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Obecní ples v naší obci tradičně v lednu zahajuje plesovou sezonu. I letos tomu nemělo být jinak. Situace kolem pandemie covidu-19 však tuto tradici přerušila a organizátory donutila ples v lednovém termínu zrušit. Po pečlivém zvážení byl ples
přeložen na březnový termín. „Je to ale risk, nevíme, zda budou mít návštěvníci
v takto posunutém termínu ještě zájem,“ přiznala jedna z organizátorek plesu.

Více na stránce 16 chevron-circle-right

Velké vichry v letošním předjarním
období jsou problém
Jak míváme to protivné větrné
počasí, bývá potmě naše veřejné osvětlení nebo i máme
kompletní výpadky el. proudu,
na němž je závislé například
i topení. Ve větru se ohýbají
stromy, někdy i padají, lámou
se větve, vodiče se nemístně
houpou a distribuční síť ČEZ
tak ukazuje, kde má své slabiny.
No a jak tak ty výpadky máme,
dávají si to někteří občané
do souvislosti s pochybným
názorem, že je potřeba šetřit
na elektřině, a tudíž síť vypínat.
Ubezpečuji vás, vážení občané, nebude (i když by si to někteří osvětlení je i vzrostlá vegetace
že se v naší obci šetřit na svícení reportéři a přátelé katastrofic- – haluze stromů na soukromých
kých událostí tak přáli…).
pozemcích. A ČEZ Distribuce
nemá kapacitu rychle stromy
S ČEZ Distribuce časté poru- prořezat…vKaždý majitel zachy projednáváme, výpadky hrady by si měl rozvážit, kam
v síti pomáháme i občanům sadit stromy, a pak je též včas
řešit, ale to je tak vše, co ve- zastřihnout, když je třeba.
dení obce může dokázat.
Nezávidím opravářům ČEZu Musím zde poděkovat i naší
tu situaci, protože se musí výjezdní jednotce hasičů,
pracovat za větru, deště, mra- která často při poruchách velzu a potmě…
mi záslužně spolupracuje.
Pozor, některé ulice mají veřejné osvětlení vypínáno i preventivně, například, když prožíváme několik dnů po sobě
takový „fučák“, že z něj jde
strach. Příčinou déle trvajícího vypnutí na trase veřejného

Všem, kdo se starají o to,
abychom i za větrů a bouří
svítili, a i topili, držíme palce
– i u nohou.



Ladislav Rosman,
starosta obce

Informace ze zasedání Zastupitelstva
obce Dětmarovice
Zastupitelstvo obce Dětmarovice se v roce 2022 sešlo poprvé ve středu dne 23. 2. 2022.
Program tohoto zasedání nebyl
obsáhlý, většina projednaných
bodů se týkala finanční oblasti, a to výsledky hospodaření
obce k 31. 12. 2021, rozpočtová opatření a dotace a dary
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organizacím na rok 2022.
Zastupitelé tyto body schválili
dle předložených návrhů vyjma
rozhledny, která byla odložena
a bude se o ní jednat na některém z dalších zasedání.

27. 4. 2022 v 17 hodin v banketce Dělnického domu.
Vážení občané, k účasti na příštím zasedání zastupitelstva
obce jste všichni srdečně zváni.

Příští zasedání zastupitelstva 
obce se bude konat ve středu 

Šárka Kepenyesová,
tajemnice OÚ
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Opakované upozornění na povinnost
označit budovy
V roce 2021 v březnovém
vydání
Dětmarovického
okénka jsme upozorňovali všechny majitele budov na zákonnou povinnost
označení budovy určeným
číslem popisným, popřípadě
evidenčním.
Jelikož se bohužel stále setkáváme
s
problémem,
že budovy nejsou řádně
označeny, vyzýváme tímto vlastníky všech budov
o provedení kontroly, zda
jejich nemovitosti jsou řádně
označeny číslem popisným
či evidenčním, a to na viditelném místě. V záporném
případě aby okamžitě zjednali nápravu.
Neoznačení budovy přiděleným číslem především
ztěžuje a prodlužuje vyhledání objektu, což za současné pandemické situace
může mít fatální důsledek.
Neoznačené
nemovitosti
v případě nutnosti značně
komplikují a zpomalují zejména práci složek integrovaného záchranného systému (záchranná služba,

Obrázky jsou ilustrační.
hasiči, policie) a to si nikdo viditelná a čitelná. Nelze-li
z nás jistě nepřeje.
domovní tabulku na budovu takto instalovat, je třeba
Apelujeme proto na vlast- ji dát na jiné vhodné mísníky budov, aby ve vlastním to (např. na branku, oplozájmu označení budov při- cení apod.), ale tak, aby
dělenými čísly provedli.
byla zřejmá její příslušnost
ke konkrétní budově.
Popisné či evidenční číslo se
umísťuje na budovu v blíz- Vlastník nemovitosti je pokosti jejího hlavního vchodu. vinen na svůj náklad oznaPokud by byla tabulka z při- čit budovu čísly určenými
lehlého veřejně přístupného obecním úřadem a udržovat
místa (komunikace) nevidi- je v řádném stavu.
telná nebo nečitelná (např.
pro překážku, velkou vzdá- V případě potřeby informalenost nebo orientaci hlav- cí o přidělených číslech voního vchodu), umístí se jin- lejte na tel. č. 596 540 150,
de na budově tak, aby byla 151 – stavební úřad.
z přilehlého veřejně přístupného místa (komunikace) 
Jana Timko, referent OÚ

