
Je celkem známo, že města a obce 
často žehrají na to, že se nedostává pro-
středků, aby se mohlo investovat. Ze 
strany obcí se očekává a žádá, aby roz-
počtové určení daní (RUD, tedy přísun 
peněz z daní pro obce) bylo státem na-
staveno štědřeji, zejména pro regiony 
„nepražské“ a „nebrněnské“… apod. 
Vláda pod tlakem schválila v červnu 
kompenzaci obcím a městům v částce 
1.200 Kč na obyvatele jako kompen-
zaci výpadku financí po koronaviru, 
což nám pro naši obec přinese vcelku 
nečekaných cca 5 mil. Kč. A určitě je 
dáme do investic.

A nyní se aktuálně ozývá, že od stá-
tu obdrží obce též masivnější dotace 
na své investice. Obecně nyní, po ko-
ronaviru, je ten posledně jmenovaný 
způsob podpory hodně preferován 
současnou vládou a zmiňuje jej často 
ministerstvo financí jako způsob lépe 
zaměřený na potřebné investice, ze-
jména ty s multiplikačním účinkem. 

Není to v češtině nic jiného než podpo-
ra věcí, které pak následně po realizaci 
uspoří energii, drahocennou vodu, zlep-
ší bydlení, sociální péči apod. Prostým 
zvednutím RUD „bez cíle“ je, jak jsem 
zaslechl, navozena i případná možnost 
nežádoucího „projídání“ prostředků 
v obcích, kde není vedení příliš proin-
vestičně zaměřeno. Fakt je ten, že ve-
dení státu po koronaviru výrazně ubyly 
použitelné finance, hrozí další zadlu-
žování země a hledá se i v možnostech 
typu „sytý vlk, ale koza celá“… A není 
se ani moc co divit, stát se enormně za-
dlužit nechce. K nárůstu dluhu státu 
ale rozhodně dojde. Schodek státního 
rozpočtu 500 miliard musí stát pokrýt 
půjčkou, hotové peníze na jeho úhradu 
nemá. Budiž nám útěchou, že ČR má 
dnes téměř nejmenší míru zadlužení 
v Evropě, takže státy jako Itálie, Řec-
ko, Španělsko, Francie, ale i Německo 
apod. jsou na tom daleko hůře. Marné, 
svět žije na úkor příštích generací 
a nikdo se toho nechce vzdát! Bláho-
ví si mysleli, že se po koronaviru svět 
změní…, bude se i žít skromněji?

V naší obci si již slušnou řadu let 
nemůžeme stěžovat na nedostatek 
financí, přičemž se výrazně investu-
je. Proč tomu tak je? Zejména proto, 
že v našich financích pozitivně působí 
dříve zavedený zvýšený koeficient pro 
daně z nemovitostí, ale i proto, že má 
naše obec vždy dle schváleného pro-
gramu rozvoje obce několik projektů 
v pohotovosti na dotační tituly státu 
a je schopna aktuálně na dotační té-
mata reagovat připravenými projekty, 
které mají stavební povolení nebo ale-
spoň územní řízení za sebou. Jakkoliv 
to krátkodobě někomu může „z dáli“ 

připadat jako neusměrněná činnost, vy-
žaduje tento stav připravenosti s pro-
jekty koncepční počínání v daném 
čase, a to bez pauzy. Pěkně jeden pro-
jekt za druhým..., některé současně, ale 
bez přestávky. Tak jsme postupně u nás 
s dotací zateplili a opravili obecní bu-
dovy, vybudovali odpočinkové zóny, 
postavili novou splaškovou kanaliza-
ci ve třech částech obce, investovali 
do školy a sportu, zvelebili prostran-
ství apod. Za posledních deset let zís-
kala obec na různých dotacích v sumě 
(včetně schválených dotací v r. 2020) 81 
milionů 241 tisíc Kč. Zároveň má obec 
na bankovních kontech velmi slušné 
uspořené prostředky a je dlouhodobě 
i perspektivně bez dluhů.

A obec má v pohotovosti další při-
pravené projekty s realizací za podmí-
nek státní dotace: pokračování stavby 
kanalizace, chodník v Koukolné, spor-
tovní hala (projekt letos hotov), zatep-
lení Děl. domu, vodovody, parkoviště, 
prostranství Bendova statku… Pokud 
vláda splní svůj slib k cílevědomému 
dalšímu posílení objemu peněz do sfé-
ry státních dotací, nemám osobně žád-
né obavy z nedostatku prostředků 
na uskutečnění schváleného Progra-
mu rozvoje obce do r. 2026.

 Ladislav Rosman, starosta obce

Úspěch má základ v připravenosti projektů

ČERVENEC 2020

slovo starosty
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Budeme stavět současně i sportovní halu?
Zastupitelstvo se dne 24. 6. 2020 

pro mne vcelku nečekaně přiklonilo 
k zahájení příprav k využití aktuál-
ně vydané možnosti státní dotace mj. 
i na sportovní haly v obcích do 10 000 
obyvatel. Podmínky pro dotaci naše 
obec vcelku splňuje, takže si mů-
žeme sáhnout na podporu stavby 
maximálně na 30 milionů, přičemž 
projektová cena – náklad na stavbu 
je cca 70 mil. Kč vč. DPH. Vzhle-
dem k nedávnému úspěchu s dotací 
na Domov pro seniory dnes vidíme, 
že „nic není nemožné“, přičemž lze 
i očekávat podporu našeho zkoušené-
ho regionu, takže uvidíme…

To zasedání 24. 6. nicméně nebylo 
úplně jednotné, neboť jsem se sám 
jako jediný ze dvanácti zastupitelů 
zdržel hlasování, ostatní však byli 
PRO zahájení mašinerie příprav. 
Vzhledem k výsledku hlasování, 
které bylo tak výrazně v můj nepro-
spěch, a to takto poprvé za deset let, 
jsem nabyl přesvědčení, že mou kon-
strukci úvahy, kterou jsem předložil 
na zasedání, bych měl k posouzení 
sdělit i občanům, kteří na zastupitel-

stvu nebyli.
Snad mne nikdo nepovažuje za sta-

rostu, který obecně nechce investi-
ce, a tak i krásnou halu v naší obci, 
nicméně mám poměrně zásadní ar-
gumenty pro odložení realizace 
této stavby, tak jak máme i v Pro-
gramu rozvoje obce. Na sportovní 
hřiště nebo haly se vyhlašují dotace 
skoro každý rok, takže odklad při-
hlášky někam do roku 2022 nepo-
važuji vůbec za něco nemístného 
a aktuálně nehrozí například vrácení 
peněz za projekt, které jsme již do-
stali z Kraje. Dotace budou dále, 
jak hlásá vláda ČR. Současná doba 
je z pohledu financí obce bezpeč-
ně zvládnutelná pro jednu velkou 
stavbu za 64 milionů, kterou zrov-
na máme v realizaci, ale už nikdo 
neví, jak to bude v případě nutnos-
ti zahájení ještě druhé takové vel-
ké stavby, která se musí nákladově 
pokrýt. Z podmínek dotace totiž mj. 
vyplývá povinnost kolaudovat dílo 
do 31. 12. 2022. Velmi šibeniční 
termín. 

Hala se nesmí pak komerčně 

pronajímat, provozní náklad jde 
tedy zcela za obcí. Doba je ale s ko-
ronavirem nejistá, tahoun státního 
hospodářství – automobilový prů-
mysl – jede na 50 %, výhled státních 
financí je nedobrý... a o tisknutí dlu-
hových peněz píšu už v jiném článeč-
ku tohoto výtisku. Možná mi dnes už 
schází potřebná odvaha, ale osobně 
bych dnes Obec netlačil do většího 
adrenalinového finančního dob-
rodružství. Dvě takto velké stavby 
realizované současně, i když s dota-
cí, budou již jistě s potřebou úvěru. 
Nehledě na to, že bych dal přednost 
pokračování se třetí etapou kanaliza-
ce – a tam bude náklad min. 80 mil. 
Kč. A kde jsou další pěkné plány roz-
voje? Asi se starám zbytečně a dotaci 
na halu letos obec nedostane. Pokud 
ale ano, jsem zvědav, co si o nás 
na ministerstvu řeknou, když jim 
poděkujeme a například třicet mi-
lionů vrátíme, že jsme si to rozmy-
sleli. Dají nám dotaci ještě někdy 
podruhé?

Jeden moment je mi však na celé 
záležitosti velmi sympatický. Když 
jsem nastoupil do funkce v r. 2010, 
tak většinou „nic nešlo“ a přesvědčo-
vat jsme museli tehdejší zastupitel-
stvo o nutnosti realizace například 
bankomatu, sběrného dvora, dět-
ských hřišť, ale i parkoviště, kana-

lizace ve středu obce apod. Za deset 
let je to opačně, vidíte tu změnu? Za-
stupitelstvo postrkává a přesvědčuje 
starostu…, to je výrazná změna, ze 
které mám radost. Takže nemám už 
například obavy, že by nám snad 
někdy v budoucnu rozvoj naší obce 
uvázl na místě. 

Ladislav Rosman, starosta obce
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poděkování starosty obce
Vážení spoluobčané, 
po suchých letech jsme byli i v naší obci „obdařeni“ mi-

mořádným a nárazovým množstvím vody z intenzivních 
srážek po řadu dnů jdoucích za sebou. Země se konečně 
napila vody a rázem se vyrovnaly srážkové deficity mini-
málně z předchozích pěti let. Lokální srážky nám po del-
ším období zaplavily obydlí, zahrady a pole i v místech, 
kde bychom to nečekali.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat naší 
výjezdní jednotce dobrovolných hasičů, kte-

ří po dobu tří dnů byli u několika desítek pří-
padů zaplavení sklepů, garáží a jiných prostor 
i u domů, kde bychom potopu nepředpokládali. 
Naši hasiči rovněž řešili situace se spadlými stro-
my, a těch bylo 19! Naši výjezdní jednotku vede 
pan Lukáš Rusek, člověk, který neodmítne řešení 
jakékoliv těžké situace, stejně jako dalších osm 
členů této důležité jednotky. Všichni si zaslouží 
naše uznání a poděkování.

 Ladislav Rosman, starosta obce

Poplatek za odpady už v roce 2021 tak nízký neudržíme
Vážení spoluobčané,
na jiném místě v tomto Okénku píšu informaci k dob-

rému stavu financí v obecní kase. Aby tento stav přetrval, 
musíme neustále sledovat příjmy a výdaje obecního roz-
počtu a pečlivě vážit způsoby hospodárného využití peněz 
na chod úřadu, opravy, investice, školu a další položky. 

