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Signály k financování obcí po roce 2021

V současné „nejisté“ době mají
starostové obcí a měst oprávněnou
starost o vývoj financování dalšího
rozvoje. Je faktem, že málokdo umí
zacházet s pověstnou křišťálovou
koulí, nicméně základní rýsující se
signály pro budoucnost v této oblasti
zde máme a rád bych je, i v souvislosti s blížícím se novým volebním
obdobím, zmínil.
Problematika se dotkne i Dětmarovic. Signály jsou pro obce kupodivu
spíše pozitivní, na rozdíl od sféry,
kde mj. zapůsobí nově připravovaný systém intenzivního výběru daní
včetně DPH za účelem sanace covidem zdevastovaného státního rozpočtu, a to v oblasti příjmů. Přeloženo
do „češtiny“ – rozvoj obcí a měst
by na rozdíl od ostatních oblastí
financí neměl utrpět, neboť přísun
peněz z EU – speciálně pro rozvoj obcí – by se měl dále význam-

ně zintenzivnit. Poměrně podrobný
text k této problematice lze dohledat
například v Deníku ze 14. 4. 2021,
kde situaci vysvětluje ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Česko má v nadcházejícím období z Evropské unie obdržet rekordní
množství peněz směrovaných do obnovy hospodářství. Téměř bilion
korun (tedy 960 miliard), to je astronomické číslo se dvanácti nulami…
Kam by se peníze měly nasměrovat,
je i na pětisetstránkovém dokumentu Národní plán obnovy, do něhož
jsme už dříve i z naší obce zaslali své
cíle, zejména v oblasti dobudování
splaškové kanalizace. Hodnota díla
v tomto dokumentu je 191 miliard
Kč, zatím samozřejmě jen „na papíře“. Pro naši obec je to dobrý signál.
Občasný pesimismus vyplývající
z obav o další vývoj s největší pravděpodobností není na místě. Máme

slovo starosty

další odvážné projekty, které naši
obec posunou opět dále. S finanční podporou z Evropy a státu, která
se nyní reálně rýsuje i pro období
po roce 2021, nejsou naše záměry
žádné nerealizovatelné chiméry. Pokud se zvídavý čtenář dostane například k výše uvedenému textu v Deníku 14. 4., nalezne tam i naši dávno
známou poučku pro úspěch v dotační
politice: Usilovně pracovat na příštích rozvojových projektech a připravit si je na vhodnou dobu „do šuflíku“. Kdo přípravu projektů zaspí,
příležitosti mu nenávratně utečou.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Nejsem přítelem měkkých projektů
Plán využití obřího balíku evropských peněz, téměř bilionu korun
do roku 2027, se tvoří ve vládních
a ministerských institucích jistě lidmi schopnými a chytrými, což asi
jinak nejde… Návrhy pak procházejí schvalovacími procedurami tak,

aby se předešlo případným „bludům“
v záměrech, které třeba i navenek
mohou vypadat dobře.
Některé dobře mířené snahy se
však někdy míjejí účinkem a původně tvrdé peníze se dostanou třeba i do „měkkého až rozplizlého“
prostředí různých institucí, přičemž
kýžený výsledek realizací pak nenajde nikdo ani s pověstnou baterkou
v čase poledním. Kdybych osobně
podobné situace, zejména v devadesátých letech, ale i později, nezažil v průmyslové sféře, možná bych
o tom dnes nepsal. Připravovaný
obří balík evropských peněz bude

nasměrován k využití jistě s nejlepším vědomím, ale pokud se nezapojí
i „selský rozum“, ale jen chytří teoretici, o chytrácích raději nemluvím,
mohou se peníze nasměrovat takzvaně i do ztracena. Ve sféře praktiků –
starostů obcí může být pak například
oprávněná obava, že některé, navenek „bohulibé“, avizované a preferované směry modernizace systémů,
digitalizace, vzdělávání obecně, projekty transformace některých regionů
mohou mít, s přibrzděním prostředků
takzvaně „do betonu“ i diskutabilní
výsledný efekt.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Stavba domova pro seniory rychle pokračuje
Občané se jistě zajímají o tuto naši
nejvýznamnější stavbu a veřejnost
si zaslouží informaci o pokračování realizace tohoto díla. Jen pro připomenutí, náklad stavby je 64,2 mil.
Kč, přičemž obec obdržela od státu
a z KÚ MSK celkem téměř 38 mil.
Kč. Stavbu realizuje po výběrovém
řízení Beskydská stavební a zahájení stavby datujeme na duben 2020.
V Dětmarovickém okénku uveřejňujeme postupně fotografie z průběhu
stavby a na závěr stavby bude k dispozici zajímavý časosběrný snímek
od základování až po finalizaci díla.
V současné době se pracuje intenzivně na interiérech budovy a je možno již nyní hodnotit krásné provedení
vnitřních omítek i podlah, vybrané
decentní obklady koupelen, i jiných
prostor, pečlivě vybraná madla a kliky dveří, kvalitní prosklené plochy
a celkové vzdušné a moderní pojetí
prostor interiéru. Instalován je již prostorný výtah v budově a jsou vybrány
decentní barevné odstíny stěn chodeb,
obytných prostor, ale i fasády. Člověk
mimoděk srovnává klasické dřívější
stavební metody a technologie, například z osmdesátých let dvacátého století, se současným dokonalým pojetím
těchto činností. Výsledkem nových
technologií a postupů jsou například

velmi rovinné podklady pod omítku,
minimum omítkové hmoty s krásně rovinnými plochami a přesnými hranami
a rohy na stropech, dokonale rovinné
podlahové plochy a bezchybné provedení dlažeb. Na pravidelných kontrolních dnech 1x týdně se pozitivně
hodnotí postup a kvalita práce, úroveň
spolupracujících firem, ale i dodržení
časového harmonogramu díla. Zatím
jako zadavatelé musíme konstatovat,
že se finále stavby již dobře rýsuje, a to
ve slušném časovém předstihu oproti
plánu. Dle vyjádření vedení naší stavby budou práce na budově s velkou
pravděpodobností ukončeny již v srpnu 2021, přičemž na září je v plánu
úprava zahradních ploch, pěšin a celkového okolí objektu. Vysázení okras-

ného rostlinstva se plánuje na období
září–říjen 2021, a to už bude finále.
Kolaudace stavby bude zajišťována
na měsíc září. Je třeba dodat, že stavbu
za náš úřad dozoruje pan Hubert Filip,
který má na starosti i řízení místního
hospodářství, ale i některé další investice a opravy. Rád bych mu vyslovil
poděkování za jeho práci.
Samozřejmě se pracuje na plynulém náběhu provozu nového zařízení od ledna 2022. Ve spolupráci
s ředitelkou Charity paní Zdeňkou
Kniezkovou máme již nyní zásobník
pracovních sil pro objekt dle projeveného zájmu našich občanů, i lidí
z okolí s dobrými referencemi z dřívějšího zaměstnání.
 Ladislav Rosman, starosta obce