Upozorňujeme tímto všechny vlastníky budov, že dle vyhlášky Ministerstva vnitra č.
326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, ve znění vyhlášek č. 193/2001 Sb. a č. 147/2015 Sb., je každý majitel budovy povinen zajistit, aby
byla budova řádně označena číslem popisným či evidenčním, a to na viditelném místě.
V případě nesplnění se vlastník dopouští přestupku dle zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tím, že:
„dle§ 66d odst. 3 zákona o obcích – fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly stanovenými
obecním úřadem“, za který může být udělena pokuta až do výše 200.000 Kč.
V roce 2022 budeme již kontrolovat!!!

www.detmarovice.cz
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rozhovor

Otázky pro starostu obce
pana Ing. Ladislava Rosmana
Zeptali jsme se na úspěchy a prohry pana Ing. Ladislava Rosmana., který sedí na starostovské židli od roku 2010.
V zastupitelstvu pracuje od roku 2002:
od 2002 – do 2014 za ČSSD
od 2014 – dosud za sdružení nezávislých kandidátů „PŘÁTELÉ ROZVOJE OBCE“
věk: 		
70 let
vzdělání:
vysokoškolské, Hutnická fakulta VŠB Ostrava
bydliště:
Dětmarovice
stav: 		
ženatý
zaměstnání: starosta
V  politice jste se pohyboval
delší dobu, ale zastupitelem
jste byl až od r. 2002. Nyní
jste již 3. volební období starostou. Co vám to dalo, a naopak – co vzalo?
Od roku 2002 jsem se angažoval v ČSSD a byl jsem za tuto
stranu pár volebních období
zvolen zastupitelem, přičemž
jsem za tuto stranu měl v komunálních volbách vždy nejvíce hlasů. Od roku 2010 jsem
byl za ČSSD zvolen starostou.
V roce 2014, kdy jsem již byl
ve funkci starosty za ČSSD (poprvé za ČSSD v historii obce),
mne tato strana svým účelovým „rozpolcením“ v obci
odvrhla. Tak jsem v roce 2014
rychle založil dosud úspěšnou
novou volební sestavu Přátelé
rozvoje obce (PRO), jejíž příznivci mi dosud pomáhají obec
rychle zvelebovat. Hned první
volby 2014 jsme s přehledem
vyhráli. Bez této podpory by
následně úspěchy v obci nebyly. Opozice (ale nemám jí
to dnes za zlé) byla v začátku
velmi proti mně vehementní –
až k mému odvolávání, mi ale
(asi nechtěně) velmi pomohla,
i proto, že z bývalého zaměstnání v těžkém průmyslu jsem
byl zvyklý na velmi tvrdý zápas o slušnou pozici v nastavené hierarchii... Tak snadno se
nevzdávám...
Postupně, dnes i za podpory původní opozice, se nám
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daří v tempu rozvoje obce
být ve špici „pelotonu“ obcí
našeho regionu. Naše volební
formace PRO je úspěšná od r.
2014, ihned po jejím založení. Ukazuje se, jak důležitý je
konsensus stran a společný
tah na branku dohodnutým
směrem. Žabomyší stranické
a jiné rozmíšky v obci jsou vždy
k ničemu. A velmi důležitá
je poctivá snaha a práce pro
obec. Pokud toto lidé neuvidí, není vedení obce na svém
místě! „Přátelé rozvoje obce“
budou v obci rovněž v letošních komunálních volbách,
jsme sdružení nezávislých
kandidátů zaměřené středolevicově. Podporovatelé, kteří
by to nasměrování neviděli
dobře, se mohou obrátit k jiným stranám, je to zcela demokratické. A záleží na občanech, zda nás budou volit.
Jsem vděčný osudu za umožnění práce pro naše občany
od roku 2010 a ani minutu
jsem se nesnažil a nebudu se
snažit vyvléci se z některých
i velmi nepříjemných a nepříznivých situací, které nám
život v obci nastavuje. Práce
pro obec mi sice zabírá čas,
nicméně kdybych nechtěl, tak
ji nedělám. Stále mne i baví.
Co se vám podařilo za poslední volební období vybudovat?
Od roku 2010 jsme se v obci chopili práce v tempu rychlejším,