Musím konstatovat, že naše zastupitelstvo stav finan-
cování obce sleduje a hlídá velmi pozorně a dobře, ale 
na druhé straně podporujeme například školu, seniory 
a naše spolky vůči okolním obcím docela nadstandardním 
způsobem. Rovněž řadu let udržujeme nízkou taxu po-
platků za odvoz odpadů. Běžně v okolí je nejčastější po-
platek na rodinný dům cca 1.500 Kč a více, u nás je to jen 
500 Kč, zbytek obec dotuje. Kdo situaci s odpady trochu 
sleduje, ví, že firmy svážející popelnice a kontejnery dnes 
doplácejí na likvidaci zejména u plastických hmot a papí-
ru, což jsou komodity, na něž není odbyt. Dobročinnost 
v obchodním vztahu s obcí není samozřejmě možná, takže 
již dnes řada obcí doplácí sběrové organizaci například to, 
že se jim odveze dříve žádaný vytříděný papír… A vypa-
dá to, že bude hůř, i v naší obci. Smyslem tohoto článku 
není lidi v obci strašit, jen uvést, že se nad problémem 

nákladovosti na odpady u nás zamýšlíme napříč strana-
mi v obci a pomalu krystalizuje názor, že do rozpočtu r. 
2021 budeme muset navrhnout i my zvýšení poplatku 
za odpady. Zvýšení nebude nijak drastické. O kolik to 
ale bude, dnes neumím sdělit, je to v kompetenci zastu-
pitelstva, které určitě uvážlivě posoudí situaci a nastolí 
nový poplatek na akceptovatelné úrovni.

 Ladislav Rosman, starosta obce
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Otázky pro zastupitele Rostislava Vašuta 

Co vás vedlo k zapojení 
se do komunální politiky? 
Jak dlouho v ní působíte?

Nevnímal jsem tento 
krok jako vstup do ko-
munální politiky, spíše 
mě lákala možnost podí-
let se na chodu, rozvoji 
a budoucnosti naší obce. 
V zastupitelstvu působím 
třetím rokem a vnímám 
zastupitelstvo jako zásadní 
orgán v řízení obce. Proto 
se snažím k výkonu funk-
ce přistupovat maximálně 
zodpovědně. 

Co obnáší práce zastu-
pitele? Jste členem ně-
jakého výboru/komise? 
Baví vás to?

Práce zastupitele je ve-
lice složitá hlavně v tom, 
že zasahuje do různých 
oborů jak odborných, tak 
záležitostí běžného života. 
Proto je potřeba neustále si 
osvěžovat znalosti k zrov-
na projednávaným bodům 
programu. Jsem také čle-
nem kontrolního výboru, 
který má za úkol kontro-
lovat plnění usnesení rady 
a zastupitelstva, dodržová-
ní právních předpisů, pří-
padně zadané kontroly za-
stupitelstvem. A jestli mě 
to baví? Je to náročné, ale 
dá se říct, že mě to baví. 

Jak na vaši funkci rea-
govala vaše rodina/přáte-
lé?

S rodinou jsme toto roz-

hodnutí probírali hlavně 
s ohledem na mé časové 
možnosti. Rozhodující 
bylo, aby práce nezasaho-
vala do našeho společně 
tráveného času.

Jak hodnotíte atmo-
sféru a vzájemné vztahy 
v zastupitelstvu?

Atmosféra v zastupitel-
stvu může po volbách zpo-
čátku vypadat napjatá až 
nepřátelská. Naštěstí po-
stupem času si všichni uvě-
domíme, že máme stejný 
cíl, a to rozhodovat v nej-
lepším zájmu obce. 

Jak hodnotíte dosavad-
ní rozvoj Dětmarovic?

Každý rozvoj musí mít 
své tempo odpovídající 
možnostem. A dle mého 
názoru se v naší obci daří 
udržovat zdravé tempo 
rozvoje. Jsou rozpracovány 
různé projekty, máme zpra-
covaný plán rozvoje obce 
a hlavně se daří využívat 
možností dotací.

Co je podle vás největ-
ším problémem v obci?

Řekl bych, že naši obec 
trápí stejně jako mnoho 
dalších obcí úbytek zdra-
votnických zařízení a hus-
tota dopravy v centru obce. 
Pevně věřím, že i tato dvě 
úskalí se podaří v následu-
jících letech zvrátit.

Co se za poslední voleb-
ní období povedlo/nepo-
vedlo zastupitelstvu?

Nehodnotil bych zastu-
pitelstvo podle toho, co se 
povedlo, či nepovedlo, to 
nám ukáže čas. Ale pod-
statné je podle mě, jak za-
stupitelstvo pracuje. Disku-
ze a připomínky jsou věcné 
a vedeny napříč politickým 
spektrem bez ohledu na to, 
kdo kterou politickou stra-
nu reprezentuje. Usnesení 
odrážejí potřeby obce a ob-
čanů. 

 Jak hodnotíte kulturní/
sportovní vyžití v obci?

Řekl bych, že obojí je 
v naší obci na dobré úrovní. 
A věřím, že se v budoucnu 
podaří uskutečnit stavbu 
plánované sportovní haly, 
která by v odvětví sportu 
naší obci jistě prospěla.

Jaký je váš názor 
na stavbu domova pro se-
niory?

Od chvíle nástupu 
do funkce zastupitele 
a seznámení se s připra-
vovanými projekty jsem 
vnímal projekt „Domova 
pro seniory“ jako prioritu. 
Vzhledem k tomu, že doma 
pečujeme o babičku ve vy-
sokém věku, víme, co tako-
vá péče obnáší. Věřím, že 
tato služba pomůže nejen 
seniorům, ale i rodinám, 
které nemohou pečovat 
o své příbuzné. 

Jste členem nějakého 
spolku v obci?

Vzhledem k tomu, že 

volného času mám oprav-
du minimum, věnuji ho 
především rodině. Takže 
na členství již není dosta-
tek času.

Jak trávíte svůj volný 
čas? Čím se nejlépe odre-
agujete?

Volný čas trávím s ro-
dinou na kole či turisti-
kou. V poslední době nás 
okouzlily slovenské turis-
tické lokality. A pokud jde 
o odreagování se, volím 
práci na zahradě. Máme 
hospodářská zvířata a cel-
kem velký pozemek, takže 
k odreagování mám prosto-
ru spousta.

Jaké je vaše oblíbené 
místo v Dětmarovicích?

Nemám přímo oblíbené 
místo v Dětmarovicích, čas-
to s dcerou projíždíme obcí 
na kole a každá část má své 
kouzlo. Samozřejmě, že nej-
bližší je mi část, kde bydlí-
me, jelikož jsem zde strávil 
velkou část dětství. 

Co je/byl váš celoživot-
ní sen?

Mým snem je zdravá 
a šťastná rodina. Vše ostat-
ní je otázkou píle a odhod-
lání.

Co byste rád sdělil ob-
čanům?

Vzkaz občanům je jedno-
duchý, tolerance a ohledu-
plnost k okolí pomáhá vy-
tvářet příjemnou atmosféru 
k bydlení.

V zastupitelstvu pracuje již třetím rokem za KSČM. 
od 2019 – doposud – člen kontrolního výboru
věk: 38 let
vzdělání: vyučen
bydliště: Dětmarovice 
stav: ženatý
zaměstnání: předák zauhlování, odprášení a odsíření teplárny
koníčky: turistika, práce na zahradě

Představujeme vám člena zastupitelstva obce za KSČM a člena kontrolního výboru pana Rostislava Vašuta, který 
působí v zastupitelstvu obce od roku 2018.
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Z důvodu nepříznivé situace výsky-
tu koronaviru a vyhlášení nouzového 
stavu v ČR bylo původně plánové 
zasedání zastupitelstva obce dne 29. 
dubna přeloženo na středu 20. května. 
Zastupitelstvo se konalo ve velkém 
sále Dělnického domu za dodržení 
nařízených opatření. 

Zastupitelé na tomto zasedání 
schválili nový Jednací řad výborů 
a aktualizovaný Jednací řád Zastupi-
telstva obce Dětmarovice. Dále za-
stupitelé projednali hospodaření obce 
k 31. 3. 2020 a schválili rozpočtová 
opatření. V neposlední řadě pak zastu-
pitelé schválili Program rozvoje obce 
na období let 2020 až 2026 a majet-

kovou problematiku. Závěrem byli 
zastupitelé informování o výstavbě 
Domova pro seniory a o vývoji uva-
žované změny ORP.

S ohledem na zákonnou povinnost 
schválení závěrečného účtu obce 
za rok 2019 a účetní závěrky obce 
k rozvahovému dni 31. 12. 2019 se 
další zastupitelstvo konalo ve středu 
26. června, a to za stejných podmí-
nek jako v květnu. Mimo zmíněné 
body pak byly schváleny tři obec-
ně závazné vyhlášky o místním po-
platku ze psů, ze vstupného a z uží-
vání veřejného prostranství. Dále 
byly projednány výsledky kontrol 
provedených finančním výborem 

a kontrolním výborem. Zastupitelé 
také schválili smlouvu o bezúplat-
ném převodu cyklotrasy, která byla 
v roce 2012 realizována Svazkem 
měst a obcí okresu Karviná a od této 
doby je občany četně využívána. Do-
datečně byl do programu projednání 
zařazen bod týkající se možnosti při-
hlášení se k dotaci vyhlášené MMR 
na výstavbu sportovní haly a i tento 
bod byl zastupiteli schválen.

Příští zasedání ZO se uskuteční 
ve středu 29. září v 17.00 hodin v Děl-
nickém domě. 

Vážení občané, k účasti na zasedání 
ZO jste všichni srdečně zváni. 
 Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ

Informace z jednání zastupitelstva obce 
v květnu a červnu 2020

Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností
Vážení občané, 
Zastupitelstvo obce Dětmarovice 

na svém zasedání dne 11. 12. 2019 
vydalo obecně závaznou vyhlášku 
obce Dětmarovice č. 1/2019 o re-
gulaci hlučných činností s účinnosti 
od 1. 1. 2020. Pro ujasnění tuto vy-
hlášku opět zveřejňujeme v plném 
znění. 