Provoz domova U Kaple se již připravuje
Koncem roku 2020 jsme psali
o tom, že Charita Bohumín vyhrála
výběrové řízení na provozování nového Domova pro seniory U Kaple.
Jedná se o úplně novou budovu, která se prozatím staví. Podle slov pana
starosty obce Dětmarovice Ladislava
Rosmana stavba pokračuje podle plánu s mírným předstihem a termín kolaudace v září 2021 bude se vší pravděpodobností dodržen.
Samotná služba bude otevřena od 1.
1. 2022. Ale již teď začínáme pracovat na „stavbě“ pracovního týmu, kde
do nového domova budeme přijímat
pracovníky v sociálních službách,
zdravotní sestry, obslužný personál…
Více informací můžete získat
na webových stránkách Charity Bo-

humín:
https://bohumin.charita.cz/
volna-mista/ nebo také na Facebooku
Charita Bohumín.
Také již mohou zájemci o službu
domova pro seniory podávat žádosti
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o přijetí, které najdou opět na webových stránkách https://bohumin.charita.cz/dokumenty/.
 Zdeňka Kniezková-Brňáková,

ředitelka Charity Bohumín
www.detmarovice.cz

I letos byl proveden průzkum spokojenosti uživatelů
pečovatelské služby
Jako každý rok i letos proběhl anonymní průzkum prostřednictvím dotazníku, za účelem zjištění spokojenosti
uživatelů s poskytováním pečovatelské služby v obci Dětmarovice.
Dotazníkového šetření se zúčastni-

lo 42 uživatelů pečovatelské služby
z celkového počtu 54, což je více než
v minulých letech. Dotazníky byly rozděleny na dvě skupiny. V jedné skupině
byli uživatelé pečovatelské služby, kteří
odebírají pouze obědy, a v druhé skupi-

ně uživatelé, kteří čerpají i jiné úkony
pečovatelské služby než jen dovoz obědů. Žádný dotazník nebyl pro neúplnost
vyřazen. Uživatelům byl dán prostor pro
připomínky a náměty ke zlepšení kvality
pečovatelské služby obce Dětmarovice.

Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které pečovatelská služba nabízí?
určitě ano
15

spíše ano
6

nevím
0

spíše ne
0

určitě ne
0

spokojen/a
9

nevím
0

nespokojen/a
0

velmi spokojen/a
0

nevím
6

spíše ne
0

určitě ne
0

Jste spokojeni s nabídkou služeb?
velmi spokojen/a
12

Víte, jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?
určitě ano
24

spíše ano
9

Jste spokojeni s provozní dobou (PO–PÁ 7.30–14.30 hodin), ve které je poskytována pečovatelská služba?
určitě ano
13

spíše ano
5

nevím
0

spíše ne
0

určitě ne
0

spíše ne
0

určitě ne
0

Jste spokojeni se způsobem, jakým s vámi pečovatelky komunikují?
určitě ano
15

spíše ano
4

nevím
0

Stalo se někdy, že by vám pečovatelky podle vašeho názoru neoprávněně odmítli v něčem vyhovět?
určitě ano
0

spíše ano
0

nevím
0

spíše ne
3

určitě ne
15

nevím
1

spíše ne
0

určitě ne
0

Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?
určitě ano
spíše ano
18
9

nevím
0

spíše ne
1

určitě ne
0

Chtěli byste změnit dodavatele obědů?
určitě ano
spíše ano
1
1

nevím
5

spíše ne
5

určitě ne
20

Jsou vaše požadavky, případně stížnosti vyřizovány včas?
určitě ano
14

spíše ano
2

Jste spokojen(a) s prováděním pečovatelských úkonů, s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí atd.?
určitě ano
12

spíše ano
6

nevím
0

spíše ne
0

určitě ne
0

spíše ne
0

určitě ne
0

Doporučil/a byste naši pečovatelskou službu svým známým, přátelům?
určitě ano
13

spíše ano
4

nevím
2

Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za věnovaný čas s vyplněním dotazníku.

Lenka Hanusková, sociální prac. pečovatelské služby
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Za naše nádraží už se nemusíme stydět
V souvislosti s nastartováním dlouho očekávaných investic do státních komunikací a železničních staveb posledních zhruba pět let mohutně investuje Správa železnic
(SŽ) i do rychlostní trati Dětmarovice – Č. Těšín a letos
i do úseku Dětmarovice – Petrovice.
Součástí je rovněž krásný nový železniční most přes řeku
Olši, ale i generálkovaný most v Závadě. Co je ale důležité,
došlo rovněž na modernizaci našeho již dost zpustlého nádraží, přičemž je jeho rekonstrukce nyní v závěru. A s výsledkem velmi slušným, dle mého názoru. Po předchozí
obnově fasády budovy a interiéru odbavovací haly došlo
i na zdevastovaný podchod a schodiště. Přiloženy jsou záběry z obnovených prostor, součástí jsou i výtahy na 1. i 2.
nástupiště, stěny jsou čisté, schodiště renovované. Cestující vlakem tak projde novým slušným prostorem, který
určitě patří k naší pěkné obci. Interiéry samozřejmě hlídají
nezbytné kamery…
Ta břízolitová nevyužívaná část budovy nepatří Správě
železnic, ale Českým drahám, které dlouho nereagovaly

ani na podněty z vedení obce. Proslýchá se, že bude tato
část zbourána. Jen doufám, že zase tato část postupně nezaroste křovisky.

Ladislav Rosman, starosta obce

Informace ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 28. dubna 2021 se v sále
Dělnického domu konalo zasedání
Zastupitelstva obce Dětmarovice. Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce za rok 2020, účetní
závěrkou k 31. 12. 2020, s výsledky hospodaření k 31. 3. 2021 a také
s rozpočtovým opatřením.

Zastupitelé všechny tyto body finanční oblasti schválili, včetně žádostí organizací o dotaci. Poté zastupitelé
projednali žádosti týkající se majetkové problematiky a následnou prezentací fotodokumentace z průběhu stavby domova pro seniory bylo zasedání
ukončeno.