tedy podstatně zrychleném.
Naším cílem bylo v první řadě
dohnat časové ztráty z dřívějška, opravit chodníky, cesty, fasády, zateplit budovy, zlepšit
veřejná prostranství, sportovní
areály a hřiště apod. Rozpočet
obce se nám povedlo povýšit
na zhruba trojnásobek. Pozor,
stále bez dluhu, a rozvážili jsme
si konečně i koncepci kanalizace
v obci, což bylo v roce 2010 ještě, kromě projektu v Koukolné,
jen „pole zcela neorané“. To,
co bylo dosud ve studiích připraveno, bylo nepoužitelné,
nebo to bylo nutno kompletně
přepracovat ve lhůtách několika dalších let... I na projektu
v Koukolné ještě projektanti
museli pracovat další tři roky…
A vždy chválím i zaměstnance OÚ, kteří na zrychlení
tempa reagovali pozitivně.
Bez jejich přičinění bychom
nic nezmohli...
Realizace moderních kanalizací celkem ve čtyřech oddělených etapách se dotahuje
ještě i dnes. Jde to na můj vkus
pomalu, ale bohužel, jsou zde
i majetnická práva s pozemky
a to je kapitola sama pro sebe.
S některými problémy se bojuje velmi těžko a zdlouhavě.
A čeká nás další pokračování,
3. a pak 4. etapa.
Stavbu Domova U Kaple a rozpracovanou stavbu krásné
sportovní haly již dnes nebudu popisovat, jsou to stavby se
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státní dotací minulé vlády ČR,
s dotacemi v nebývalé výši v historii naší obce. Dotace tohoto
charakteru asi již nebudou, neboť nová pětikoaliční vláda hledá úspory všude... Mám bohužel
signály, že se zabrzdí opět i postup s přípravou našeho obchvatu obce. Ministerstvo dopravy
chce letos ušetřit asi 10 miliard
Kč a náš obchvat zas tak důležitý údajně není. Je mi to velmi
líto a jsem bytostně přesvědčen,
že to jsou úspory velmi kontraproduktivní – brzdí rozvoj státu
a okolní státy, které se neváhají
rozvíjet i na dluh, nám utečou.
Co se naopak nepovedlo dotáhnout do zdárného konce?
Povedlo se téměř vše v oblasti staveb, ale i v odpadech,
sociální oblasti apod. Dělnický
dům zateplíme asi až letos, ale
„to přežijeme“. Nepovedlo se
nám udržet lékárnu a v ohrožení je zubní ambulance, neboť naše velmi poctivě pracující paní zubní doktorka již má
nárok na důchod. Musím paní
MUDr. Langrovou pochválit,
jelikož nová zubařka není zatím
k sehnání ani na Ukrajině. Je ale
pravda, že prodělečnou lékárnu
firma provozovat nikde nebude
a zubní lékaři dnes chybějí všude, dokonce i v Ostravě. Nově
vystudovaní se směrují zejména do Prahy a Brna, tam jsou
„peníze“. A kupodivu i váleční
uprchlíci jsou zatím směrováni
do Středočeského kraje, přitom
v Karviné a Havířově jsou stovky volných bytů…
No a již zmíněný obchvat sice
není rovněž v naší gesci, ale
vyvinutá snaha vedení obce
měla už mít reálný výsledek.
Bohužel nemá, o tom jsem se
již zmiňoval.
Jaké jsou největší investiční
akce letošního roku?
Musíme včas dostavět také již
zmíněnou sportovní halu, jejíž stavbu za obec administruje
úspěšně pan Hubert Filip. Bude
ozdobou obce a moc se těším
na její otevření. Realizační firmu
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musím zatím pochválit, stavba
pokračuje i v zimě, za dobrého
počasí, ale nesmí se to zkazit!
Stavba vykazuje malé zpoždění, které se ale stavební firma
zavazuje dohnat. Ostatní investice zvládneme, jak je zvykem.
Zde musím znovu pochválit
naše investiční pracovníky, pány
Kyjonku a Filipa, za velmi profesionální vedení svěřené agendy.
Jak vypadá inventura plánů tohoto volebního období?
Výhled je velmi slušný. Plán
realizací bude naplněn a přeplněn. K tomu přispívá i velmi
dobrá situace financí obce, kdy
je v našem zájmu udržet tempo rozvoje obce v mantinelech
bezúvěrového stavu. Obec je
bez dluhů.
Samozřejmě zatím nevíme,
jaké budou důsledky rusko-ukrajinského
konfliktu,
ani na každého občana, ani
na obec, či město.
Jak vnímáte minulý rok z pohledu starosty?
Společensky jsme byli v obci
velmi přibržděni, bylo to tak
ale všude. Z pohledu investic
jsme byli naopak velmi úspěšní. Získané státní dotace celkem za rok 2021 ve výši cca 75
mil. Kč jsou rekordně vysoké.
Zrealizovali jsme dle plánu téměř vše. Jsem založen prakticky, proinvestičně a nyní mám
strach o obchvat, který nám asi
z úsporných důvodů „dají zase
k ledu“ a dále si nejsem vůbec jist ani úspěšností záměrů
s prezentovanou bezuhlíkovou
energetikou. Vnímám to jako
riziko celé Evropy, ČR nevyjímaje. Postupy EU jsou překotně rychlé…
Jaká je ekonomická situace
a jak se odráží v letošním rozpočtu? Kde se musí šetřit?
Můj názor na tuto problematiku
je v jiném článku tohoto výtisku.
Úspory ve státním rozpočtu, potažmo v rozpočtech obcí, je oblast, které se i v Dětmarovicích
věnujeme prvořadě. Dle mého