OBEC DĚTMAROVICE
Obecně závazná vyhláška obce 

Dětmarovice
č. 1/2019

o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Dětmarovice 

na svém zasedání konaném dne 11. 
12. 2019 usnesením č. 143/7 usnes-
lo vydat na základě ustanovení § 10 
písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhláš-
ky (dále jen „vyhláška“) je regulace 
činností, které by mohly narušit ve-
řejný pořádek nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, a vytvoření opat-
ření směřujících k ochraně před hlu-

kem, který je spojen s používáním 
hlučných strojů a zařízení, které 
šíří hluk v takové míře, že omezu-
jí pohodu bydlení a života obyvatel 
na území obce Dětmarovice.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vyme-
zují pojmy:

a) hlučné stroje, zařízení a pří-
stroje způsobující hluk – zahradní 
technika (např. sekačky na trávu, 
křovinořezy, motorové pily, stroje 
na opracování kovů nebo dřeva aj.),

b) nevhodná denní doba pro prá-
ci spojenou s používáním hlučných 
strojů, zařízení a přístrojů:

- sobota a státem uznané svátky 
v době od 18.00 hodin do 22.00 ho-
din,

- neděle v době od 06.00 hodin 
do 22.00 hodin.

Čl. 3
Omezení činnosti

(1) Každý je povinen zdržet se 
v nevhodnou denní dobu používání 
hlučných strojů, zařízení a přístro-
jů.

(2) Ustanovení odst. (1) tohoto 
článku se nevztahuje na činnos-
ti směřující k odstranění kalamit, 

havárií a všech činností vedoucích 
k záchraně lidských životů.

Čl. 4
Kontrola

Dohled nad dodržováním této vy-
hlášky jsou oprávněni provádět pří-
slušníci Policie ČR.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyhlášení.

 Ing. Ladislav Rosman, 
 v. r., starosta
 Ing. Marek Svrčina, 
 v. r., místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 

31. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 16. 

1. 2020
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Aktuálně ke koronaviru, nejen v obci
Vážení spoluobčané,
vzhledem k akceleraci počtu přípa-

dů prokázaného nakažení lidí nejen 
v našem regionu chci uvést některé 
informace i v souvislosti se situací 
v obci. 

Obec Dětmarovice si udržovala 
dlouho nulový stav infikovaných pří-
padů a již se i v rámci karvinského 
okresu jevila situace jako zvládnutá. 
Až do doby, kdy se objevila náka-
za na Dole Darkov, ale i pak to byl 
u nás v obci jeden a později tři pří-
pady. Je však evidentní, že nákaza 
„chytila druhý dech“. Doly se měly 
ihned všechny utlumit, to je dnes jas-
né, jenomže to všichni víme hodně 
pozdě… A k tomu to otevření hrani-
ce. V naší obci je aktuálně již kolem 
třiceti potvrzených případů nakaže-
ní, ale je potřeba si uvědomit, jak 
snadno k nakažení může dojít a jak 
rychle se virus dokáže v populaci ší-
řit. Z pár případů nakažení mohou být 

snadno desítky, i stovky…
Přál bych všem samozřejmě maxi-

mální uvolnění situace, ale zároveň 
se domnívám, že je potřeba opět 
velmi zvýšit obezřetnost, dát si po-
zor, s kým se setkávám, raději držet 
distanc, být ohleduplný v obchod-
ním domě, či centru… Osobně bych 
zatím necestoval do příhraničí Polska, 
protože se tam nákaza docela masiv-
ně rozvinula. I přes oficiální otevření 
hranice… Nepříjemné, ale nezbytné 
roušky v určených případech podporu-
ji, nezbytná je i kázeň, zejména u infi-
kovaných, třebaže bez příznaků. Velmi 
ohroženou skupinou jsou senioři.

Možná mi bude vytýkáno, že jsem 
zbytečně moc opatrný, ale situaci 
v regionu, ale i jinde, nemohu nevidět, 
přičemž je i dobrá rada drahá, když se 
celostátně po měsících lidem sešně-
rovaný život uvolňuje a u nás teprve 
nakažení začali přibývat.

V Karviné znovu zasedal krizový 

štáb, do kterého rovněž docházím. 
Směrnice k dalšímu postupu něja-
ké speciální nebyly vydány a jsou 
i tendence ke hledání viníka situace 
na Karvinsku. Myslím, že se i mezi 
politiky opět objevuje známé „po vál-
ce každý generál“, to ale dnes nikomu 
prakticky nepomůže. Naše dva objek-
ty DPS se seniory jsme v obci raději 
již dříve omezili pro návštěvy. U na-
šich občanů jsme neregistrovali proje-
vy bezohlednosti a hrubé neopatrnosti 
a chci všem poděkovat. Uvidíme, jak se 
dále situace přes prázdniny vyvine. Za-
tím všem doporučuji opatrnost a rov-
něž o ni i kvůli ostatním v obci prosím.

 Ladislav Rosman, starosta obce
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Se kterými dopady COVID-19 jste se přímo osobně setkali?

Zdravotní stav Změna pracovního nebo studijního režimu

Omezení cestování Zrušení společenské akce

Zpožděné dodávky zboží nebo jeho nedostupnost Kontakt s nakaženým, karanténa

Omezení setkávání se s rodinou Žádné
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A právě na otázku, jak 
zasáhla do našeho běžné-
ho života pandemie CO-
VID – 19 jsme se zeptali 
náhodných občanů Dět-
marovic. 

Jak jste prožívali nou-
zový stav? Překvapilo vás 
něco v období karantény? 
Bylo pro vás toto období 
psychicky náročné? Při-
neslo vám trávení volného 
času nějakou změnu?

Tonda, 70 let
Nouzový stav jsem trávil 

většinou v práci. V období 
karantény mě nic nepře-
kvapilo. Ani psychicky 
náročné to pro mě nebylo. 
Bohužel jsem měl málo 
volného času.

Oldřich, 74 let
Nouzový stav jsem pro-

žíval bez problémů a s re-
spektem k nařízení vlády. 
Překvapila mě neukázně-
nost některých občanů. Ne-
bylo to pro mě psychicky 
náročné a nepřineslo mi to 
ani žádnou změnu v tráve-
ní volného času.

Bronislav, 69 let
Nouzový stav jsem pro-

žíval normálně. Z počátku 
mě překvapilo, že byl ne-
dostatek ochranných po-

můcek a dezinfekce. Nou-
zový stav pro mě nebyl 
psychicky náročný a nepři-
nesl mi ani změnu v trávení 
volného času.

Vladislava, 81 let
Jelikož jsem důchodky-

ně, tak jsem podstatnou 
změnu nezpozorovala, co 
se týká běžného života. Za-
sáhlo mne pouze to, že mě 
nemohli navštívit příbuzní. 
Běžné nákupy obstarávají 
mí blízcí a já jsem doma 
a na zahradě. V období ka-
rantény mě nic nepřekvapi-
lo, nepocítila jsem žádnou 
změnu ani při trávení vol-
ného času.

nepřeje si být 
jmenována, 45 let

Osobně si myslím, že zá-
sah do běžného života zce-
la jistě byl a pořád je. Co 
se týká nošení roušek, to 
mi opravdu vadí, vzhledem 
k tomu, že jsem astmatik. 
Bezpečnostní opatření tý-
kající se viru dodržuji, ale 
vzhledem k dlouhé době 
a klimatickým podmínkám 
bych uvítala, kdyby se ži-
vot vrátil opět do zaběhnu-
tých kolejí. V době nouzo-
vého stavu vždy nakupoval 
pouze jeden člen rodiny, 

nenavštěvovali jsme se. 
V době karantény mě pře-
kvapily ty stálé změny 
(např. otevírací doba pro 
důchodce). Neustálé zve-
ličování v médiích – kolik 
bylo nakažených každý 
den, kolik zemřelo, kdo se 
vyléčil. Situaci zlehčovat 
nechci, proč však není ni-
kde uvedeno, kolik občanů 
zemřelo v průběhu období 
celkem (bez COVID-19)? 
Naše ekonomika se musí 
postavit na nohy, ale mé-
dia tomu nijak neprospí-
vají. Přijde mi, že někomu 
vyhovuje žít v neustálém 
strachu. Toto období bylo 
pro mě částečně psychicky 
náročné, Největší změnou 
pro mě byla nemožnost 
běžného života, na který 
jsme zvyklí, zákaz návštěv 
příbuzných, restaurací, kin.

Marie, 67 let
Tím, že máme možnost 

být venku, na zahradě, 
v prožití nouzového stavu 
nebyl takový problém. Jen 

trochu chyběl osobní kon-
takt s přáteli. V období ka-
rantény mě na jedné straně 
překvapila ochota a obě-
tavost lidí, ale na druhé 
arogance až nenávist vůči 
seniorům kvůli upravené 
nákupní době v obchodech. 
V poslední době mi však 
připadá, že jsou problémy 
s nákazou COVID-19 v na-
šem regionu opomíjeny. 
Toto období bylo pro mě 
psychicky náročné, navíc 
média stres zvyšovala.

Jana, 67 let
V období nouzového 

stavu jsme se přizpůsobili 
nařízeným omezením. Pře-
kvapila mě na jedné straně 
solidarita občanů v obci, 
ale na straně druhé nezod-
povědnost jedinců.

Bylo to pro mě psychicky 
náročné období, ta každo-
denní velká obava z nákazy 
COVID-19, která přetrvá-
vá, neboť patřím do riziko-
vé skupiny lidí. Volný čas 
trávíme pořád stejně.

PANDEMIE COVID-19 a její dopady 
na běžný život občana 

Poděkování TZB Orlová
Posíláme poděkování firmě TZB Orlová za poskytnutí 

ochranných pomůcek (rukavice) v době koronaviru.
 Pečovatelky DPS 670

poděkování

Pandemie zasáhla větši-
nu světa. Ekonomiky jed-
notlivých států přestaly 
prakticky ze dne na den 
plně fungovat, zastavil se 
i běžný život občanů. 

Tyto dopady bychom 
mohly rozdělit na „změ-
nu“ nebo „zkázu“ způ-
sobenou pandemií CO-
VID-19.

„Změnou“ bych nazva-
la to, kdy jednotlivci, ale 
také firmy si uvědomily, že 

většinu činností lze oprav-
du provádět na dálku onli-
ne. Dále veškeré koncerty, 
kulturní představení (diva-
dla, kina apod.) se přesu-
nuly z velkých hal a sálů 
na promítání online – přes 
internet. Tento způsob pro-
mítání si našel posluchače 
ze všech koutů světa.