Příští zasedání zastupitelstva obce
je plánováno na středu 30. 6. 2021
v 17.00 hodin.
Vážení občané, k účasti na příštím zasedání ZO jste všichni srdečně
zváni (za dodržení opatření platných
v době zasedání).
Šárka Kepenyesová, tajemnice OÚ

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.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Od poslední úpravy na křižovatce se v obci nic takového
nepřipravilo? Na chodce i parkování myslíme...
V kterési anketní reakci jsem se dočetl to, co je v nadpisu úvahy. Trochu mne to i zamrzelo, protože se i v této
oblasti na věcech spojených s chodci a dopravou pracuje.
Tak tedy zrekapituluji akce za rok 2020 směřující
na chodce a parkování v obci. K parkování možno sdělit,
že je na světě nový projekt se stavebním povolením pro
nové parkoviště vedle bývalé provozovny Autodíly. Parkoviště postavíme v létě 2021, stavební povolení již máme
a vybrána je i realizační firma. Další parkoviště jsme předjednali s Povodím Odry, a to u mostu přes řeku – v návaznosti na naši pěknou cyklotrasu. Zadání projektu je připraveno. No a třetí parkoviště máme naplánováno u hřiště SK,
to ale bude asi později.
Pro bezpečnost chodců je konečně k dispozici projekt
se stavebním povolením chodníku v Koukolné za řekou. Obec má na jeho realizaci dotaci 2,9 mil. Kč a stav-

ba byla již prakticky zahájena kácením stromů na jaře
2021 a pokračuje, do léta bude chodník hotov. Realizace případných dalších přechodů pro chodce v obci byla
na Policii ČR projednána několikrát. Osobně by se mi
líbil přechod naproti cukrárny paní Sznapkové, jenže…
U Dělnického domu je přechod se světly a u obecního
úřadu je přechod rovněž. Dosavadní snahy o „vpasování“ dalšího přechodu – těsně mezi ty stávající – ale
pochopení u Policie ČR zatím nenašlo. Kadence přecházení je na tři přechody v krátkém úseku údajně
nízká a měli bychom tady přechodů neobvykle „husto“.
Pro povolování přechodů je četnost přecházení v daném
místě jedním z rozhodujících aspektů. V zájmu je totiž
v neposlední řadě i plynulost dopravy na naší „oblíbené“
silnici 1. třídy I/67.

Ladislav Rosman, starosta obce

anketa
Zeptali jsme se našich
občanů: Jste pro pojmenování ulic v obci Dětmarovice a proč?

zůstaňme i nadále jen jako
Dětmarovice.“

Václav, 58 let
„Pojmenování
ulic
v obci není potřeba. Kromě toho, byla by nutná výměna dokladů.“

Zuzana, 37 let
„I před časem jsme v anketě hlasovali proti. Už
jen proto, že by bylo hodně starostí s tím, vyměnit
všude stávající adresu,
ať už jsou to různé osobní doklady, živnostenské
listy, vizitky atd., je toho
nespočet. Nestálo by málo
času všechno vyřídit, nehledě na finanční náklady
s tím spojené.
Navíc se skutečností,
že nemáme v obci názvy
ulic, jsme nikdy neměli
problém.“

Tomáš, 44 let
„Já osobně pro pojmenování ulic v naší obci nejsem. Nechal bych hlasovat
všechny občany, aby se
každý mohl vyjádřit. Má
to určité výhody, hlavně
v rychlejší orientaci, ale to
běhání po úřadech, všude
nahlásit změnu bydliště, to
je hlavní nevýhoda. V naší
republice už mnoho obcí
bez názvu ulic není, proto

Jana, 47 let
„Nad touto otázkou
jsem se zatím nezamýšlela, nevidím převažující
důvody. Spíše asi ne, kvůli tomu, že by se musely
měnit všechny doklady...
A zvláště v současnosti,
kdy všichni mají navigaci
v telefonu, snadno si tak
najdou dané místo. Možná
snad pro operační složky
by to bylo přínosné.“

Jaroslav, 67 let
„Vzhledem k tomu, že
to s sebou přináší určité
problémy pro občany (vyřizování nových dokladů,
upřesnění adresy u různých institucí), tak se domnívám, že pojmenování
ulic není zapotřebí.“
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Lucie, 21 let
„Pojmenování ulic mi
přijde v této době zbytečné. Myslím, že jsou
v naší obci důležitější
problémy k řešení jako
například kanalizace, rušení míst určených k separaci odpadu, viz Koukolná, atd. Zároveň se
obávám, že by názvy ulic
mohly dopadnout podobně jako pojmenování nového domova pro seniory
U kaple (ano, patří zde
velké K), které mi přijde
morbidní. Doslechla jsem
se, že si občané stěžují
na facebookových stránkách Dětmarovice a sousedé, že je díky nepojmenovaným ulicím problém
dojezdu záchranky. Tento
problém hravě vyřeší aplikace Záchranka, která funguje na principu
GPS.“
Jana, 53 let
„Nemyslím si, že pojmenování ulic je věc,
která by nás pálila. Ano,
hodí se to, ale nespěchá
to.“
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Michal, 49 let
„V pojmenování ulic
nespatřuji žádný přínos.
Přehledná orientace je
v současnosti i bez pojmenování ulic. Spíš v tom vidím časovou zátěž pro občany ohledně vyřizování
nových dokladů a finanční
náklady pro obec. Myslím
si, že jsou jiné a důležitější priority, např. oprava
některých místních komunikací, které jsou v katastrofálním stavu.“
Radmila, 49 let
„Při pojmenování ulic
by si každý občan musel
dát změnit tento údaj v občanském průkaze. Asi by
bylo nutné uspořádat anketu k názvům ulic a tato
doba, strávená s těmito
úkony, může být využita
k řešení vážnějších problémů, než je pojmenování ulic. Nehledě na to,
že by to pro obec znamenalo další administrativní
a finanční zátěž. V době
„GPS“ nejsem pro pojmenování ulic v Dětmarovicích. Je to zbytečné.“
www.detmarovice.cz

Rušení separačních stanovišť u Dělnického domu
a u COOPu
Po zrušení problémového separačního stanoviště
v Koukolné u motorestu byl od 1. 1. 2021 zkušebně zaveden měsíční svoz tříděného odpadu, papíru a plastu,
od vytipovaných 105 rodinných domů v oblasti za motorestem a části Glembovce v pytlích.
Po vyhodnocení pytlového svozu tříděného odpadu
za 1. čtvrtletí rada obce zvažuje pokračování v zavádění tohoto systému do další oblasti. Tentokrát se
jedná o centrum obce, od Dělnického domu směrem

„ke kříži“, ulice k hájence a zpět kolem restaurace
Na Statku, až k hlavní silnici, v oblasti s nejhustší
zástavbou. Po zavedení tohoto systému dojde ke zrušení stanovišť u samoobsluhy COOP a za Dělnickým
domem. Na těchto místech zůstanou pouze kontejnery na sklo, u COOPu kontejner Asekolu na drobný
elektroodpad.
Ostatní separační stanoviště zůstávají beze změny.

