připomínat tento slavnostní den.

Docházku ve školním roce 
2020/2021 ukončili tito žáci:

Fonš Daniel
Gabčo Filip

Marek Alexandr
Moldřík Adrian

Suchanek Daniel

Tomond Tomáš
Volák René

Wanke Dominik
Baierová Michaela
Grossová Tereza
Klodová Barbora
Motyková Natálie
Mazurková Eliška
Žahourková Marie

Další „podivný“ školní rok skončil. 
Děkujeme všem za vaše snahy, peda-
gogům za jejich trpělivost, kreativitu 
a někdy až nadlidské nasazení předat 
alespoň část nezbytných vědomostí 
svým žákům. Je na čase si odpočinou 
a načerpat síly.

Přejeme vám krásné léto plné slu-
nečných dnů a příjemných zážitků. 

 Taťána Čempelová, 
 OÚ Dětmarovice
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TJ Sokol Dětmarovice 
zve širokou veřejnost 

u příležitosti 
100. výročí založení jednoty 

na 

Den otevřených dveří 
do sokolovny 

v sobotu 11. září 2021                                
od 14.00 do 16.00 hodin 

 
 
 

V 16.00 hodin začíná slavnostní valná hromada 
pro bývalé a současné členy jednoty. 
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Karvinská hornická nemocnice je třetí na světě
Tým operatérů z oddělení chirurgie 

páteře Karvinské hornické nemocnice 
dostal v minulých dnech příležitost 
vyzkoušet v praxi nový páteřní sys-
tém, který splňuje nejpokrokovější 
požadavky korekce páteře a nabízí 
dosud nejmodernější způsob řešení 
dětské skoliózy. Karvinští lékaři ope-
rovali pomocí tohoto systému dvě 
dívky ve věku 13 a 14 let. U obou se 
zcela zásadně podařilo nejen srovnat 
páteř, ale i vrátit zrotované obratle 
do správného postavení, a odstranit 
tak nechtěné kosmetické deformi-
ty. Karvinská hornická nemocnice je 
třetím pracovištěm na světě, které při 
operaci dětské skoliózy využilo dosud 
nejmodernější páteřní systém.

Systém Ennovate, na jehož vývoji 
se významně podílel přednosta Or-
topedické kliniky Fakultní nemocni-
ce Brno prof. MUDr. Martin Repko, 
zatím není na trhu chirurgických ná-
strojů volně dostupný. Jeho německý 
výrobce, společnost B. Braun, jej to-
tiž ve spolupráci s odborníky z celé-
ho světa stále zdokonaluje a s žádostí 
o zpětnou vazbu se nyní obrátil také 
na oddělení chirurgie páteře Karvin-
ské hornické nemocnice.

„Jsme rádi, že nám náš dlouholetý 
partner umožnil tento systém vyzkou-
šet a že ho zajímá náš názor. Tohle 
instrumentárium funguje na principu, 

který se využívá už řadu let, ale tento 
nový systém je sofistikovanější a efek-
tivnější než jakýkoliv jiný, s kterým 
jsme kdy pracovali. Největší přínos 
vidím v tom, že spojení nástavců se 
šrouby zavedenými do páteře je hodně 
pevné a umožňuje takřka stoprocentní 
derotaci páteře,“ popsal zkušenosti se 
systémem Ennovate primář oddělení 
chirurgie páteře Karvinské hornické 
nemocnice MUDr. David Buzek.

Srovnáním a navrácením zrotova-
né páteře do správné polohy dochází 
k odstranění kosmetické deformity. 
Tou je nejčastěji hrb nebo asymetrie 
prsou u dívek. Dalšími přednostmi 
uvedeného systému jsou podle kar-
vinských lékařů snadnější manipulace 
a méně šroubování.