Změna dorazila i do ob-
lasti vzdělávání a vysoké 
školy pořádají přednášky 
online nebo studentům po-

sílají nahrávky a podklady.
„Zkázou“, tou bych 

nazvala oblast turismu 
a cestovního ruchu. Lidé 
za současné situace komu-
nikují na dálku a najednou 
si uvědomili, že není nutné 
cestovat přes půl zeměkou-
le na obchodní cestu. 

Naopak spíše krátkodo-
bě byla napadena „zká-
zou“ pohostinství, která se 
po uvolnění omezení po-
zvolna začala vracet a po-

běží jako dřív.
Změna je ale hlavně 

v nás. Díváme se na věci ji-
nak než předtím. Hledáme, 
jak bychom tím, co umíme, 
mohli přispět k navrácení 
se zpět k normálu. 

 Jana Timko, 
 předseda RR

anketa
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Vykopeme dávné meliorace?

Některé finanční paradoxy doby „pokoronavirové“

Oficiální vědecká, odborná a vlád-
ní prohlášení k boji proti dlouhodo-
bému klimatickému suchu jsou plná 
moudrých návrhů opatření. Od jed-
noduchých postupů typu „dešťovka“ 
až po návrhy nových přehrad, celkem 
rovných třiceti v ČR – výhledově 
plánovaných. Nelze v tomto článku 
posoudit jednotlivé záměry a opatře-
ní, to by bylo na samostatné vydání 
Okénka. 

Po posledních vydatných deštích 
jsou ale zřejmě na pochybách o správ-
nosti úvah o očekávaném kontinuál-
ním suchu nejen amatéři mého pro-
vedení, ale i přesvědčení odborníci, 
jimž asi deštivý a chladný letošní rok 
do kontinuity vývoje suchého počasí 

a klimatu rovněž moc nepasuje. Nebu-
de dalších pět let podobně deštivých? 
Nejsou úvahy o nutnosti zlikvidová-
ní melioračních odvodňovacích tras 
na kdysi vlhkých polích zcestné? Není 
zcestné odvádět ve všech případech 
nových staveb dešťovou vodu do zasa-
kování? Je dobré dláždit velké plochy 
svých nádvoří bez ohledu na bližního 
svého, zvláště sídlícího po svahu níže 
nebo dokonce nejníže? Je dobré cíle-
vědomě zakládat mokřiny na místech 
jejich dřívějšího vysušování? Je dobré 
dříve narovnané toky řek a potoků po-
sunout zpět do původních meandrují-
cích koryt i se záplavovým účinkem? 
Je dobré vjezd na pozemek realizovat 
bez potrubí pro odvod dešťové vody? 

Je dobré se léta nestarat o příkopky, je-
jichž nedobrý stav může být následnou 
komplikací s odvodem dešťové vody 
od mého obydlí? Neprovedl jsem si 
náhodou sám nějaký neuvážený zásah 
na pozemku s potenciální komplikací 
a ohrožením za intenzivního deště? Je 
dobré složit ruce v klín a čekat, že ně-
kdo za mě můj problém vyřeší?

To jsou jen některé otázky, jak mne 
napadají. A nevěřím, že nám někdo 
univerzálně tuto problematiku správ-
ně okomentuje bez pověstné „křišťá-
lové koule“, aspoň takové malé, jen 
se specializací na předpověď počasí, 
případně klimatu, stačilo by aspoň 
v našem mírném pásu…

 Ladislav Rosman, starosta obce

Státní, obecní a jiné dluhy by měly 
být určitě co nejnižší a jejich úhrada 
by měla být zvládnutelná v přiměře-
né časové lhůtě. Výše dluhu by měla 
být i případným signálem ke změně 
stylu života, obecně v počínání dluž-
níka a v důvodných případech by 
měla znamenat i přijetí úsporných 
kroků včetně omezení spotřeby apod. 
Tak byly zvyklé existovat generace 
ve „starší“ době a tak jsme to i studo-
vali kdysi ve škole.

Je ale obecně známým faktem, že 
uvedené teorie jsou dnes skutečně jen 
teoriemi a svět existuje zcela jinak. 
Život na dluh, ať státu, obce, rodi-
ny, jednotlivce je dnes pravidlem.

I u „prémiových“ států se ne-
hledí ani na schopnost v dohledné 
době státní dluh splatit a jeho výše 
nemá, jak je vidět, v podstatě ohra-
ničení. Balvan státního dluhu je tak 
kutálen vpřed a pomyslná koule se 
nezmenšuje, ale téměř vždy se na-
baluje a zvětšuje. Opačný proces je 
téměř výjimečný. Je to totiž problém 
zejména politický, protože pokyn 
obyvatelstvu k životu v uskrovnění 
a k návratu v čase by byl v dnešní 

honbě za úspěchem a bohatstvím 
okamžitě potrestán nejpozději 
v následujících volbách. O mnoho 
lepší je proto natisknout nové (dlu-
hové) peníze… Problém se zakryje 
a uklidí někam do podvědomí.

A rodina i jednotlivci tento způsob 
života přebrali se vším všudy, při-
čemž stimulem jsou například i po-
bídky k zadlužení ze sdělovacích 
prostředků. Následující případné 
exekuce zadluženého majetku jsou 
pak pro lidi kolikrát i hrozným dů-
sledkem.

Ten hlavní paradox v uvede-
ných souvislostech vidíme dnes 
v praxi i na vývoji po koronaviru. 
Velký propad ve státním rozpočtu je 
samozřejmě oblíbeným předmětem 
kritiky z různých stran politického 
spektra a nese se na vládní garni-
turu, která „je zodpovědná a přece 
dále zadlužuje stát na další gene-
race. A bezúčelně vynakládá další 
a další peníze. To je přece hrůza…“ 
Na druhé straně je ale ze všech stran 
slyšet „státe, kompenzuj nám 
vzniklou ztrátu“, kterou jsme si 
nezavinili. A rychle, včera je poz-

dě! Peníze žádají velké i malé firmy, 
různé instituce, kraje, obce a měs-
ta, „jeden přes druhého“. Stovky 
miliard v řádu. Nikdo se nechce 
vrátit v čase zpět, nikdo se nechce 
uskrovnit a všichni žádají finanční 
pomoc i dotace, aby mohli pokračo-
vat v původním svižném tempu, kte-
ré museli neplánovaně přerušit. Stá-
te, dej, ale se nám už nezadlužuj! 
Jenom se utěšuji, že tento projev 
chování netkví zejména v mezerách 
v ekonomickém vzdělání některých 
našich docela známých i státních 
činovníků. A trochu mne uklidňuje 
i to, že „po schodku“ aktuálních 500 
miliard v rozpočtu státu bude státní 
dluh stále kolem 40 % z hrubého 
domácího produktu, což je v EU 
stále špičkově malá hodnota.

 Ladislav Rosman, starosta obce

osobní zamyšlení
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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.

Ukončení základní školní docházky žáků 9. třídy
Letošní „podivný“ školní rok 

skončil. Koronavirová omezení za-
sáhla také veškeré společenské ak-
tivity, které jsou s jeho ukončením 
spojené. Přerušila nám už v březnu 
tradici přání pedagogům ke Dni uči-
telů, konání závěrečných koncertů 
žáků ZUŠ, ocenění nejlepších žáků, 
výlety, soutěže, slavnostní shromáž-
dění na závěr školního roku. 

Jediným aktem, který omezeně pro-
běhl, bylo slavnostní vyřazení žáků 
9. třídy Základní a mateřské školy 
Dětmarovice. Docházku ve školním 
roce 2019/2020 ukončili:

Babinský Adam
Botur Marek

Buš Jan
Feber Lubomír
Lacko Martin
Perutka Patrik
Žák Sebastian

Kleinová Adriana
Kuśová Natálie
Medulová Jana

Ostrówková Veronika
Narciso Biatriz

Starosta obce jim v obřadní síni 
obecního úřadu poděkoval za je-
jich práci a reprezentaci obce při 

školních i mimoškolních aktivitách, 
a popřál mnoho zdaru na nových 
školách.

Na závěr nezbývá než poděkovat 
alespoň touto cestou všem učitelům 
za jejich nelehkou on-line výuku, 
rodičům a prarodičům, že se s dětmi 
v domácích podmínkách učili a při-
pravovali, aby úplně „nezvlčily“, ale 

také dětem, které byly vytrženy ze 
zavedeného řádu a musely se přizpů-
sobit mimořádné situaci bez spolužá-
ků, bez známého školního prostředí, 
bez osobní přítomnosti pedagoga. 
Tak si všichni odpočiňte a od září, 
snad už v řádném školním roce, se 
těšíme na společná setkávání.

 T. Čempelová OÚ 
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Sportovní dění v naší obci
Vážení příznivci pohybu, 
jistě právě vás zajímá sportovní dění v naší obci.
Záměrem obce Dětmarovice je občanům v rámci mož-

ností poskytnout maximální sportovní vyžití.
Veřejně pořádaných sportovních akcí se zúčastňují naši 

občané hromadně, děti i dospělí. Pak jsou v obci i spor-
tovní nadšenci, kteří vytvářejí menší skupinky a za spor-
tem vyrážejí pravidelněji. Nesmíme zapomenout i na ty, 
kteří jsou organizováni ve sportovních oddílech a klubech. 
A pro ty nejmenší máme dětská hřiště. 

Najdete u nás příznivce mnoha druhů sportu, např.: fot-
balu, stolního tenisu, tenisu, volejbalu, cyklistiky.

Máme cyklostezku, která slouží jako dráha i pro běžce 
a chodce, multifunkční hřiště u ZŠ nabízí prostor pro malý fot-
bal, házenou, košíkovou, volejbal, nohejbal a tenis. Rostoucí 
zájem je o cykloturistiku, která je jak každodenní možností 
rekreace, tak možností krátkodobé rekreace v případě propo-
jení cyklotras a cyklostezek na širší okolí. Další zájem občanů 
je vidět v možnosti vytvoření volně přístupných hřišť, která 
budou plnit více funkcí a tím uspokojí širší okruh obyvatel.

Je zřejmé, že s rostoucím počtem obyvatel naší obce, 
plynoucím z migrace mladých rodin za lepším prostředím, 
a s tím spojeným vyšším počtem dětí v obci, vyplývá zá-
jem o dětská hřiště.