názoru se však ekonomika státu a obce nesmí zaškrtit někdy možná i dobře míněnými
záměry úspor, úspor dusících
rozvoj výstavby obchvatů, rychlotratí a jiných modernizačních
oblastí. Vůči okolním státům
s u nich již akceptovanou podporou i diskutabilních dluhových
peněz si takto můžeme zakládat na závažný problém zpoždění rozvoje. Na dluh se dnes
přece všude ve světě staví, žije,
zbrojí a podobně, a to v měřítku nesrovnatelně větším, než je
stav v ČR.
V obci zatím omezení rozvoje investic nepřipadá v úvahu,
stejně ale i zadlužování.
Na obecní úřad určitě chodí
místní s nejrůznějšími prosbami i stížnostmi. Co je nejvíc
trápí?
Starosti občanů jsou rovněž
starostmi člověka ve funkci starosty. To je zásadní věc. Starosti
a oprávněné požadavky, pokud
mohu, musím okamžitě řešit.
Od toho tady jsem a zodpovědní úředníci rovněž. Je fakt,
že některé věci umíme rychle,
ale některé zase neumíme skoro vůbec. Skoro vůbec, protože je například nepříznivý zákon nebo situaci ztěžují i sami
občané, například při instalaci
kabelu el. vedení, kanalizace
a podobně. Situace mohou být
docela i těžko řešitelné, ale nikdy se v řešení nesmí projevit
lenost, hnout se z křesla a podívat se na místo...
Šel byste znovu do kandidatury na post starosty?
Post starosty je pro mě práce
nesmírně zajímavá a svým způsobem krásná. Mohu srovnat
své vedoucí pracovní zařazení
po dobu 35 let v těžkém průmyslu a nyní 12 let práce ve vedení obce. Obě činnosti jsou
zajímavé a často vzpomínám,
i s nostalgií, na tekutý kov a slévárenské technologie. Ale obec,
jíž byli obyvatelé moji praprapředci, je něco, na co jsem hrdý
i jinak než na fabriku. Těší mne,

5

když vidím na památných fotkách své předky a známé lidi
a čtu, že zakládali hasiče, včelaře a zahrádkáře, Sokola a podobně. Velmi mne to inspiruje
ke kontinuitě historie. A navíc,
stále mne neopouští snaha něco
smysluplně pro obec vymýšlet
a tvořit v realitě. Dokonce si myslím, že v této pozici regeneruji,
nejen svou tělesnou schránku,
nejlépe. Pokud by se ale našel
někdo mladší s výrazným nasazením ve prospěch obce, nebude pro mne problém pozici
starosty předat.
Kam starostové utíkají před
starostováním?
Starostování se nevyhnete ani
v noci. Jsou stavy, kdy se musí
starosta rozhodnout a jde
tam i o desítky milionů korun.
Musí přesvědčit zastupitelstvo

o správnosti myšlenky. Podle
mého názoru nelze v této funkci od těchto věcí utéct NIKAM.
Některé věci se musí promýšlet na dovolené u moře, ve dvě
v noci po probuzení (a pak
třeba už bez usnutí) do rána,
ve volných dnech a podobně.
Ale tak to bývá i v každé jiné
vedoucí pozici jinde, to je pravda. Odpovědnost z vás nikdo
nesejme. Ale nestěžuji si, to
znova opakuji.
Věnuji se ale, pokud to vyjde,
zahradě, myslivosti a malování. Mojí velkou radostí jsou tři
vnuci, jak prospívají.
Co byste rád sdělil občanům?
Chtěl bych jim všem popřát
mnoho zdraví. Též veselejší
mysl a pozitivní náhled, protože ten koronavirus nás všechny pořádně zkrouhnul. Hodně

našich spoluobčanů nenávratně
odešlo. Častokrát na ně vzpomenu... Moje generace válku
bezprostředně nezažila, ale
dva roky utrpení s koronavirem,
s nečekanými pohřby vzácných
našich občanů, to také vydalo
svoje. Je mi to velmi líto. Je mi
velmi líto tragických událostí na Ukrajině a chci poděkovat našim občanům za pomoc
do této nešťastné země.
Naše obec se musí dále měnit a rozvíjet tak, aby byla stále
zajímavá pro život v ní. Vedení
obce má samozřejmě na stav
obci a její rozvoj velký vliv. Nelze
dopustit stagnaci a zaostávání naší obce vůči okolí. Naše
obec má ambice i „být štikou“
v regionu. Rozvoj se ale nesmí
například dusit neprogresivním
lidmi. A od toho zde máme každé čtyři roky komunální volby.

Není voda jako voda
Česko je dle charakteru území tzv. střechou Evropy a voda
nám z území uniká všemi světovými směry. Odborníky proto
dnes například trápí, že jsme se
na severu Čech s velkou pravděpodobností za pár „stříbrných“ vzdali této cenné komodity zřejmě natrvalo. Ale zase
jsme udělali radost našim severním sousedům, což má též
určitě svoji hodnotu.