Taťána Čempelová, OÚ Dětmarovice

Neberte mláďata rodičům!
Měsíce květen a červen jsou měsíce, kdy je kladeno nejvíce mláďat srstnaté zvěře. V našich podmínkách zvěře
srnčí a zajíců. Oba druhy patří do skupiny tzv. odkládacích
mláďat. To znamená, že je jejich matka odkládá na bezpečné místo a vrací se k nim pouze, aby je nakojila. Snaží
se je ochránit a odvrací pozornost predátorů tím, že se jim
ukáže a odbíhá. Pomine-li nebezpečí tak se vrací.
Opuštěná nejsou a pomoc nepotřebují. Naopak. Lidský zásah je zabíjí. Pokud někdo mládě objeví, rozhodně by na ně neměl sahat, ale co nejrychleji by od něj
měl odejít. Důležité je hlídat své psy, aby jim neublížily. Srna poznává své srnče podle pachu. Pohladíme-li
je, přeneseme na ně svůj lidský pach a to se stává pro
matku cizí, ta je opustí a srnče hyne hladem. I vaše rukavice nesou váš pach. Je-li nutné srnče přemístit, třeba
z důvodu senoseče, postupujeme následovně. Natrháme
větší množství vzrostlé trávy a tou zasypeme srnčátko
a přes ni je lehce uchopíme a odneseme na vhodné místo. Odstraníme následně traviny, aniž bychom se srnčátka dotkli a vzdálíme se. Srnče se pískáním ozve své
matce. Nejvíce pomůžeme tím, že se chováme k přírodě
ohleduplně a nerušíme v tomto období kladení mláďat.
Nenecháváme v přírodě volně pobíhat psy. Po třech
týdnech již srnče následuje matku. Majitelům pozemků
ukládá zákon hlásit senoseč předem (ne 1 hodinu, ale
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

min. 24 hodin) místnímu uživateli honitby (Myslivecký
Spolek Zátiší Dětmarovice), aby provedl nezbytné úkony k ochraně zvěře před posečením. Při nalezení zraněného živočicha (např. labuť, srna, káně, jezevec, liška
aj.) volejte do záchranné stanice na tel: 556 758 675
a poraďte se s ní o dalším postupu.
Pří nálezu zraněného nebo i usmrceného zvláštně chráněného živočicha (vlk, bobr, vydra, orel, rys) nutno volat
AOPK, případně Policii ČR.
NEZAPOMEŇTE – odebráním zdravého živočicha
z přírody porušujete zákon!

Josef Grobelný, funkcionář mysliveckého spolku
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Připomeňme si významné májové dny
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás krátce, poněkud opožděně, ale s plánovaným termínem vydání Okénka, ještě pozdravil
u příležitosti významných májových
dnů. Vzpomeňme první máj, který je
celosvětově uznávaným Svátkem práce. Zároveň prvního května 1945 byla
osvobozena naše obec z nacistického
područí a otroctví Rudou armádou.
Letos slavíme sedmdesáté šesté výročí této události.
Pamětníci většinou zemřeli a dnes
bývají tyto události často i tendenčně
zlehčovány. Dnešní svět prožívá sice
docela konfliktní období, ale s válečnými útrapami se ta situace srovnat
nedá. Nebezpečného harašení zbraněmi je nicméně ve světě stále mnoho.
Někdy se zdá, jako by se na pohnutou
historii stále více zapomínalo a lidé
si nevážili míru, ve kterém žijeme již
relativně dlouhé období. Zapomnění na neblahou historii může například vyvolat i případné opakování zlé
doby, kterou si naši předkové museli
prožít. Je potřeba si i uvědomit, kolik lidí různých národů a národností
ve druhé světové válce muselo padnout. Jsem přesvědčen o tom, že není

možné za žádných okolností vytěsňovat a překrucovat historickou pravdu
o Mnichovské zradě, o tom, kdo a jak
druhou světovou válku vyvolal a kdo
a jakou měrou nakonec přispěl k porážce nacistického Německa. Na území tehdejšího Československa byla
velmi významná Ostravská operace,
během které padlo 20 tisíc rudoarmějců a tisíc vojáků československých.

Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba
se v těchto dnech poklonit památce
všech lidí bez rozdílu národností, kteří
ve strašné mašinerii 2. světové války
položili své životy v boji proti nacismu a fašismu. Zároveň si je potřeba
uvědomit i některé souvislosti s děním
ve dnešním složitém světě i proto, aby
se krutá historie nemusela opakovat.
 Ladislav Rosman, starosta obce

V pátek 7. května 2021, u příležitosti Dne vítězství, uctili zástupci obce a politických stran památku
umučených občanů v koncentračních táborech za 2. světové války tradičním položením kytic u pomníku.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Rodinný Park DAKOL v blízkosti naší obce
zahájil sezónu
Je dobrou zprávou, že rodiny s dětmi mohou využít
blízkosti Parku v sousedních Petrovicích u Karviné
k pobytu v přírodě a mezi zvířátky. Novým trendem
využívání volného času rodin jsou právě family parky,
které vznikají napříč celou republikou.
Rodinný Park DAKOL je totiž ideálním místem pro
trávení volného času rodin s dětmi. V parku, který je jediný svého druhu v regionu, je pro děti připraveno plno
zábavy. Je tam tábořiště s týpí, dětské hřiště se skluzavkami a houpačkami, lezecké dráhy, vodní hřiště, lanový park, minigolf a spousty dalších atrakcí pro děti.

V horní části Parku je umístěno malé kontaktní zoo, kde
si nejmenší děti mohou pohladit a nakrmit ovečky, králíčky a další zvířátka.
Součástí provozu našeho Parku jsou také organizované tematické programy a vystoupení, např. pro mateřské
školy, letní příměstské tábory, ale i pro širokou veřejnost.
Srdečně zvu všechny k návštěvě našeho parku a věřím, že se budou návštěvníkům nové možnosti využití
volného času se svými ratolestmi líbit.