Velmi zajímavým zjištěním je fakt, že významný počet 
obyvatel obce si uvědomuje důležitost veřejných prostor, 
jejich funkci utvářet obraz obce, prostorovou strukturu 
a v neposlední řadě soudržnost společenství obyvatel obce. 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem se nachází u ZŠ 
Dětmarovice a využívá se zdarma. Obec plánuje také vý-

stavbu sportovní haly, která má sloužit především basketba-
lu, florbalu, házené a volejbalu na vrcholové úrovni, dále je 
možno halu využít pro tréninkové aktivity fotbalu a tenisu.

Sportovní vyžití v obci zajišťuje také Spolek dobrovolných 
hasičů. Za přispění mladých hasičů se oživuje činnost spolků. 
Organizují místní hasičské soutěže, turnaje v nohejbalu a ve fot-
balu, účastní se branného dne s dětmi uspořádaného za pomoci 
kynologů na řečišti. Pořádají soutěže v požárním sportu, jako 
je požární útok, běh překážkami na 100 metrů, štafeta dvojic 
či uzlová štafeta, a účastní se soutěží také v okolních sborech.

Snažíme se sami pro sebe, naše rodiny, blízké a všechny 
další obyvatele či návštěvníky připravit takové akce, aby-
chom si v době volna užili ponaučení i zábavu. Daří se nám 
bavit se společně, a to dokládá společná účast dětí, rodičů 
a prarodičů. K této formě setkávání nás přivedla zkušenost, 
že v malé obci je těžké organizovat program pro úzce danou 
věkovou kategorii tak, aby byla hojně navštívena. 

 Jana Timko, předseda RR

anketa
Jak občané Dětmaro-

vic tráví svůj volný čas 
a jaké volnočasové aktivity 
upřednostňují? Jak jsou 
využívána sportovní zaří-
zení v obci Dětmarovice? 

Zeptali jsme se občanů 
Dětmarovic na otázky:

Sportujete aktivně? Po-
kud ano, jaký sport upřed-
nostňujete?

Využíváte sportovní za-
řízení v obci? Pokud ano, 
jaké využíváte.

Co v obci postrádáte pro 
lepší sportovní a rekreační 
vyžití? 

Co byste navrhovali 
v této oblasti zlepšit? 

Tonda, 70 let
Ano, sportuji rekreačně 

cyklistiku. Využívám spor-
tovní zařízení jako divák, 

na fotbalovém hřišti Slova-
nu Dětmarovice. V obci mi 
schází vodní plocha (kou-
paliště) pro rekreační sport. 

Oldřich, 74 let
Sportuji rekreačně 

na kole. Nevyužívám 
žádné sportovní zařízení 
v obci. V obci postrádám 
sportovní halu. Jinak jsem 
v oblasti sportu a vyžití 
v obci spokojen.

Eva, 54 let
Aktivně sportuji, ze-

jména fitness a rekreačně 
na kole. Nevyužívám žádné 
sportovní zařízení v obci. 
Postrádám tady zejména 
fitness a kolektivní cvičení. 
V této oblasti bych navrho-
vala právě nějaké zařízení 
pro kolektivní sporty.

Bronislav, 69 let

Aktivně nesportuji. Ne-
využívám žádné sportovní 
zařízení v obci. Postrádám 
tady sportovní halu. V této 
oblasti bych nenavrhoval 
žádnou změnu, jsem spo-
kojen.

Pavel, 55 let
Ne nesportuji, pouze pří-

ležitostně, upřednostňuji 
cyklistiku a turistiku. Spor-
tovní zařízení nevyužívám, 
ale často cyklotrasu, která 
je hodně frekventovaná. 
Myslím, že v této malé 
obci je sportovní využití 
dobré, a pokud něco schá-
zí, najde se určitě nedale-
ko v sousedních městech 
či obcích. Nejsem aktivní 
sportovec a o zlepšení jsem 
nepřemýšlel. 

Jaroslav, 55 let

Sportuji málo, když tak 
zejména rekreačně na kole. 
Nevyužívám žádné spor-
tovní zařízení v obci. Nikdy 
jsem nepřemýšlel nad spor-
tovním či rekreačním vyži-
tím v naší obci. Nejsem ak-
tivní sportovec a o zlepšení 
jsem nepřemýšlel. 

Veronika, 37 let
Ano sportuji aktivně, 

hlavně upřednostňuji tu-
ristiku, kolo, tanec, zumbu 
a posilovnu. V obci vyu-
žívám cyklotrasy, sál Děl-
nického domu, sokolskou 
tělocvičnu a školní hřiště. 
Myslím si, že sportovní 
vyžití v obci je dostačující. 
Možná by nebylo špatné 
vybudovat ještě jedno wor-
koutové hřiště, podobné, 
jako je v Koukolné. 
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U nás v Sokole to opravdu žije. Od-
díl aerobiku cvičí dvakrát týdně v so-
kolovně. Cvičební hodiny obsahují 
nejen prvky aerobiku, ale i cviky pi-
lates, jógy nebo rehabilitační cvičení. 
Organizujeme i mimocvičební akce 
jako čarodějnice, smažení vaječiny, 
návštěva muzea U-HER a lampióno-
vý průvod, vánoční večírek a další.

Dvakrát týdně v sokolovně cvičí 
i oddíl zdravotní TV. I tento oddíl si 
zpestřuje svou činnost pořádáním kul-
turních akcí.

Ve školní tělocvičně si přijdou 
na své i děti. Můžeme je ale potkat 
i při venkovních aktivitách v obci 
nebo v Beskydech.

Dále hrají naši členové nohejbal 
a badminton.

Oddíl stolního tenisu trénuje dva-
krát týdně v sokolovně a je zapojen 
do regionálního přeboru. 

Pořádáme i tradiční akce pro širo-

kou veřejnost. Velký zájem je každo-
ročně o sokolský ples. Své příznivce 
má také turistický pochod Dětmaro-
vické groble.

Za pomoci obce se snažíme udržo-
vat sokolovnu a přilehlý areál v dob-
rém stavu a díky tomu zde mohou pro-
bíhat soukromé a obecní akce. 

Tak přijďte mezi nás do sokolovny 
i vy.

V zdravém těle, zdravý duch aneb jak se žije v Sokole

Zdravotní TV: Út a Čt 15–16 h.
Aerobik: Út 18.30–20 h., Čt 17.30–19 h.
Stolní tenis: St od 17 h., Pá od 15 h. – žáci

ZUŠ Rychvald už nebude jako dřív
V této době prochází budova školy 

v Rychvaldě II. etapou rekonstruk-
ce, při které dochází k výměně všech 
vnitřních instalací a rozvodů vody, 
odpadů, elektro a topení, opravě pod-
lah, osazení akustickými podhledy 
a vybavení novými svítidly, součástí 
je také vzduchotechnika s rekuperací 
v prostorách kolektivní výuky a kli-
matizací koncertního sálu, zateplení 
obálky budovy a výměna oken. Cel-
ková výše investic v letech 2018–
2020 se vyšplhá na 24,5 mil. korun, 
které jsou ve 100 % hrazeny z dotace 
zřizovatele, kterým je Moravskoslez-
ský kraj. Věříme, že úpravy přispějí 
zejména k většímu komfortu a bez-
pečnosti žáků, rodičů, veřejnosti i uči-
telů, hospodárnosti provozu a zlepše-
ní psychohygienických podmínek.

Nyní máme za sebou ale nejtěžší 
zkoušku – ve které jsme, doufáme, ob-
stáli se ctí – v podobě distanční výuky, 
která nám vzala část školního roku, ale 
zároveň nás mnohé naučila. Přinesla 
nejen nutnou sebereflexi a poznatky 
o naší práci, ale také o vzdělávacích 

potřebách našich žáků a jejich vnímá-
ní, jejichž znalost je velmi důležitá pro 
práci s motivací. Snad také oslabila sa-
mozřejmost, se kterou přijímáme kaž-
dodenní osobní kontakt a nedoceňuje-
me jeho výhody a privilegia. Rodičům, 
žákům i učitelům patří velký dík za to, 
jak zvládli projít touto – dnes už snad 
můžeme říct – epizodou, přičemž není 
vyloučeno, že se takové (snad podstat-
ně kratší) v budoucnu budou opakovat. 
V takovém případě chceme být lépe 
připraveni.

Více než obvykle se tak již nyní těšíme 
na normální režim od září a na setkání 
se stávajícími i novými žáky. Pro další 
zájemce, kteří se nyní ještě stále hlásí 
pomocí elektronické přihlášky na na-
šem webu, budeme organizovat další 
kolo talentových zkoušek od 1. do 3. 
9. 2020. Na konci srpna proto sledujte 
naše webové stránky, přihlášky lze za-
sílat průběžně na www.zusrychvald.cz.

Krásné léto plné offline zážitků pře-
jí všem v Dětmarovicích zaměstnanci 
ZUŠ. Radim Plšek, ředitel

 Za TJ Sokol Dětmarovice 
 Jana Bochenková
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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.

Investice obce

Knihovnička na nádraží.

Branka hřbitova.

Brána hřbitova.

Brána hřbitova.

Chodník hřbitova.
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Pokračování stavby domova pro seniory
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Z minulosti do současnosti SK Dětmarovice

Historie našeho klubu sahá do poloviny třicátých let dva-
cátého století, kdy se díky úsilí několika nadšenců založil 
oddíl kopané pod názvem SK Dětmarovice, který začal 
provozovat svoji činnost na pronajatém pozemku u bývalé 
železniční zastávky osady Koukolná.

Stalo se tak 22. září 1935 poté, co se ze soutěže odhlásila 
SK Slavia Německá Lutyně (dnešní Dolní Lutyně) a my 
jsme díky ní byli zařazeni do Těšínské fotbalové župy. Prv-
ní utkání se uskutečnilo již 6. října 1935 proti SK Petrovi-
ce. Pod názvem SK Dětmarovice se hrála kopaná do roku 
1951, kdy v rámci sjednocení tělovýchovy a sportu musel 
přejít fotbalový klub SK pod místní vesnickou organizaci 
Sokol Dětmarovice. Nově vybudované hřiště pod požární 
zbrojnicí nemělo sociální zařízení, a tak v roce 1956 se 
u sokolovny přistavěly šatny a sprchy. Největší zásluhu 
na vybudování této akce měl p. Rudolf Sikora.