že usnadněním průtoku necitlivou regulací toků hlavně proti
povodním. Koryta jsou funkčně tak dokonalá a vyspádovaná do té míry, že se voda v nich
neudrží a rychle odtéká, značně
rychleji, než tomu bylo za mého
mládí. Musíme však být něčemu
rádi, zase zatopení krajiny přemírou vody v našem Krympulci
a Mlýnce již zdaleka není tak
časté jak v minulosti.

Je pravda, že Zemi pokrývá voda
na 2/3 povrchu, jenomže sladké vody je asi 3 %. O obřím rezervoáru sladké vody pod Libyí
a Saharou by se například dalo
napsat knihu, nicméně toto není
smyslem mého článku. Vraťme
se k našemu dětmarovickému
„dvorečku“.

To častější problémy mají naše
svahová území v případě průtrží mračen, kdy, ačkoliv je to
na kopci, voda spádem vydrancuje zahrady, ale zateče často
i do rodinných domů se vší devastací svého účinku. Čím níže
položená stavba ve svahu, tím
větší problém…
V těchto ohledech nelze šetřit
již ve fázi projektu, ale s pokoO problému nových hustých zá- rou věřit zkušeným, že do již
staveb s dlažbami ve svahových plně vodou zasáklé půdy už
územích jsem už psal vícekrát, další voda nezasákne… A co ješale stavby vykazují chronicky tě dále? Už pak jenom myslet
stále stejné nedostatky, na které na to, že voda teče z kopce.
lidé ovšem přijdou hned po prvním přívalovém dešti. A mají 
Ladislav Rosman,
zde již v projektu podceněné 
starosta obce

Chtěl bych znovu připomenout paradoxní situaci, kdy
podzemní voda v ČR je již loni
všude na svém normálu, ale
v řekách a tocích rychle mizí.
Některé potoky i v obci mají
vodu jen na dně a stav se nemění. Čím to je? Samozřejmě,
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odvedení dešťových vod, ale
i kolikrát i nedostatečnost zařízení na vody splaškové. Často
se pak vidí, že území, už po dešti
„napité“ jak houba, není schopno
zasáknout ani vodu z malé domovní ČOV, tak ji majitel rozlévá pumpou na povrch, a tak pak
mýdlové a jiné splašky vidíme
téci i po chodnících a cestách.
V zimním období tak míváme
i nevábně vypadající bělavá cestovní kluziště. A najednou malá
jezírka, ještě nedávno s křišťálovou vodou, jsou jak umyvadlo
po večerním umytí… V těchto
případech musíme stav hlásit
na Vodoprávní úřad, jelikož zde
dochází ke hrubému porušení
zákona.

Dětmarovické okénko březen 2022

anketa

Zimní údržba pozemních komunikací
a úklid sněhu z chodníků
Každoročně je údržba a sjízdnost silnic v zimním období
velkým tématem a téměř pravidelně se dostává na přetřes
otázka zajišťování úklidu
sněhu a schůdnosti chodníků.
Ptali jsme se proto v ulicích,
jak jsou občané v letošní sezóně spokojeni se zimní údržbou silnic a chodníků v obci.
Jaromír, 67 let: Údržba komunikací a úklid sněhu byl v letošní zimě podstatně lepší než
vloni. Komunikace byly udržovány sjízdné, což se hlavně
týká tzv. obecnin, na které se
vloni tolik nemyslelo. I když
nutno podotknout, že sněhu
zase tolik nebylo.
Zdenka, 64 let: Zimní údržba
komunikací oproti loňsku byla
podstatně lepší. Zvláště se to
projevilo v okrajových částech
obce. Pouze jednou jsme požadovali odklízení sněhu po 11.

hodině dopoledne, což bylo poznat změna firmy, ktevzápětí provedeno.
rá údržbu a úklid provádí.
V době, kdy údržbu prováPavla, 31 let: Údržbu chod- děla společnost SMO, byly
níků hodnotit nemůžu, pro- velké nedostatky. Jsem spotože bydlíme na okraji obce kojená se změnou, která je
a do centra často nechodíme. k lepšímu.
Silnice tady u nás na Zálesí ale
traktor s radlicí vždy odházel. Pavlína, 53 let: Musím uznat,
I když oproti předchozím lé- že letos oproti minulému roku
tům často jen jednou denně byly komunikace mnohem
nebo s delším zpožděním.
lépe udržovány, a to jak hlavní, tak i vedlejší. Jednoznačně
Růžena, 62 let: Na našem jsem se letos cítila při průjezdu
konci obce jsme problém ne- Dětmarovicemi bezpečněji.
měli, ono toho sněhu letos
moc nebylo. My jsme i loni Kamil, 45 let: Letos nebylo
neměli problém.
tolik sněhu. Nemám důvod
si stěžovat. Centrum je vždy
Miriam, 32 let: Se zimní údrž- odklizeno mezi prvními. Jsem
bou jsem byla spokojená.
spokojen.
Věra, 46 let: Za mne mohu
s jistotou říci, že jsem s údržbou komunikací v letošním roce na území obce
Dětmarovice spokojena. Je

Radmila, 49 let: Se zimní
údržbou silnic a chodníků jsem
byla letos spokojena. Sníh byl
pár dnů, cesty i chodníky byly
upravené.