Michaela Pacanovská, jednatelka

Informace z ministerstva kultury
Vážení občané Dětmarovic, před pár dny jsme ukončili program Covid Kultura 3.1, ve kterém bylo podáno
celkem 3 464 žádostí, například od hudebníků, herců,
malířů či spisovatelů. K poslednímu dubnu skončil
také dotační program Covid Kultura 3.2 určený pro
pracovníky z oblasti audiovize (režiséři, herci, kameramani…) s 411 žádostmi. Umělců ve vašich řadách se
skrývala opravdu spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se
s ministerstvem financí na možnosti zapojení se umělců
do Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. – https://1url.cz/XKJDi. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také
spustili nový dotační titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají
v oblasti kultury – provozují hudební klub, výstavní síň,
muzeum, pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní programy – https://1url.
cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadatelé
z předchozích výzev mohou kombinovat předešlé žádosti s nově vyhlášeným programem.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem
usilovně pracuje se zástupci z ministerstva zdravotnictví na plánu rozvolňování opatření v kultuře a podmínDĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

kách, za kterých se budou moci kulturně-společenské
akce uskutečňovat. Držte nám, prosím, palce!
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se na mě obraťte – jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri. Jsme
vám připraveni pomoci.
 S úctou Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
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Cyklistická sezóna začíná
Mrazivé
dny
jsou
za námi. Sníh ze silnic je
pryč a i ranní teploty jsou
také stále příjemnější.
Není divu, že cyklisté jsou
na cestách stále častějším
jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně
pečovat. Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by
každý cyklista měl navštívit nejprve specializovaný
servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou do stavu,
ve kterém může bezpečně
vyjet na cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisují

sami, a tak je třeba po zimě
připomenout povinnou výbavu jízdního kola:
- přední odrazka bílé barvy
- zadní odrazka červené
barvy
- dvě na sobě nezávislé brzdy
- oranžové odrazky ve výpletu kol
- oranžové odrazky na obou
stranách pedálů
Přestože toto je povinná
výbava jízdního kola, kolo
doplňujeme také o:
- světlomet s bílým světlem
- zadní svítilnu červené barvy
A to zejména za snížené
viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště.
Při snížené viditelnosti je
vhodné použít také reflexní
prvky.
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost
užívat za jízdy ochrannou
přilbu. Tuto povinnost
ukládá cyklistům do 18 let
zákon. Přesto, i pokud jste

starší, používejte při jízdě
ochrannou přilbu, může
vám zachránit život.
Cyklistická sezóna tedy
může začít… Nezapomínejte však, že i cyklista je
účastníkem silničního provozu, a proto je třeba být
obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.

Karla Špaltová,

vrchní inspektor
A závěrem pár připomenutí:
• cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
• cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu
• na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji
vozovky, jen jednotlivě za sebou
• jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak
platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním kole
• je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít
• cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant,
nepatří ani za řídítka jízdního kola

Rychvaldský slavík
se nevzdává
Přijměte pozvání k účasti na tradiční akci naší školy – Rychvaldský slavík
– letos však poněkud netradičně. Přestože předvídat budoucnost je v dnešní
době obzvlášť nesnadné,
rozhodli jsme se XVII.
ročník této pěvecké soutěže pro každého uspořádat
online.
Naše zkušenosti z distanční výuky nás přesvědčily, že radost z hudby lze
sdílet i ve ztížených podmínkách. Nejsou to ale
pouze náročnější podmínky. Jsou to také příležitosti vyzkoušet nové přístupy
a získat zajímavé zkušenosti. Proto věříme, že si

i online soutěžení získá
své příznivce. Pokud tedy
patříte k těm, kteří rádi
zpívají a mají chuť vyzkoušet něco nového, vytvořte nahrávku a vyplňte
svoji přihlášku na stránkách školy. Nezapomeňte, že soutěž není jen pro
děti. Horní věková hranice
soutěžících není stanovena! Podrobné informace
ohledně organizace soutěže vám rádi poskytneme.
Vaši nahrávku posoudí odborná porota a nejlepší výkony budou samozřejmě
náležitě oceněny. Těšíme
se na vás!

Kateřina Šmídová,

ZUŠ Rychvald

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ - 27. 5. 2021

Na základě zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých
souvisejících zákonů, bude veterinárním lékařem provedeno povinné
očkování psů proti vzteklině, které se uskuteční

ve čtvrtek 27. 5. 2021 na těchto místech v obci:
Obecní úřad
8.30 – 9.00 hodin
Nadjezd
9.10 – 9.40 hodin
Restaurace OLMOVEC
9.50 – 10.20 hodin
Restaurace RUMCAJS na Zálesí
11.15 – 11.45 hodin
Motorest Koukolná
13.30 – 14.00 hodin
Bývalá restaurace na GLEMBOVCI 14.10 – 14.30 hodin
Při očkování nutno předložit očkovací průkaz psa.
Poplatek 150 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
PŘI OČKOVÁNÍ MĚJTE ZAKRYTÉ HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
A DODRŽUJTE ROZESTUPY MINIMÁLNĚ 2 METRY