Nový systém, který by odpovídal 

nejmodernějším požadavkům na ko-
rekci deformit páteře, se v němec-
kém Tuttlingenu vyvíjí už několik let. 
„Technologický proces trval, museli 
jsme zjistit, jak korigovat páteř ve 3D, 
protože to bylo přesně to, co jsme 
chtěli. Pak se to začalo řešit techno-
logicky a nakonec vzniknul systém 
Ennovate,“ upřesnil profesor Repko, 
který koncem roku 2020 v brněnské 
fakultní nemocnici provedl celosvěto-
vě první operaci dětské skoliózy po-
mocí tohoto systému.

 Andrea Vargová, mluvčí 
 Karvinské hornické nemocnice

Rentgenový snímek páteře 
pořízený před operací s novým 

páteřním systémem.
Lékaři z KHN vyzkoušeli dosud nej-
modernější páteřní systém na světě.

 Starka čili babička je důležitou osobou v životě každého 
z nás. Její pohádky a vyprávění posloucháme se zatajeným 
dechem. I přes svůj nelehký osud umí babičky o životě vy-
právět s nadhledem a lehkostí. Když babička vytáhne z kra-
bice staré fotky a začne vzpomínat dýchne na nás tajemno 
a romantika časů minulých. 

Nad fotkami se setkáváme s příbuznými, které jsme nikdy 
neviděli, smějeme se jejich výrazům a účesům, ale také žas-
neme nad jejich životními osudy. Krabice s babiččinými fot-
kami ukrývá, kromě všemožných strýčků a tetiček, i foto-
grafie příbuzných, jejichž jména jsou již zapomenuta. Tváří 
se opravdu vážně až strašidelně a jejich oblečení vzbuzuje 
úsměv. Ano, jsou to kroje, které oblékali ve svátky.

Zastavte se dnes, v době sociálních sítí a online světa, 
kdy sdílíme téměř každý okamžik svého života, do Státního 
okresního archivu Karviná a prohlédněte si výstavu Z trógły 
našej starki. Výstava je ke zhlédnutí od 1. 6. 2021 do 31. 3. 

Z trógły našej starki
2022. a zavede vás do doby, kdy se lidé fotografovali jen při 
opravdu významných příležitostech.
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Kvalita kostí se v Karvinské hornické nemocnici 
nově vyšetřuje každý den

Osteologická ambulance Karvinské 
hornické nemocnice reaguje na vel-
kou poptávku po denzitometrickém 
vyšetření a ve snaze zkracovat objed-
nací doby rozšířila provoz pracoviště, 
na kterém se pomocí denzitometru vy-
šetřuje hustota kostní hmoty, ze dvou 
na pět dní v týdnu. Denzitometrií se 
zjišťuje hlavně osteoporóza, případně 
osteopenie, což je její předstupeň.

„Denzitometrii by v první řadě měly 
podstoupit ženy, které nemenstruují, 
a to buď primárně z důvodu genetic-
ké či hormonální poruchy, nebo pro-
to, že jsou v přechodu. Zvláště pokud 
přechod nastal moc brzo, anebo byla 
činnost vaječníků prudce utnuta opera-
cí, je toto vyšetření nanejvýš žádoucí, 
protože v přechodu, který může trvat 
až deset let, je ztráta kostní hmoty nej-
větší,“ upozorňuje lékařka osteologic-
ké ambulance Karvinské hornické ne-
mocnice MUDr. Renáta Rybarčíková.

Řídnutí kostí mohou urychlovat rev-
matické choroby, endokrinní choroby 
jako cukrovka 1. typu nebo onemocně-
ní štítné žlázy, dále pak poruchy vstře-
bávání živin ze stravy jako celiakie 
nebo intolerance laktózy, léky vedou-
cí k poklesu kostní denzity, zejména 
kortikoidy, a v neposlední řadě špatné 
stravovací návyky s minimem kvalit-
ních bílkovin a nadměrnou konzumací 
polotovarů a kolových nápojů, které 
mají vyšší obsah fosforu. 