Kalendář měsíčních svozů na rok 2022

Z důvodu nedostatku 60li- jednali popelnici 60 l svoz 1x za měsíc. Výše místního potrových popelnic na trhu za 14 dnů, ponechána popel- platku je stejná – 468 Kč.
bude občanům, kteří si ob- nice 120 l a bude svážena 1x T. Čempelová, OÚ Dětmarovice
Datum
4. leden
18. leden
1. únor
15. únor
1. březen
15. březen
29. březen
12. duben
26. duben
10. květen
24. květen
7. červen
21. červen

1 x 4 týdny
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená

www.detmarovice.cz

Datum
5. červenec
19. červenec
2. srpen
16. srpen
30. srpen
13. září
27. září
11. říjen
25. říjen
8. listopad
22. listopad
6. prosinec
20. prosinec

1 x 4 týdny
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
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Informace k domům s pečovatelskou
službou v Dětmarovicích
Obec Dětmarovice z důvodu neobsazenosti ukončila provoz v Domě s pečovatelskou službou čp. 960
v Dětmarovicích. Dne 7. 3.
2022 Rada obce Dětmarovice
schválila změnu účelu užívání
tohoto objektu na sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny
v rámci humanitární pomoci.
Dům s pečovatelskou službou čp. 670 v Dětmarovicích
má celkem 20 bytů, kdy
každý byt je vybaven kuchyňskou linkou, má vlastní
sociální zařízení, vlastní elektroměr a vodoměr a je zařízen bezbariérově. Byty jsou
určeny především pro občany Dětmarovic, a to osamělým občanům, jejichž zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské služby. Žadatel
musí být schopen samostatného celodenního pobytu
ve vlastním nájemním bytě,
bez dohledu personálu, pečovatelská služba je poskytována pouze v pracovní dny
v době od 7.00 do 14.30 hodin. Žádost o přidělení bytu
v domě s pečovatelskou
službou, vč. vyjádření lékaře,
se podává osobně, poštou,
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datovou schránkou nebo emailem, a to na základě vyplněného tiskopisu. Tiskopis
žádosti je možno stáhnout
z webových stránek obce
Dětmarovice nebo vyzvednout osobně na obecním
úřadě v Dětmarovicích, kancelář č. 313.

žádosti, ale posuzuje se především aktuální zdravotní
stav, míra potřebnosti poskytování pečovatelské služby,
celková sociální situace žadatele, vhodnost současného
bydlení.

V případě dotazů je možné se
obrátit na Lenku Hanuskovou,
O přidělení bytu rozhoduje tel. 596 540 143.
Rada obce Dětmarovice. Při
rozhodování není jednoznač- 
Lenka Hanusková,
ně přihlíženo k datu podání 
referent OÚ

Dětmarovické okénko březen 2022

I letos byl proveden průzkum spokojenosti
uživatelů pečovatelské služby
Jako každý rok i letos se pečovatelská služba dotázala na spokojenost uživatelů
s poskytováním jejích služeb
v obci Dětmarovice, a to
prostřednictvím anonymního dotazníku. Vyplněním
dotazníků se dává možnost
tuto službu zlepšovat tak,
aby vyhovovala co největšímu počtu uživatelů.
Dotazníkového šetření se
zúčastnilo 41 uživatelů pečovatelské služby z celkového počtu 55, což je
necelých 75 %. Žádný dotazník nebyl pro neúplnost
vyřazen.
Uživatelům byl dán prostor pro připomínky a náměty ke zlepšení kvality
pečovatelské služby obce
Dětmarovice. Dle průzkumu
jsou uživatelé celkově spokojeni s pečovatelskou službou – ochotou pečovatelek,
vstřícným jednáním apod.
Byla pouze jedna připomínka ohledně nesjednocení plateb za obědy a dovoz
obědů. Obědy se hradí jídelně základní školy, a to vždy
na daný měsíc, přičemž vyúčtování odebraných (neodebraných) obědů proběhne v následujícím měsíci.
Dovoz obědů se platí jako
ostatní úkony pečovatelské
služby, tj. podle skutečně
provedených úkonů za minulý měsíc.

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

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

35

1

0

0

0

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

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

28

6

2

0

0

Jste spokojeni s provozní dobou (PO–PÁ 7.00–14.30 hodin), ve které je poskytována
pečovatelská služba?
určitě ano

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

26

4

2

1

0

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

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

0

0

0

2

30

Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?
určitě ano

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

29

2

0

0

0

Chtěli byste změnit dodavatele obědů?
určitě ano

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

0

1

1

6

22

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

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne

35

2

0

0

0

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

pohotovostí atd.?