Z bezpečnostních důvodů musí být k očkování pes přiveden na vodítku,
s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby. Pokud byl pes v letošním roce již
očkován, předloží jeho majitel doklad o očkování k nahlédnutí při hromadném
očkování nebo nejpozději do 30. 6. 2021 p. Ing. Janě Timko na Obecní úřad
v Dětmarovicích. Nedodržení tohoto termínu bude považováno za porušení čl. II
ods. 2f) Vyhlášky o chovu psů na území obce Dětmarovice a majiteli může být
uložena pořádková pokuta.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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chcete mě?
ARAN: Aran je mazlivý, přátelský, veselý, nesmírně hodný a neubližný. Nikdo ho ale nevychovával, vypadá to, že ho měl jen někdo na zahradě. Takový přístup majitelů psů je zcela na nic.
Aran neuměl chodit na vodítku, neznal povely, ale to už se zlepšilo, je moc šikovný. Je to pořádný
kus chlapa, krásně stavěný. I proto není možné, aby si takový pejsek dělal, co se mu zlíbí. Potřebuje někoho, kdo ho naučí všechno, co za dva roky promeškal. Je to milý pejsan, musí se mu někdo
věnovat a bude ještě lepším parťákem. Nehledá někoho, pro koho bude jen okrasou na zahradu
a zaháněčem zlodějů – pro Arana chceme, aby byl rovnocenným parťákem a členem rodiny.
Kříženec ovčáka, pes, věk v době nálezu: cca 2 roky, ev. číslo 2248, nalezen 21. 8. 2020.
BAJAJA: Bajaja je náš jednooký princ. Je hodný. Ale na procházce si mě absolutně
nevšímal. Nechal se hladit, ale ani náznakem nebylo vidět, že by to vnímal. Zajímalo ho
všechno kolem, vše pozorně sledoval, i v dálce. Lovecké geny v sobě nezapře. Svůj handicap nedává znát. Potřebuje přicházet s lidmi více do kontaktu a snad je brzy začne brát
více v potaz. Nesnese jiné psy.
Jagteriér, pes, věk v době nálezu: cca 6 let, ev. číslo 2007, nalezen 31. 12. 2018.
BENNY: Beny je na procházce celkem poslušný, někdy se zapomene a zatáhne, ale s dobrým vedením není problém ho usměrnit. Je šikovný, rád si přijde pro pohlazení, čehož
si dříve zřejmě vůbec nemohl užít. Je klidnější, ale umí se i krásně rozdovádět a je tak
šťastný. Má rád pamlsky. Dříve „sloužil“ jako hlídací pes... Na cizí lidi si musí nejdříve
zvyknout. Hledá pány, kteří mají s výchovou psa zkušenosti.
Kříženec středního až velkého vzrůstu, věk v době přijetí do útulku: 5 let, přijat: 19. 6. 2019.
SAFIR: Safir je velmi přátelský, hodně živý, veselý, rád se nechá mazlit. Hledá aktivnější
rodinu, která bude vědět, jak na výchovu a socializaci psa. U Safira se na to předchozí majitelé vykvákli. Socializace pro něj bude důležitá, aby ze všeho nebyl u vytržení. Také se potřebuje naučit chodit na vodítku. Učíme se to a zvládá to pěkně, ale je potřeba být důsledný.
Kříženec velkého vzrůstu, pes, věk v době nálezu: cca 4 roky, ev. č. 2284, nalezen 22. 1. 2021.
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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Nebezpečí požárů v domácnostech
aneb aby doma nehořelo
V domácnostech v současné době trávíme mnohem více
času, než jsme možná byli zvyklí. Děti a studenti se místo
v lavicích ve škole učí z prostoru svého pokoje a spousta
lidí pracuje z domova. Často dochází k tomu, že se staráme
o více věcí najednou, vaříme oběd a zároveň kontrolujeme výuku svých dětí, telefonujeme s kolegou, přebíháme
z místnosti do místnosti aj. Při tom se nám může stát, že
na něco zapomeneme.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí mimo jiné i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru.
Argumenty typu „Bydlím tady 20 let a žádný požár jsem
tu nezažil.“ a „Dělám to tak odjakživa a nikdy se mi nic
nestalo.“ nejsou zárukou toho, že k požáru nemůže dojít.
V domácnostech se nachází spousta předmětů, které obsahují hořlavé látky (pohovky, nábytek aj.) a velké množství
elektrických spotřebičů (mobily, televize, počítače aj.), které mohou přispívat ke vzniku či šíření případného požáru.
Jedním z nejrizikovějších míst v naší domácnosti je kuchyň. Nachází se v ní velké množství zařízení a spotřebičů, jež běžně používáme a které jsou potenciální příčinou
vzniku požárů. Zejména pokud tato zařízení necháme bez
dozoru či nedodržujeme bezpečnostní pokyny a návody.
V žádném případě bychom neměli ponechávat bez dozoru
vařící se jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce aj. a také umísťovat hořlavé předměty blízko otevřeného ohně nebo horkého povrchu. Velké
množství požárů v domácnostech souvisí právě s vařením,
kdy často zapomeneme, že jsme na sporáku nechali vařit
jídlo, a ponecháme kuchyň bez dozoru. To pak následně
může vést ke vzniku požáru.
V dalších místnostech naší domácnosti (obývací pokoj,
ložnice, dětský pokoj aj.) bychom neměli umisťovat zapálené svíčky na hořlavý poklad a nechávat je bez dozoru. Při
kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových
košů či jiných nádob dbejme na jejich dokonalé uhašení.
Pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování bezpečné
vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů, například
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při ustavování nábytku nebo sušení oděvů. Působením tepla může dojít k jejich vznícení.
Další místem, kde může také docházet ke vzniku požáru,
jsou balkony a lodžie, zejména pokud jsou na nich skladovány hořlavé materiály. Mysleme na to, že balkon nebo
lodžie není skladiště, a tento prostor není určen k odkládání nepotřebných věcí z naší domácnosti. Nedopalek, který
může zabloudit na balkon či lodžii z patra nad vámi, nebo
odpálená zábavní pyrotechnika, mohou způsobit požár.

Kristýna Kutilová,

koordinátor preventivně výchovné činnosti
Rady pro předcházení vzniku požárů:
• V případě, že začne na sporáku hořet hrnec, tak je potřeba vypnout sporák, resp. plotýnky a hrnec přikryjte pokličkou nebo navlhčenou utěrkou. Nikdy do hrnce nelijte vodu!
• Neponechávejte zápalky, zapalovače a svíčky v dosahu dětí.
• Před ochodem z domova nezapomeňte zkontrolovat,
zda je vypnutý sporák a jsou zhasnutá světla, uhašené
svíčky a cigarety, a také zkontrolujte, zda neuniká někde
plyn či voda.
• Preventivně se vyplatí pravidelně nechávat překontrolovat technický stav spotřebičů.
• Dodržujte pokyny a návody výrobce k použití spotřebičů a zařízení, zejména pokud se nepoužívají, tak je
vypojte ze zásuvky.
• Pravidelně nechávejte zkontrolovat stav elektrických
rozvodů a plynoinstalace v domácnosti příslušnou odborně způsobilou osobou.
• Neprovádět neodborné zásahy do elektroinstalace
a plynoinstalace.
• Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci
s hořlavými kapalinami či jinými hořlavými látkami, při
svařování, řezání a jiných činnostech.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte spalinové cesty, resp.
komíny (minimální intervaly jsou stanoveny ve vyhlášce
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).

- 12 -

www.detmarovice.cz

Karvinská hornická nemocnice už operuje
ve stejném rozsahu jako před covidem
Karvinská hornická nemocnice obnovila po 7. dubnu
elektivní péči a nyní opět provádí tolik plánovaných operací, kolik jich prováděla předtím, než naplno udeřil covid. O maximálním rozsahu plánované operativy, kterou
umožňuje zprovoznění nové modulární budovy, se však
ještě mluvit nedá, protože nemocnice nadále pečuje o pacienty s covidem a udržuje rezervní covidová lůžka.
Do běžného provozu se vrátily všechny tři operační sály
a první pacienti obsadili druhé patro nové budovy, kde se
teď využívají jak standardní lůžka, tak lůžka intenzivní
péče. „Denně provádíme pět malých výkonů, dvě operace páteře a tři endoprotézy. Před každou operací musíme
pacientovi provést PCR test. Už jsme zachytili i několik
pozitivních případů, u kterých se plánovaný výkon nemohl
uskutečnit,“ popisuje nynější rozsah elektivní péče ředitel
Karvinské hornické nemocnice MUDr. Tomáš Canibal.
Svému účelu opět slouží oddělení rehabilitace, které
bylo po několik měsíců covidovou jednotkou. Posledním
krokem, který umožní navýšení počtu plánovaných operací, je otevření oddělení chirurgie páteře. To zatím zůstává