V tomto období se hrála kopaná se střídavými úspěchy 
i potížemi. V roce 1959 byl ustaven výbor kopané v čele 
s bývalým hráčem p. Josefem Mocem. Mužstvo mužů hrá-
lo ve sportovním ročníku 62/63 okresní přebor, skončilo 
na druhém místě a díky reorganizaci fotbalových soutěží 
postoupilo do okresního přeboru. Tam ovšem po roce půso-

bení sestoupilo do 3. třídy. 
V soutěžním ročníku 64/65 
odešla z mužstva řada hráčů 
a oddíl znovu sestoupil, ten-
tokrát do 4. třídy. Po zrušení 
4. třídy v roce 1968 byly SK 
Dětmarovice opět zařazeny 
do 3. třídy. V tomtéž roce 
se dne 30. června vyčlenilo 
mužstvo z TJ Sokol a byla 
ustavena nová tělovýchovná jednota TJ Slovan Dětmaro-
vice v čele se staronovým předsedou p. Mocem.

V roce 1972 se vrátil ze ŽDB Bohumín p. Rudolf Rusek 
nejen jako hráč, ale i jako hrající trenér. V ročníku 72/73 
bylo sice mužstvo přeřazeno do 4. třídy, ale po roce opět 
postoupilo do 3. třídy a rok nato do okresního přeboru. 
V sezóně 76/77 se Slovan stal přeborníkem okresu a po-
stoupil do krajských soutěží, konkrétně do 1. B třídy. Tuto 
soutěž hrál až do roku 1984, kdy se 1. B třídy zrušily a naši 
hráči se stali účastníky krajské soutěže 2. třídy. Po sed-
mi letech střídavých výsledků mužstvo opět sestoupilo 
do okresního přeboru. Od roku 1987 se začal budovat ny-
nější stadion za velkého přičinění starosty obce Kubátka.

V roce 1990 byl na valné hromadě zvolen novým před-
sedou Jiří Hanusek a v roce 1991 mužstvo postoupilo do 1. 
B třídy. V roce 1992 se změnil název klubu na původní 
Sportovní klub Dětmarovice a v ročníku 92/93 SK postoupil 

do 1. A třídy a po třech letech do Moravskoslezského župní-
ho přeboru. Po několika letech působení v přeboru postupu-
je mužstvo mužů v sezóně 98/99 do vysněné divize.

Největšího úspěchu zažil dětmarovický fotbal v roční-
ku 2001/2002, kdy postoupil z druhého místa do MSFL, 
ovšem v této soutěži setrval jen rok a od roku 2003/2004 
hraje opět divizi. 

V roce 2004, a to 18. března, odstoupil na Valné hroma-
dě dosavadní předseda Jiří Hanusek a nahradil jej Martin 
Pasz. Po odstoupení Jiřího Hanuska se zhoršila finanční 
situace a i přesto, že v sezóně 2006/2007 skončilo mužstvo 
na 2. místě Divize E a výsledky byly jedny z nejlepších 
za celou historii klubu, bylo vedení donuceno z finanč-
ních důvodů soutěž (divizi) nepřihlásit. Po zvážení mnoha 

Chod fotbalového klubu SK Dětmarovice již šestnác-
tým rokem řídí Martin Pasz. V dřívějších letech hrál 
v SK Dětmarovice za dorost, po nástupu na vysokou 
školu se začal věnovat administrativní činnosti v klu-
bu. Fotbal byl a je pro Martina Pasze vždy sportem čís-
lo jedna a z tohoto důvodu je velmi rád za to, že i když 
se tomuto sportu již nevěnuje aktivně jako hráč, může 
být pro klub platný jako funkcionář. 
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okolností, zvláště pak nepokrytí rozpočtu klubu pro další 
sezonu, byla nejschůdnější varianta začít hrát I.A. třídu.

V I.A třídě klub setrval tři sezony a pod vedením trenéra 
Petra Czyže postoupil v sezoně 2009/2010 do krajského 
přeboru. V krajském přeboru se dále dobudovával tým, 
stabilizovala se finanční situace a po osmiletém působení 
postoupil A-tým v sezoně 2017/2018 z prvního místa zpět 
do divize za přispění trenéra Josefa Jadrného, který trénuje 
A mužstvo od roku 2015. 

Mezi veliké úspěchy patří účasti v třetích kolech poháru 
ČMFS, kdy se v roce 1999 nejprve představila na našem 
stadioně Sigma Olomouc a v roce 2004 FC Baník Ostrava 
– tehdejší úřadující mistr. Na tomto utkání bylo přítom-
no 2000 diváků, to je doposud nejvíce v historii stadiónu 
v Dětmarovicích. 

Od sezony 2007/2008 bylo založeno poprvé v historii 
čtvrté družstvo, a to mladších žáků, které začal trénovat 
pan Karel Lariš.

V současné době působí ve Sportovním klubu Dětmarovi-
ce pět soutěžních družstev. Děti sportují od pěti let v mladší 
přípravce pod vedením trenérů Karla Lariše a Marcela Kulin-
ského, dále máme starší přípravky pod vedením Mirka Čem-
pela a starší žáky pod vedením Petra Bočka a Jiřího Hoka.

Dalším družstvem je dorost, který trénují Lumír Zapalač 
a Dominik Ženíšek. 

A – mužstvo trénuje již zmíněný Josef Jadrný a asisten-
tem je Tomáš Hrtánek. 

Mezi známé a ligové hráče, kteří v novodobé historii 
působili v našem oddíle, byli Tomáš Mičola, Erik Puchel, 
Aleš Besta, Zbyněk Pospěch, Marek Poštulka, Milan Poš-
tulka, Dušan Fábry.

Poděkování patří rovněž všem, kteří se v oddíle pohy-
bují a přispívají svou práci k šíření dobrého jména oddí-
lu i obce. Zmínil bych Jiřího Ligockého, Mirka Hanuska, 
Milana Babčaníka, Bohumila Hubáčka, Zbyška Letochu, 
Bohumila Vyvlečku, Jiřího Tomana, Pavla Cyconě, Marii 
Hanuskovou, Evu Fukalovou, Petra Stoklasu, Lenku Sto-
klasovou a mnohé další.

SK Dětmarovice nemají žádného hlavního sponzora, 
rozpočet je tvořen zhruba ze 40 % Obcí Dětmarovice, dále 
pak dotacemi a drobnými sponzory. Cílem a touhou je ale 
každopádně jednoho výrazného sponzora získat.

Velice si vážíme spolupráce s obecním úřadem a starostou 
Ladislavem Rosmanem. Dotace využíváme, myslím, veli-
ce účelně na údržbu areálu a náklady spojené s energiemi. 
Obec navíc investuje nemálo prostředků do oprav jak budo-
vy, tak i okolních ploch SK.  Martin Pasz
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Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě
Prázdniny a dovolené jsou 

v plném proudu. Letošní jar-
ní měsíce proběhly se spous-
tou omezení v souvislosti 
s vyhlášením nouzového 
stavu a postupným uvolňo-
váním omezení souvisejících 
se šířením COVID-19. I pro-
to toto odpočinkové období 
všichni vítají. Avšak prázd-
niny nejsou zcela bez rizik. 
Proto bychom měli v létě 
dbát na základní pravidla po-
žární bezpečnosti, aby nám 
nějaká mimořádná událost 
nenarušila chvíle pohody.

Léto je mimo jiné čas opé-
kání a večerních posezení 
u ohniště. Při rozdělávání 
ohně na zahradě, ve volné 
přírodě či na chalupě mějte 
na paměti základní zásady 
požární prevence:

- nenechte děti rozdělávat 
oheň, zápalky dětem do ru-
kou nepatří,

- ohniště ohraničte kameny 
či jiným nehořlavým materi-
álem,

- vždy si připravte dosta-
tečné množství vody k uha-
šení ohně pro případ, že by se 
oheň rozšířil mimo ohniště, 

- oheň rozdělávejte v do-
statečné vzdálenosti od okra-
je lesa min. 50 m,

- za extrémního počasí, 
např. za silného větru nebo 
extrémního sucha, nerozdě-
lávejte oheň vůbec,

- nikdy neponechávejte 
oheň bez dozoru,

- dohlédněte na své děti, 
mladší sourozence a kamará-
dy, aby si hráli a seděli v do-
statečné vzdálenosti od ohni-

ště (odlétající jiskry mohou 
zapálit oblečení aj.),

- neházejte do ohně jaké-
koliv výbušné předměty (zá-
bavná pyrotechnika, nádoby 
od sprejů apod.),

- oheň vždy pečlivě uhas-
te dostatečným množstvím 
vody a ujistěte se, že nehrozí 
jeho samovolné rozhoření.

Nezapomínejme, že také 
při grilování je třeba dbát 
bezpečnostních opatření 
a v případě silného větru ra-
ději negrilovat vůbec. Velmi 
nebezpečným nešvarem je 
grilování na balkónech byto-
vých domů. Odlétající jiskry 
mohou zapálit přímo vyba-
vení bytu nebo hořlavý mate-
riál umístěný na balkónech, 
a to i těch sousedních, které 
mohou být i ve větší vzdále-

nosti, a způsobit požár třeba 
až za několik hodin.

Nezapomínejte ani na po-
skytnutí pomoci, pokud se 
stanete přímými účastníky 
nebo svědky požáru, doprav-
ní nehody nebo jiné mimo-
řádné události. Nespoléhej-
te na druhé a ihned volejte 
na linku 150 nebo 112.