Rizikový je i současný trend štíhlos-
ti, kdy už si i velmi mladá děvčata hlí-
dají linii. „Co si člověk uloží do kostí 
do přibližně 25 let věku, z toho potom 
po zbytek života ztrácí kostní hmotu. 
U mladých dívek toužících po štíhlos-
ti je problém v tom, že nedosáhnou 

vrcholu kostní hmoty do 25 let a její 
úbytek u nich startuje z nižších hod-
not. Do fáze osteopenie nebo osteo-
porózy se pak mohou dostat mnohem 
dřív než třeba jejich babičky,“ vysvět-
luje MUDr. Rybarčíková.

Třebaže je osteoporóza dominující 
chorobou u žen, přibývá i mužů s tím-
to problémem, přičemž příčinou bývá 
hlavně špatná životospráva, onemoc-
nění urychlující vývoj osteoporózy 
a užívání léků ovlivňující kostní obrat.

Ambulance kostní denzitometrie, kte-
rá je nyní v provozu každý pracovní den 
od 6.30 do 14 hodin, se nachází v 1. patře 
Centra pracovní medicíny. Přístup k pa-
cientům s osteoporózou je v Karvinské 
hornické nemocnici komplexní – větši-
na problémů se řeší v rámci nemocnice.

Tichý zloděj kostí
Osteoporóza se nemusí nijak projevit. 

U většiny pacientů jde o náhodný nález. 
Osteoporózu ale mohou signalizovat na-
příklad neurčité bolesti mezi lopatkami 
při dlouhém stání nebo sezení, anebo 
kulacení zad vlivem zborceného obratle. 

Pacienti s osteoporózou musí do-
držovat spoustu režimových opat-
ření, aby předcházeli pádu. Pokud 
mají špatný zrak, musí mít kvalitní 
brýle, domácnost si musí přizpůsobit 
tak, aby nezakopávali, musí používat 
kompenzační pomůcky jako hůlky 
nebo berle a volit přiměřenou obuv.

Prevence má význam
Prevence není zbytečná ani po 25. 

roku života, protože řídnutí kostí se dá 
zpomalit nebo i zastavit. Nejlepší pre-
vencí je kvalitní strava s dostatkem 
vápníku a vitamínu D. Kromě správné 
životosprávy je důležitá vhodná pohy-
bová aktivita.

„Vhodné jsou sporty, při kterých ne-
dochází k velkým otřesům a nehrozí 
pád. Pacientům doporučujeme hlav-
ně chůzi, klidně s trackovými holemi, 
aby měli odlehčenou horní polovinu 
těla. Vhodné jsou jakékoliv balanč-
ní cviky, které člověka nutí udržovat 
rovnováhu, třeba cvičení na míčích 
nebo balančních podložkách, protože 
taková aktivita posiluje svaly podél 
páteře, které pomáhají udržovat napětí 

tak, aby nedocházelo k velkému tlaku 
na ploténky a obratle,“ uvádí lékařka 
osteologické ambulance KHN.
Cílem léčby je snížení rizika zlomenin

Základem léčby osteoporózy je do-
dání vápníku a vitamínu D, protože 
ne každý je schopen přijmout potřeb-
né množství těchto prvků ze stravy. 
Česká populace trpí plošným nedo-
statkem vitaminu D, což je způsobeno 
jednak stravovacími návyky, jednak 
klimatickou polohou České republiky.

Vitamín D se tvoří v kůži vlivem UV 
záření. „Namísto intenzivního slunění 
však raději pacientům doporučuje-
me, aby se před slunečním zářením 
chránili použitím krémů s vyšším UV 
filtrem, jelikož s úbytkem ochranné 
ozonové vrstvy Země dochází ke zvý-
šené četnosti nádorů kůže. Vitamín D 
dodáme tělu formou léků,“ doplňuje 
MUDr. Rybarčíková.