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




Lenka Hanusková,
sociální pracovnice
pečovatelské služby

www.detmarovice.cz

určitě ano

spíše ano

nevím

spíše ne

určitě ne
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Dětmarovičtí lyžníci lyžovali na Visalajích
Po roční odmlce, způsobené pandemií COVID-19, se
mohli žáci naší školy opět vydat „zdolávat kopec“ v rámci lyžařského výcviku, tentokráte v jiné lokalitě, a to
na Visalajích v úpatí Lysé hory
v Beskydech.
I když celou zimu sněhu moc
nebylo, nezalekli jsme se,
plni odhodlání jsme vyrazili 30. ledna z areálu školy.
Podotýkáme, že počasí jsme
měli opět perfektně načasované. Po hodince cesty
naše posádka, čítající 27 dětí
a pedagogický dozor, konečně dosáhla vytouženého

cíle – Hotelu Visalaje. Čekala
nás tam pohádková zima.
Ubytování proběhlo velice
rychle, natěšená dětmarovická individua mohla začít
lyžařský kurz.
Během celého týdne udělali lyžníci mnoho pokroků. Musíme konstatovat, že
z početné skupinky lyžníků
jich 10 nemělo tušení, jak se
mají čertovská prkénka ovládat. Díky jejich píli, statečnosti a odvaze pochopili „vocogou“ a během dvou dnů
věděli, jak „vyfičet a sfičet
kopec“. Ti zkušenější si své
lyžařské dovednosti upevnili.

Velkým plusem byl také fakt,
že za celou dobu se nikomu nic nestalo. Večery vždy
patřily hrám a různým společenským aktivitám. Po celou dobu pobytu se o děti
starala pětice dospělých
z Týmu BMT: Markéta Branná
(vedoucí kurzu, instruktor),
Dominik Kryska (instruktor),
Monika Zarembová (vychovatel), Pavel Figura (vychovatel) a Petr Balon (zdravotník).
Tímto bych chtěla poděkovat jednak kolegům za perfektní průběh celé akce, dále
samotné Obci Dětmarovice,
která financovala dětem celý
pobyt a snížila tak náklady
rodičům, a v neposlední řadě
i samotným dětem, které
byly opravdu super!
Markéta Branná

10

Dětmarovické okénko březen 2022

Karneval v mateřince
Měsíc leden je neodmyslitelně spojen s karnevalem, proto jsme jeden takový připravili i v naší školce.
Vzhledem k opatřením, která souvisí se vzniklou situací, byl karneval naplánován
v prostorách mateřské školy
Dětmarovice-střed.
V pátek 21. ledna školku zaplnila spousta pohádkových
postaviček: princezen, čarodějnic, pirátů…, zvířátek, superhrdinů a dokonce dorazili
i pánové ze záchranných složek, jako jsou policisté a hasiči. Karneval byl v plném
proudu od brzké ranní hodiny. Děti se rozproudily v rytmu tance za doprovodu disco
hudby. Hned po svačince
začal ten pravý karnevalový rej masek, který vzápětí
vystřídalo kouzlení s nafukovacími balónky. Na řadu
také přišlo plnění různých
úkolů, které všichni bravurně zvládli. Na závěr proběhla
velkolepá promenáda masek
s klaunem z Balónkova. Byl
to super karneval, který jsme
si všichni užili.



Kateřina Čempelová,
učitelka

MŠ Dětmarovice Střed a
MŠ Dětmarovice Koukolná
pro školní rok 2022/2023
se bude konat ve dnech
v pondělí 2. 5. 2022 a v úterý 3. 5. 2022
v době od 8.00 do 16.00 hodin.
S sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Těší se na Vás zaměstnanci obou MŠ!

www.detmarovice.cz
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Soutěžní pořad Bludiště
Ve středu 2. března se naši deváťáci znova zúčastnili oblíbené televizní soutěže „Bludiště“.
Jeli jsme plní očekávání a nervozity, jestli se nám konečně podaří prolomit smůla a postoupit do dalšího kola. Naši školu
reprezentovali Jakub Babinský,
Antonín Míra, Šimon Šťastný
a Karolína Sečkařová. Učitelské
světelné bludiště jsem se pokusil překonat já. Soutěžili jsme
proti žákům z Palkovic, kteří
před námi postoupili přes jednu pražskou školu.
Začátek nám vyšel na jedničku s hvězdičkou, kdy Tonda
suverénně vyhrál první lezeckou soutěž, díky čemuž jsme
si mohli vybrat témata otázek.
Zvolili jsme si skvěle a vyhrávali
o tři bludišťáky. Překážková
dráha s házením bludišťáků už
nám tolik nevyšla, ale všechno
jsme dohnali v následujícím
vědomostním kole, učitelské
disciplíně „světelné bludiště“
a laserovém bludišti. Před závěrečnou tajenkou jsme tak

před soupeřem vedli o krásných sedm bludišťáků. Po zakoupení jedné nápovědy jsme
je k poslední disciplíně měli
všechny k dispozici. Nervy to
byly dlouhé, kdy se jednotlivá
družstva střídala ve špatných
odpovědích, až se to nakonec
dříve podařilo uhodnout soupeřům z Palkovic. A byl konec.

lepší, ale někdy to tak v životě
prostě chodí. Rozhodně jsme
naší škole neudělali žádnou
ostudu. Všichni jsme si tuto
soutěž moc užili a prohru bereme sportovně. V životě se
musí umět i přijímat porážky
a pády, zvednout se, poučit se
a jít dále. Já našim deváťákům
děkuji za to, jak se toho výborně zhostili. Byli jste skvělí!