zavřené, protože část zdravotnického personálu je stále
vyčleněna na péči o covidové pacienty.
„Od 23. října do 7. dubna jsme na základě mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nemohli operovat.
Čekací doby se protáhly o půl roku a o tuto dobu se protáhnou i u nových indikací, proto je naší snahou průběžně navyšovat počty operací, abychom čekací doby na výměny
nosných kloubů a operace páteře co možná nejvíce zkrátili,“ dodává ředitel nemocnice.
Jeho slova potvrzuje jeden z nynějších pacientů ortopedického oddělení František Svák, který už má svou operaci
kolena naštěstí za sebou. „Na tu operaci jsem kvůli koroně čekal dlouho, ale hned, jak se zase dalo operovat, jsem
šel mezi prvními a jsem za to rád. Já jsem necelé dva roky
po operaci páteře, ale nějak to pořád nebylo dobré. Nemohl
jsem chodit, protože ta bolest, co mi z nohy vystřelovala
do páteře, byla hrozná. Očekávám, že po operaci kolena se
mi bude i ta páteř lépe hojit a že budu lépe chodit,“ svěřil
se pan František, kterého ho teď čeká potřebná rehabilitace.

Text, foto: Andrea Vargová, mluvčí KHN a. s.

Fotografie nejkrásnějšího rozkvetlého truhlíku
Vyfoťte svůj rozkvetlý truhlík a pochlubte se s tím, jak vám rostou květiny a zkrášlují dům či byt. Fotografii
zašlete na e-mailovou adresu: det.okenko@seznam.cz s uvedením vaší adresy, a to do 12. 7. 2021. Nejkrásnější
fotky budou uveřejněny v následujícím Okénku. 
DO

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím,
teplo pro okolní města bude vyrábět z plynu
Skupina ČEZ odstaví
na konci roku 2022 nebo
nejpozději po topné sezóně 2022–2023 v Elektrárně Dětmarovice tři uhelné
bloky o celkovém výkonu
600 MW. Místo nich ČEZ
vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu
elektřiny a zároveň tepla
z plynu. Ty energetikům
umožní pokračovat v dodávkách tepla do Orlové
a Bohumína.
Ukončení provozu uhelných bloků souvisí s klimatickou politikou Evropské unie, která usiluje
o výrazné snížení emisí
skleníkových plynů a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. To mimo
jiné zdražilo emisní povolenky natolik, že výroba
energie z černého uhlí začala být výrazně ztrátová.
Energetici usilují o to,
aby
ukončení
provozu uhelných bloků mělo
na region co nejméně negativních dopadů. „Letos
plánujeme snížení počtu
pracovních míst přibližně
o deset procent. Další odchody budou následovat až
po ukončení provozu uhelných bloků na konci roku
2022 nebo po ukončení
topné sezóny v roce 2023.
Předpokládám, že v maximální míře využijeme přirozené odchody, například
do důchodu, a také že mnozí naši odborníci najdou
uplatnění v dalších dceřiných společnostech Skupiny ČEZ,“ řekl generální
ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.
„Konec spalování uhlí
pro energetické účely je

přirozený proces, který
musel nastat i v našem
kraji. Ale samozřejmě
v tom musíme postupovat
koncepčně, nemůžeme ze
dne na den odstavit lidi
ve městech od zásobování teplem. Jsem proto rád,
že ČEZ postupuje v tomto
směru promyšleně a zodpovědně,“ řekl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje a člen uhelné
komise Jakub Unucka.
Kogenerační
jednotka
umožňuje společnou výrobu elektřiny a tepla, čímž
se její účinnost přeměny
energie dostává nad 90 procent. Znamená to finanční úsporu a zároveň vyšší
ekologičnost a omezení
úniku znečišťujících látek
do ovzduší. Jako palivo je
navíc využíván plyn, což
je výrazně šetrnější zdroj
než uhlí. V Dětmarovicích
se počítá s vybudováním
čtyř takových jednotek
o celkovém výkonu kolem
45 MW. Navržené řešení
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je v souladu se strategií
transformace teplárenství
vyhlášenou Ministerstvem
průmyslu a obchodu v září
2020 a vzhledem k finanční náročnosti předpokládá
využití připravované provozní a investiční podpory.
„Evropa stále rychleji
směřuje k bezemisní energetice. Skupina ČEZ udělala v tomto další významný krok, už v minulosti
jsme emise výrazně snížili
a letos očekáváme další
pokles o více než 12 procent,“ řekl ředitel divize
klasická energetika a člen
představenstva ČEZ Ladislav Štěpánek.
ČEZ v posledních dvou
letech ukončil provoz
i dalších uhelných zdrojů.
Zavřel elektrárnu Prunéřov I (440 MW), ukončil
provoz dvou bloků v elektrárně Ledvice (220 MW),
prvního bloku v Dětmarovicích (200 MW) a černouhelný zdroj v Ostravě-Vítkovicích (80 MW) převedl
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na plyn. Od ledna firma
neprovozuje ani elektrárnu Počerady a letos uzavře
hnědouhelnou elektrárnu
Mělník III (500 MW).
Rozhodnutí o nové koncepci neovlivní další aktivity energetiků v lokalitě.
V režii ČEZ Distribuce
pokračuje příprava na výstavbu rozvoden (110/22
kV a 110 kV), ČEPS chystá novou rozvodnu (420
kV). Do budoucna se zvažují plány na vybudování
paroplynového zdroje pro
výrobu elektřiny nebo většího solárního parku.
Elektrárna Dětmarovice
je největší klasickou uhelnou elektrárnou na území
Moravskoslezského
kraje i v rámci celé Moravy.
Spaluje černé uhlí, z něhož
vyrábí elektřinu a teplo,
kterým zásobuje především
domácnosti a firmy v Bohumíně a v Orlové. Elektrárna
má 205 zaměstnanců.

Vladislav Sobol,

mluvčí ČEZ

www.detmarovice.cz

Noc kostelů 2021 se letos koná 28. května
Jak neobvyklé je navštívit chrámy a kostely v noci,
si můžete na mnoha místech naší země opět vyzkoušet
na tradiční akci Noc kostelů, která se letos koná 28.
května.
Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle
ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, je projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají
a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, svoje osobní obdarování a dovednosti, je znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé
v minulých staletích.
V rámci této akce můžete navštívit kostely a modlitebny na území celé České republiky, které jsou členy
nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR
a jejichž farníci měli chuť se do tohoto krásného projektu pustit i v této nelehké době. Noc kostelů si klade
cíle, jako v letech minulých – pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde
nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku.
Také naše farnost se opět do této akce letos zapojila.
Chceme vás všechny srdečně pozvat od 18.00
do 23.00 hodin do kostela sv. Maří Magdalény nebo
od 18.00 do 20.00 do Nebrojovy kaple sv. Izidora.