Dalším stupněm léčby jsou jed-
nak léky bránící osteoresorpci kostní 
hmoty, kam patří bisfosfonáty a biolo-
gická terapie, jednak léky stimulující 
novotvorbu kostí. 

A pokud se přece jen onemocnění 
dostane do stadia, kdy dochází ke zlo-
meninám i při minimálním úrazu, 
často jsou to kompresivní fraktury ob-
ratlů vzniklé při běžných činnostech, 
pak je v Karvinské hornické nemoc-
nici k dispozici protetická ambulance, 
kde je pacientovi vyroben korzet pří-
mo na míru. Ve spolupráci s odděle-
ním chirurgie páteře nabízí Karvinská 
hornická nemocnice i operační řešení, 
tzv. vertebroplastiky, což je zpevnění 
obratle injekčním zavedením kostní-
ho cementu.
 Andrea Vargová, tisková mluvčí
 Karvinská hornická nemocnice a.s.
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Slova k vyškrtání: ADEPT, AEROBUSY, AGÁVE, AMANT, BASISTKA, BAŽANT, BLUDIŠTĚ, BOLTCE, CIRHÓZA, ČASEM, ČERVENEC, 
DIVÁK, FIAKR, FOYER, HLOŽÍ, HRADBA, HRANA, CHLEBA, KARAFA, KLETR, KORSO, KŠEFT, KURÁT, KYČLE, LÁTKA, LILIE, 
LOVEC, MAJÁLES, MEZEK, MISTR, MNIŠI, ODBOR, ODTOK, OJEDINĚLE, OKOVY, OTEVŘENOST, PARFÉM, PERIODY, PROTI-
VA, PTÁČE, REKTOR, REVOLVER, RITUS, RODEO, SKÝVA, STŘIH, STUHA, ŠORTKY, ŠUMAŘ, TENISTA, TĚŽCE, TKADLEC, TO-
NER, TREST, TROFEJE, TŘÍDA, TYKVE, UČIVO, VAGON, VÁLCE, VĚHLAS, VETEŠ, VRSTVA, VÝHEŇ, VÝVRT, ZADÁK, ŽÍNĚNKY

Řešení: V blízkosti chyb rostou úspěchy.Tajenku osmisměrky tvoří citát Bertolta Brechta.
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INTERNET 60G

SLEVY

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / info@vejnet.cz
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Senior  
(příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

OPTIMAL
35/15 Mbit
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MINI
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VIP
250/100 Mbit

450 Kč/měs.
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Pujčte.si

Puzzi 10/1

Tepovač Parní čistič

SC 4 EasyFix

Čištění a mytí

 K5 Power Control 

Vap

Auta, pohovky, ...

733 534 987 www.pujcte.siinfo@pujcte.si

733 534 987
www.ucomp.cz
info@ucomp.cz

Sleva 10% na naše služby 
s kódem: DET21

μcomp



- 26 - www.detmarovice.czDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Nádherně rozkvetlé truhlíky v Dětmarovicích

Dana TrzaskalikováFarní úřad

Lenka Hanusková

Vanda Brachaczková Věra Musialová

Renáta Macurová

Ingrid Jurčíková

Helena Febrová
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noví občánci

Adam Rusek Adriana Sivková

Amálie Wiejacká Ema Šostoková

Filip Kolek Jakub Kalát

Jan Sidžina Liliana Burová
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noví občánci

Matyáš Gergišák

Michaela Urbaniecová

Stefania Pszczólka Šimon Daňhel

Melissa a Maya Skácelíkovy

Ondřej Kijonka

Lukáš Sakmar Martin Fojtík
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V měsíci květnu, 15., 22. a 29., 
jsme přivítali naše nové občánky:

Ondřeje Kijonku
Jana Sidžinu

Michaelu Urbaniecovou
Lilianu Burovou
Tomáše Nováka

Stefanii Pszczólka
Šimona Jungu

Martina Fojtíka
Tobiáše Kuše

Adrianu Sivkovou
Valerii Kijonkovou

Adama Ruska

Jakuba Kaláta
Terezu Koláčkovou

Šimona Daňhela
Valérii Krupčíkovou
Matyáše Gergišáka

Filipa Kolka
Lukáše Sakmara

Amálii Wiejackou
Valérii Růžičkovou
Emu Šostokovou
a Melissu a Mayu 

Skácelíkovy

Tereza Koláčková

Tobiáš Kuš Tomáš Novák

Valerie Kijonková Valérie Krupčíková

Valérie Růžičková

Šimon Junga

noví občánci
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Květen 2021

80 let
Lydie Valachová 

Anna Messerschmidtová
81 let

Zdeněk Kuznik
Věra Kostelníková

Květoslava Vašutová
82 let

Václav Kaděra
83 let

Alena Macurová
88 let

Alena Mičková

Červen 2021
80 let

Marie Feifičová
Aloisie Kacsmárová

81 let
Helena Pietraszová
Helena Pšeničková

Hilda Kozielová
Pavel Lacko

82 let
Zdeňka Jančarová

Anna Skýbová
83 let

Pavla Čempelová
85 let

Božena Dadaková
87 let

Jarmila Salamonová 
89 let 

Lýdie Sýkorová
Všem oslavencům blahopřejeme!

vzpomínky

Vzpomínáme na zemřelé
      Boženu Madeckou

Helenu Wowrovou
Jiřinu Madejovou

Štěpána Dudu
Jaroslavu Staníčkovou

Drahomíru Brewczynskou
Jaromíra Prudla
Emílii Popkovou

vzpomínky

Na společnou cestu 
životem vykročili

12. 6. 2021
Jiří Bury – Dětmarovice

Anna Olšarová – Dětmarovice
12. 6. 2021

Jan Voigt – Dětmarovice
Alexandra Stolariková 

– Dětmarovice
24. 6. 2021

Josef Štefaňák – Ostrava
Ivana Nádvorníková 

– Dětmarovice
10. 7. 2021

Radim Kučera – Karviná
Lucie Franková – Karviná

17. 7. 2021
Petr Kufa – Dětmarovice

Martina Zvoníčková 
– Dětmarovice

poděkování
Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu Dětmarovice 

a panu Balonovi s manželkou 
za krásnou gratulaci s dárkem k mému životnímu jubileu. 

Jana Sýkorová z Koukolné

Dne 22. 7. 
jsme vzpomenuli 
5. výročí úmrtí 

pana 
Miroslava 
Rducha.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 29. 7. 
vzpomeneme 

3. výročí úmrtí 
paní 

Ilony 
Rduchové.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 8. 7. 2021 
bylo 

5. výročí úmrtí 
Milana 

Nelhübla. 

S láskou vzpomíná manželka Anna, 
dcera, syn, vnuci a pravnuci.

V minulém čísle v rubrice vzpo-
mínek nedopatřením došlo k chy-
bě. Vzpomínku opět uveřejňuje-
me a omlouváme se.

Dne 25. 4. 
jsme vzpomněli 
2. smutné výročí 
našeho tatínka 

pana 
Jana Elšíka. 

S láskou vzpomínají 
dcera Marie s rodinou, 
syn Zdeněk s rodinou, 
dcera Draha s rodinou 

a snacha Jana s rodinou. 
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která se bude konat 

21.8.2021 na hřišti TJ SOKOL DĚTMAROVICE

 Obec Dětmarovice Vás zve na

Pro děti budou připraveny různé atrakce 

SRDEČNĚ ZVEME A PŘEJEME

PŘÍJEMNOU ZÁBAVUVSTUP
ZDARMA

od
16:00

hodin
16.00 - 16.10 

16.15 - 17.15 

17.45 - 19.00 

19.15 - 19.45 

20.00 - 21.00 

22.00 - 23.00 

Slavnostní zahájení 

Klaunský program

ABBA Revival

Bublinková show

LIKE - IT

BUTY