 Bezpečné a bezstarostné 
 prožití léta přeje 

 Hasičský záchranný sbor 
 Moravskoslezského kraje

V naší, dnes již hustě oby-
dlené obci, žijeme ne v úpl-
ném souladu i s lesními tvory. 
U nás s tvory malými, tedy 
s menšími problémy, někde 
ale i například s medvědy…

Naštěstí jsou u nás tito tvo-
rové menší, ale starostí nám 
způsobí i tak až, až. O co 
jsou menší, o to jsou šikov-
nější a jsou též i méně vidět. 
K těm výše jmenovaným 
dvěma zástupcům – lišce 
a kuně – se u nás řadí ještě 
například psík mývalovitý, 
rovnocenný to predátor liš-
ce obecné, ale zatím méně 
četný a k obydlí se méně 
odvažující. O jezevcích z če-
ledi lasicovitých nemluvě, ti 
do kurníků nechodí. Zejména 
v období odchovu mladých 
dokáže být liška našim ob-
čanům velmi nepříjemným 
soupeřem a je likvidátorem 
chovu slepic i ostatní drůbe-
že. Naši vážení myslivci mají 
sice velkou snahu občanům 
pomoci, ale jejich možnosti 

jsou dost omezené. Na lišku 
se musí čekat zejména ve ve-
černích hodinách a brzo ráno, 
ale i tak je úspěšnost lovu tak 
1 ku 5, i méně. Přesto mají 
naši myslivci v odlovu li-
šek, ale i psíka mývalovitého 
v letošním roce velmi slušné 
výsledky a zaslouží pochva-
lu. Liška je vychytralá a co-
koliv je trochu podezřelé, je 
pro ni odhaleným nebezpe-
čím, do kterého nejde. Její 
nos je stokrát jemnější než 
čich člověka. Občané si my-
slivcům stěžují a myslivci 
bývají i někdy z toho nevrlí, 
neboť jejich snaha pomo-
ci na celou honitbu nestačí. 
Též i střílení v zástavbě je 
mnohdy nemožné. A to lišky 
zrovna vítají… Lidi se přou 
a o to více dělají chyb v počí-
nání ve prospěch nezvaných 
hostů. A otevřeně řečeno, 
jakmile vypustíte na otevře-
nou louku hejno slepic úplně 
mimo ohradu, liška má kořist 
„na stříbrném tácu“, v mži-

ku bere i po dvou a mnohdy 
ani blízko stojící domácí pán 
tomu nezabrání. Za bílého 
dne, samozřejmě.

Kuna je rovněž zdat-
ným protivníkem. Je men-
ší a protáhne se i pěticenti-
metrovou mezerou, aby se 
dostala tam, kam potřebuje, 
zejména v chladných dnech 
za teplem, které má velmi 
ráda. 

A tak se nám kvartýru-
je na půdy, do kůlen, ale 
i přebývá ráda na vyhřátém 
motoru auta, kam si nosí 
třeba i své večeře, napří-
klad čerstvě ulovené myši. 
Slušná kuna se v zahřátém 
motorovém prostoru vyspí 
a nad ránem prostor opustí. 
Případně ponechá jen zbyt-
ky například té nešťastné 
myši. Horší je, že se někdy 
kuna uchyluje i k cílevědo-
mému počínání za účelem 
poškození majetku člověka 
domácího. Dokáže v autě 
pokousat izolace kabelů, 

umí zničit pryžové díly, 
protihlukové obložení, vy-
kuchá vám vzduchový filtr 
motoru apod. Ráno se pak 
prý nedá někdy nastartovat 
a opravy jsou nákladné.

No a kuna na půdě napří-
klad v noci nad ložnicí je 
doslova neštěstí. Ozývající 
se lomoz je až děsivý… 

Na internetu najde zájemce 
celou paletu metod boje s ku-
nou, ale výsledky nebývají 
zaručené. Smyslem tohoto 
článku není doporučení no-
vých účinných metod v boji 
s nezvanými hosty. Je to spí-
še jen připomenutí problémů 
soužití s tvory, kteří patří 
do lesa, ale naše obydlí je stá-
le více přiblíženo do oblastí, 
kde byla původně doména 
zvěře. Její prostor k životu 
se stále zmenšuje a nedivme 
se, že tím narůstají konfliktní 
situace, kterých do budoucna 
méně asi nebude. 

 Ladislav Rosman, 
 starosta obce

Kmotra liška, kuna lesní a ostatní ta havěť
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Originální kniha „děti dětem“
Na konci června roku 

2020 jsme se dočkali tištěné 
verze knížky „Karvinské, 
dětmarovické, petrovické, 
stonavské děti dětem“. Tato 
kniha je originální tím, že 
ji celou vytvořili naše děti 
v mateřských školách spolu 
se svými učitelkami a od-
ráží skutečnost, že každá 
školka má svůj příběh.

Celý proces tvorby trval 
jeden školní rok, kdy v úvo-
du jsme absolvovali něko-
lik pracovních workshopů 
s panem ilustrátorem Adol-
fem Dudkem, jenž nás tvor-
bou knihy provázel. Dozvě-
děli jsme se, jak v dětech 
vzbudit fantazii, aby si svůj 
vlastní příběh vymyslely. 
Jak povídání dětí přenést 
do písemné podoby, jakou 
metodu ztvárnění zvolit, 
aby byl příběh originální, 
jak uchopit ilustrace dětí 
apod. V konečném důsled-
ku se do tvorby knížky za-
pojilo 21 mateřských škol 
z Karviné, Stonavy a Dět-
marovic. Jednotlivé příběhy 

jsou ztvárněny ručním pís-
mem paní učitelek. Obráz-
kové ilustrace jsou pak dí-
lem samotných dětí. Každá 
školka má svůj příběh vyob-
razen na šesti stranách, kdy 
úvodní stránka je fotografií 
školky, následuje povídání 
o historii či zaměření škol-
ky a pak již samotný příběh 

s obrázky. Je to tedy knížka 
plná veselých příběhů, bás-
niček, písniček a barevných 
obrázků. Na 131 stranách 
se dozvíte příběhy o skří-
tcích, zvířátkách, ročních 
obdobích i o zajímavých 
výletech, které děti v rám-
ci předškolního vzdělávání 
zažívají. Dva příběhy jsou 
dokonce psané v polském 
jazyce, kdy se zapojily 
karvinská a stonavská MŠ 
s polským jazykem vyučo-

vacím. Do konečné gra-
fické a tištěné podoby pak 
ve spolupráci s Magistrá-
tem města Karviné zpraco-
vala spol. Kartis + Co, s. r. 
o. Celkem bylo zhotoveno 
1.000 kusů výtisků, které 
byly distribuovány do za-
pojených mateřských škol 
a zde v rámci akcí rozlou-

čení s předškoláčky předá-
ny dětem, jako jejich první 
čtení do základní školy. 
Knížka není určena k pro-
deji, slouží však k prezen-
taci šikovnosti našich dětí 
a pedagogů. 

Naše poděkování patří 
všem lidem z mateřských 
škol, především dětem a pe-
dagogickým pracovníkům. 
Díky nim vznikla tato nád-
herná knížka plná zajíma-
vých příběhů a ilustrací. 

Děti do obrázků a vyprávě-
ní promítly své představy, 
zážitky i svá přání a milé 
paní učitelky jim pomohly 
vše přenést na papír. Záro-
veň vyjadřujeme velký dík 
panu ilustrátorovi Adolfu 
Dudkovi, který nás tvorbou 
celé knížky provedl a rov-
něž navrhl její obal, a také 
karvinské tiskárně Kartis+-
Co s.r.o., která naši před-
stavu ztvárnila do konečné 
hmotné podoby. V nepo-
slední řadě patří poděkování 
také zaměstnancům Odboru 
školství a rozvoje Magistrá-
tu města Karviná, díky nimž 
bylo možné tvorbu a tisk 
dětské knihy zrealizovat.

Kniha vznikla v rámci 
projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání v ORP 
Karviná II, reg. č. CZ.02.3
.68/0.0/0.0/17_047/000862
3, který realizuje Statutární 
město Karviná z Operační-
ho programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání. 

 Monika Stašková, 
 zástupce ředitele školy

Čtení pro ženy z Edice světový bestseller
Kerry Lonsdaleová – Všechno, co dáme – román plný 
napětí, tajemství a romantiky. Ian žije se svou rodinou 
svůj sen. Nečekaně mu však do života vstoupí bývalý 
snoubenec jeho ženy…
Annette Hessová – Osvětimský proces – strhující po-
válečné drama – příběh rodiny, které osvětimský proces 
obrátil život naruby, se odehrává v roce 1963…
Tyto a další knižní novinky si můžete zapůjčit v naší 
knihovně.
Anne Jacobsová – Kavárna U Anděla – rodinná sága 
od autorky bestsellerů Panský dům a Venkovské sídlo. 
Wiesbaden, 1945. Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit své-
mu štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala 
jako zázrakem ušetřena. Přes všechny překážky chce 
tento rodinný podnik s bohatou tradicí opět učinit skvě-
lým místem setkávání významných osobností, čímž byl 
proslulý i dříve. Mladý mír však již brzy zkalí první 
konflikty…
Jojo Moyesová – Schovej mě v dešti – tři generace žen, 
jeden příběh… Když Kate jako mladá utekla z domova, 
nezanechala za sebou žádné stopy. Toužila začít nový 

život daleko od rodiny a především od matky, ke které 
necítila takové pouto, jaké by dcera zřejmě cítit měla. 
I proto se Kate později zapřisáhla, že ona sama tu pro 
svou milovanou dcerku Sabine vždycky bude…
Kerry Fisherová – Žena, kterou jsem byla – její ta-
jemství nesmějí odhalit… Nový domov může zname-
nat šťastný konec nebo nový začátek anebo… bezpečný 
úkryt. Kate Jonesová o tom ví své, je totiž na útěku…
Shari Lapena – Někdo cizí v domě – V téhle útulné 
čtvrti spokojených domovů zůstávají nebezpečné lži 
uzavřeny za dveřmi… Rodinné drama plné tajemství 
a nečekaných zvratů, které nikdy nepřestanou překva-
povat.
Sophie Hannah – Neviděli jste Melody? – Cara je mat-
kou dvou odrostlých dětí, když se však znovu ocitne 
v jiném stavu, manžel i obě děti se k jejímu těhotenství 
staví spíš lhostejně. Zklamaná přístupem svých nejbliž-
ších se Cara rozhodne zmizet z Anglie do luxusního re-
zortu v Americe, aby si zde ujasnila, jak tedy dál. Sotva 
však přijede, začnou se dít divné věci…
 Na setkání s vámi se těší Alžbeta Jendryščíková
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Zanedbali jste kvůli koronaviru kontrolu kvality vody 
ve své studni? Je čas to napravit

Řada lidí nejen v moravskoslezském regionu v le-
tošním roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala 
epidemie COVID-19, zanedbala kontrolu kvality vody 
ve studních. Je třeba být odpovědný ke svému zdra-
ví a napravit to! Po jarním tání bylo potřeba, stejně 
jako po deštích, které dorazily do moravskoslezského 
regionu v květnu, po povodních, nebo při suchu, zkon-
trolovat, jakou vodu ze studny pijeme. Její kvalita je 
citlivá na klimatické podmínky, které jsou v letošním 
roce velmi rozkolísané.

Sněhu nenapadlo v zimě mnoho, paradoxně víc bylo 
dešťových srážek. Po extrémně suchém dubnu vydatně za-
pršelo v řadě míst moravskoslezského regionu také v květ-
nu. V případech, které v důsledku vedou k přítoku zvýše-
ného množství vody do lokálních vodních zdrojů, přichází 
na řadu nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. 