Program Noci kostelů v kostele
sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích:

50. výročí školy

17.50 - 18.00 „Spojeni hlasem zvonů“
V 19.00 a v 19.30 „Opravené varhany“
– komentovaná prohlídka p. Jiřího Krátkého,
diecézního organologa a hlavního garanta
restaurování našich varhan
V 19.20 a ve 20.00 „Velebí má duše Hospodina“
– varhanní vystoupení p. Martina Uhlíka
Program celou NOC:
- výstava velkoformátových fotografií „Člověk a víra“
- výstavka dětských prací na téma „Život kolem nás“
- pro děti malování na chodníku
- k dispozici budou pohlednice kostela, poutnické kartičky, Poutnické noviny, tašky s obrázkem kostela, magnetky obce a pro malé návštěvníky sladká pozornost.

Vážení spoluobčané, škola letos připravuje
oslavy 50. výročí školy, o čemž vás ještě budeme
informovat. V této souvislosti se na vás obracím
s následující prosbou: Máte-li doma dobové fotografie ze života školy (akce, třídní foto atd.),
poskytněte nám je. Fotky budou použity k dokumentaci historického vývoje školy.

Robert Lindert, ředitel školy
DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

Nebrojova kaple sv. Izidora
– otevřena od 18.00 do 20.00
k prohlídce, zastavení, modlitbě. I tam bude
pro poutníky připravena drobná pozornost.
U stánku před kostelem bude tradičně
připraveno výborné občerstvení.
Srdečně zve farnost Dětmarovice
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Obří zájem o virtuální exkurze v elektrárnách
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem,
energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu
ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci
navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během
virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí
domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má
chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je
jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat
profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci
a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku
na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy,
originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro
divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se
s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí
bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci
získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se k do elektráren virtuálně
podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO

o pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle
všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě
o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro
ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější
a zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová
podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije
nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.
cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až
do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až osm termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro
školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes
platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí
dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí
například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti
na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz.
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MINI

OPTIMAL

PREMIUM

5/1 Mbit

25/10 Mbit

50/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

AKTIVACE 999 Kč

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

50/20 Mbit

150/75 Mbit

250/100 Mbit

450 Kč/měs.

550 Kč/měs.

650 Kč/měs.

O dostupnosti se informujte v kanceláři. / V ceně měsíčních plateb
je zahrnuto DPH. / Aktivace zahrnuje kabeláž a práce technika.

AKTIVACE ZDARMA

INTERNET SINGLE

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

BEZ ÚVAZKU

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800

/

info@vejnet.cz

AFÉRA, AFORISMUS, AMPÉR, AREKA, ARSENÁL, ASTMA, BATIK, BEZTVARÝ, BLAFÁK, ČAREK, DIETA, DIKTÁT, EXPERIMENT, EXTRA, FILKY, HEMISFÉRA, HORNA, IKONY, ILUZE, KAVKAZ, KRÉDO, KRMIVO, LETOPIS, LOKTY, MAMINA, MAZUT,
MEKKA, MIXÁŽ, MŠICE, NÁROD, NÁZEV, NEBOŤ, NEUTRON, OBŘÍZKA, OSLAVENEC, OSMÁK, OSMINA, PASIÁNS, PATRO, PAVILON, PECKA, PENÍZ, RÁMCE, RATAN, REŽNÁ, ROMÁN, RYTBA, ŘÍMAN, SIRKA, SÍTKA, SKVRNY, SOKOLE, SPORY, SRPEK,
STÁŽE, STRDÍ, SVÁTÁ, ŠAPITO, ŠKRALOUP, ŠOTCI, ŠVIHY, TANCE, ÚLEKY, ÚSEKY, VERŠE, VETEŠ, VÝZKUMNÍK, ŽALÁŘ

Miroslav Horníček: Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, ... dokončení v tajence.

Řešení: ... co poslouchat má a co slyšet nemusí.

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO
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inzerce
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společenská kronika
Oslavili životní jubileum
Březen 2021

Duben 2021

80 let

80 let

Jiří Gurecký

Jarmila Sikorová

Marie Pochtiolová

Václav Šeliga

Jan Sztwiertnia

81 let

81 let

Miloslav Staníček

Vladimír Pospíšil

Alexander Kacsmár

Rudolf Wójcik

Milan Mikula

Vanda Sýkorová

82 let

Erna Kappelari

Jiří Bortlík

Jiřina Madejová

83 let

82 let

Jiří Kokot

Liduše Czopiková

Dominik Bednár

Anděla Konkolská

Alena Židková

83 let

86 let

Štefan Marchevka

Věra Ivánková

84 let

Jindřiška Bauerová

Tomáš Stáňa

88 let

Růžena Ročková

Antonie Szwedová

86 let

89 let

Vladimír Šeliga

Anna Šimanská

Božena Stošková

92 let

94 let

Miroslava Kijonková

Mária Rzuhovská

93 let
Valerie Kijonková
94 let

vzpomínky
Vzpomínáme na zemřelé
Annu Halamovou
Jozefa Woznicu
Zdeňka Hanuska
Irmgardu Liberdovou

Dne 25. 4. jsme
vzpomněli 2. smutné
výročí našeho tatínka
pana Jana Elšíka.
S láskou vzpomínají
dcera Marie s rodinou,
syn Zdeněk s rodinou
a snacha Jana s rodinou.

Dne 9. dubna t. r.
by se dožil 50 let
náš syn a bratr
pan Josef Tomčík.
1. června letošního roku
to bude již 20 let,
kdy nás náhle opustil.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a sestry.

Marie Jendryščíková
97 let
Miroslav Kněžík
Všem oslavencům blahopřejeme!

vzpomínky
Tak, jak z tvých očí zářila láska a dobrota,
tak mi budeš chybět do konce života.
V srdci Tě pořád mám a s láskou vzpomínám.
Dne 2. 5. 2021 vzpomínáme 1. výročí úmrtí mého manžela
a 2. 6. 2021 nedožitých 52 let Petra Švajného.
Nikdy nezapomeneme.
manželka Iva
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„Jen svíci hořící, jen krásnou
kytici na hrob položíme. Tiše se
zastavíme, tichounce pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme.“
Věnováno mé mamince,
Hertě Mališové,
která nás opustila 23. 5. 2019.
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Pokračování stavby domova pro seniory
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