Řada lidí v letošním roce odložila každoroční analýzu 
vody, kterou ze studny pijí, v souvislosti s omezujícími 
opatřeními, která přinesla epidemie nového typu koronavi-
ru. Vzhledem k tomu, že nouzový stav v naší zemi skončil 
a společnost se až na specifické případy vrací k normální-
mu fungování, je vhodný čas jarní zpoždění nebo opome-
nutí napravit.

„Letošní rok je specifický. Je logické, že v době, kdy se 
společenská a mediální diskuze koncentrovala na téma no-
vého typu koronaviru, lidé odsu-
nuli na vedlejší kolej to, co jim 
v daném době nepřišlo zásadní. 
A tím mohla být třeba právě 
analýza vody ve studni, kterou 
používají pro pití doma nebo 
na svých chatách a chalupách. 
Stejně jako my jsme z preventivních důvodů zpřísňova-
li pravidla pro vykonávání jednotlivých činností, řada lidí 
mohla mít obavy vozit k nám vzorky vody ze studní nebo 
pouštět k sobě domů někoho mimo vlastní rodinu. Tuto oba-
vu chápeme, ale jsme přesvědčeni, že také v této oblasti by 
se naše společnost měla s dodržením všech přísných zdra-
votních a hygienických pravidel vracet k normálnímu fun-
gování. I proto jsme pro zájemce připravili výhodnou nabíd-
ku, jak si nechat zkontrolovat kvalitu vody ve své studni,“ 
říká ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok.

Od 1. do 30. června bylo možné využít nabídku společ-
nosti VodoTech na rozbory vody s dvacetiprocentní slevou 
bez ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. Aktuální 
podmínky lze zjistit přes kontakty na webových stránkách. 
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i sen-
zorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované 
Centrální laboratoře v Ostravě – Mariánských Horách pů-
sobíme v regionu také v areálech čistíren 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 Ostravi-

cí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvět-
luje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Kdo pije ze studny?
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou 

z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší 
země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních 
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze 
studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. 
A všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, 
aby monitorovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí a zda má 
odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.

Společnost VodoTech doporu-
čuje majitelům studní provádět 
nejen pravidelné čištění a údrž-
bu, ale také věnovat pozornost 
kontrole kvality využívaných 
zdrojů. Argument uživatelů, že 
není potřeba vodu ze zdroje tes-

tovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakých-
koliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající 
chuťové vlastnosti, neobstojí. 

Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy 
střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bak-
terií fekálního původu. Například při vypití vody kontami-
nované bakterií Escherichia coli mohou nastat zdravotní 
komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdo-
bích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy napří-
klad v obdobích jara nebo vydatných přívalových srážek.

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodo-
tech.cz.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody 
vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze 
zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost 
manganu, železa a dalších kovů
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U příležitosti Evropského dne proti vloupání, který 
letos připadl na 17. června, i v souvislosti s právě pro-
bíhajícími prázdninami a časem dovolených chtějí mo-
ravskoslezští policisté připomenout důležitost zabezpe-
čení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před 
vloupáním. 

Preventivní rady je žádoucí aplikovat během celého 
roku, byť období dovolených je z pohledu uvedené kri-
minality „rizikovější“.

…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upra-
veným předmětem otevřít neuzamčené vstupní dveře 
bytu, nacházejícího se v panelovém domě na Ostravsku, 
a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peně-
ženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční 
hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčísli-
la škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc 
korun… 

Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Mo-
ravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek 
případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendo-
vých chat. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 
a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmu ze 
strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá 
finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spo-
třební elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety 
či fotoaparáty).

Moravskoslezští policisté různorodou formou působí 
na širokou veřejnost při osvětě a předávání preventiv-
ních rad a informací v souvislosti s předcházením uve-
dené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových 
oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci 
přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené nelze 
vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik mož-
ností preventivního charakteru, kterými ho lze ztížit či 
od něj zcela odradit. 

Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti 
uvedeného charakteru je projekt Policie České republi-
ky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Za-
bezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ 
představený veřejnosti již v roce 2018, který byl v dal-

ších letech aktualizován. V rámci něj mohou občané vy-
užít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která 
rovněž prošla „vylepšením“ (více na: https://www.po-
licie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-
majetku.aspx). 

Zabezpečení bytů, domů či chat nejen před dovolenou

Některá preventivní doporučení PČR:
• Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat me-
chanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například 
na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, 
uzamknout dveře, použít mechanické prvky, případ-
ně zapnout alarm), rovněž i při krátkodobém opuš-
tění objektu (například při práci na zahradě apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor 
před objektem.
• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si 
jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.
• Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vzta-
hy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si 
a také všímat si podezřelých osob či vozidel. 
Další hodnotné informace mohou občané získat 
na internetových stránkách www.stopvloupani.cz
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Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od zastávek ČSAD v Dětmarovicích.  

Návrat zpět v cca 17 hodin. Autobusová doprava zdarma, celková platba je 30 Kč/osoba     
a vybírá se u přihlášení.  

Mezi prohlídkami je zajištěn oběd v restauraci – hradí si účastníci sami. 
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450 Kč/měs.

350 Kč/měs.

250 Kč/měs.

50 %

70 %
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Tarify

Slevy

WWW.VEJNET.CZ

555 500 800 / 602 324 243 / KANCELAR@VEJNET.CZ

Premium 50/20 Mb

Optimal 25/10 Mb

Mini 5/1 Mb

Senior (příjemce starobního důchodu)

Držitel ZTP/P průkazu

AKTIVACE 
ZA 1 KČ

BEZ 
ÚVAZKU

Řešení: ... musíme zaplatit zármutkem
LETNÍ KINO ZNOVU V DĚTMAROVICÍCH 

 
PŘIJĎTE SE ROZLOUČIT S PRÁZDNINAMI 

LETOS RODINNÝM DOBRODRUŽNÝM FILMEM 
PLNÝM  MLUVÍCÍCH ZVÍŘAT A NAPĚTÍ, 

DOLITTLE 
PROMÍTÁNÍ ZAČÍNÁ NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI 29.8.2020 

VE 20.00 HOD. 
VSTUP JE ZDARMA! OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO. 

SRDEČNĚ ZVE OBEC DĚTMAROVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASIATÉ, BRÁCHA, BŘÍZA, BULKA, CELNICE, CITÁTY, CVIKR, CYRIL, DESET, HOUSER, CHRUPAVKA, CHŘIPKA, INVASE, 
IROVÉ, IRSKO, KAKAO, KRAVKY, KŘOVÍ, KULISA, KUŘÁK, LEDVINA, LÉKAŘ, LEKTVAR, METELICE, MLSOTA, MORMONI, 
MRTVÍ, NAIVA, NOUZE, OBRUČ, OPATRNOST, OSTŘÍ, POCIT, PORODY, POSUNKY, POVRCH, PRKNA, PŘEPYCHOVÝ, RAUTY, 
SIGNATURA, SISAL, SJEZD, SKAUT, SLUKA, STALAGMIT, START, STATISTÉ, STRACH, STRÝC, ŠOTEK, ŠPACHTLE, ŠPUNTY, 
TAPISERIE, TEMPO, TEXTY, TCHOŘI, TITUL, TRIBUNA, TWIST, VARLE, VIDLE, VIOLKA, VÝMYK, VYPÍNAČ, ZÁDRŽ, ZTRÁTA

Jan Werich: Za všechno dobré nakonec ... dokončení v tajence.
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společenská kronika

Vzpomínáme na zemřelé
      Květoslavu Weisserovou, 

Leonku Cimałovou, 
Wolfganga Kellera.

Oslavili životní jubileum
Květen 2020

80 let
Zdeněk Kuznik

Věra Kostelníková
Květoslava Vašutová

81 let
Václav Kaděra

82 let
Alena Macurová

87 let
Alena Míčková
Červen 2020

80 let
Miroslav Ulman

Helena Pietraszová

Hilda Kozielová
Pavel Lacko

81 let
Zdeňka Jančarová

Anna Skýbová
82 let

Pavla Čempelová
84 let

Božena Dadaková
85 let

Karel Zajíc
86 let

Jarmila Salamonová 
88 let

Lýdie Sýkorová  
Všem oslavencům blahopřejeme!

Na společnou cestu 
životem vykročili

6. 6. 2020
Pavel Sikora – Stonava

Alexandra Bodská – Stonava 
6. 6. 2020

David Demeter – Karviná
Nikola Sikorová – Karviná

20. 6. 2020
Radek Sznapka – Dětmarovice
Radka Tobolová – Dětmarovice

20. 6. 2020
Aleš Satinský – Havířov
Aneta Miziová – Havířov 

4. 7. 2020 
Otakar Valášek – Havířov

Gabriela Špačková – Karviná
4. 7. 2020

Martin Chlebik – Karviná
Mila Atanasova – Makedonská 

republika

vzpomínky

Dne 14. 5. 2020 
jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí 
naší maminky 

paní Ludmily Poláčkové 
a 16. 8. 2020 

uplyne již 10 let 
od úmrtí našeho tatínka 

pana Drahouše Poláčka.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami

Dne 16. 7. 2020 by se dožil 90 let 
náš tatínek, bratr, děda a strýc 
pan LADISLAV PISKOŘ. 

Stále vzpomínají 
děti Alena a Jiří s rodinami

a také sestra Lidka s rodinou

Dne 3. 8. 2020 by se dožil 80 let 
můj manžel, tatínek, bratr, 

dědeček a pradědeček 
pan VÁCLAV JANULEK. 

Stále vzpomínají manželka Lidka, 
dcera Kateřina a Ivo s rodinami 

a sourozenci Anna 
a Mirek s rodinami

Dne 20. 8. 2020 by se dožil 70 let
můj milovaný manžel, 
tatínek, děda a švagr 

pan RUDOLF ŠELIGA. 
Stále s láskou vzpomínají 

manželka Květa a dcery Karin 
a Lucie s rodinami 

a též švagrová Lidka

Měl jsem vás všechny rád, chtělo se mi žít, 
přišla nemoc zlá a já musel odejít.

Dne 2. 6. 2020 jsme vzpomněli nedožitých 51 let 
mého manžela PETRA ŠVAJNÉHO.

Nikdy nezapomenu 
manželka Ivka. 
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