Zklamání bylo obrovské, protože jsme celkově byli jasně 

Pavel Figura

Rej masek na základní škole
Po dvouleté pauze způsobené pandemií COVID-19 jsme
se mohli konečně vrátit k tradici našich školních karnevalů,
které škola pořádá vždy pro 1.
stupeň základní školy.
Karneval se konal ve čtvrtek 3.
3. 2022 v tělocvičně základní
školy a sešly se tam děti z první až páté třídy. V průběhu
karnevalu každá třída udělala
rej masek, který doprovázela
reprodukovaná hudba.
Moderování karnevalu se ujala
děvčata z deváté třídy. Z masek
každé třídy vybrala ty nejzajímavější a nejkreativnější, které
byly oceněny sladkou odměnou. Ostatní děti také dostaly
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malou odměnu. Hodina dětské- a my si řádně užijeme rej karneho karnevalu utekla rychle, dě- valových masek se vším všudy.
tem se to velice líbilo. Doufáme,
že příští rok bude příznivější 
Monika Zarembová
Dětmarovické okénko březen 2022

ZUŠ Rychvald informuje
Učiteli a žáky pečlivě připravovaný maraton předvánočních akcí se vinou šířící
se epidemie covid-19 a s tím
spojených opatření omezil
pouze na vystoupení v koncertním sále v hlavní budově
ZUŠ Rychvald.

prostředí a nezbytnou dávku připravujeme ve spolupráci
štěstí!
s farností Dětmarovice a OÚ
Dětmarovice a budeme se
Jsme také velice rádi, že mů- těšit na setkání s vámi v krásžeme vás, veřejnost zde ných a velmi inspirativních
v Dětmarovicích, pozvat prostorách kostela sv. Maří
na Koncert ke Dni matek, Magdalény.
který se uskuteční 3. května
2022 v 16.30, kde vystou- Vlasta Matonogová,
Přivítali jsme tedy Mikuláše pí naši žáci i učitelé. Koncert 
zástupce ředitele ZUŠ
s andělem a čertem, kteří si
pro nejmladší žáky za jejich Výsledky žáků v okresních kolech v Karviné jsou následující:
vystoupení přichystali malé
dárky, předvedli jsme žáHra na zobcovou flétnu
kům prvních a druhých tříd
základní školy autorskou hru II. kategorie Amália Mazáčová 1. místo s postupem
do krajského kola
našich učitelů Vánoce v mraveništi a stejnou hru pak měla
1. místo s postupem
možnost zhlédnout veřejnost IV. kategorie Mikuláš Krůl
do krajského kola
a po několika letech i naši milí
Natali Holušová
1. místo
a vděční diváci z ústavů pro
mentálně postižené. Z dů- VI. kategorie Adéla Gasiorková 1. místo
vodu nemožnosti veřejného
1. místo s postupem
vystoupení jsme připravova- VI. kategorie Natálie Indruchová do krajského kola
ný program pěveckého sboru učitelů, rodičů, žáků a příHra na lesní roh
znivců školy pouze nahráli
pro vlastní potřebu a možnou
Hynek Černík
2. místo
prezentaci. Je krásné vidět, že V. kategorie Jan Toman
1. místo
naše práce má odezvu v návratu našich bývalých žáků,
Sólový zpěv
kteří se stali platnými členy
1. místo s postupem
sboru. Stejně tak nás těší, že
I.
kategorie
Jana
Ptošková
se ve sboru pravidelně setkádo krajského kola
váme také s rodiči našich žáků.
První pololetí tohoto školního
roku věnovali učitelé intenzivní přípravě žáků na soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT,
pro letošní rok v oborech
sólový a komorní zpěv a hra
na dřevěné a žesťové dechové nástroje. Školní kolo
soutěží proběhlo v úterý 18.
ledna a porota do okresních
kol (1. a 2. března) poslala
z 20 účastníků 8 soutěžících.
Na koncertu vítězů 25. ledna
byly všem účastníkům školního kola předány diplomy
a drobné dárky.

srdečně zve na

Koncert

ke Dni matek
3.května 2022 v 16:30 hod.

Kostel sv. Maří Magdalény, Dětmarovice

Všem soutěžícím gratulujeme a postupujícím přejeme
objektivní porotu, inspirující

www.detmarovice.cz
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Stříbrná medaile v Břeclavi pro Terku
Hned dva závody o jednom
víkendu a oba pro orlovské
krasobruslaře velmi úspěšné. Mezi dětmi jsou i děti
z Dětmarovic a navštěvují základní školu v obci.

Dorka je v nabité kategorií
mladších žaček prvním rokem
a zatím se jí nedaří předvést
v závodě to, co umí na tréninku. Umístila se na 30. místě.
Nině Kohútové se dařilo lépe,
předvedla čistou volnou jízdu
V Břeclavi se konal závod a 16. místo bylo potěšením.
Českého poháru, kde závodníci sbírají body do žebříčků, Žačky: Nikola Swaczynová 23.
z kterého určitý počet postu- místo.
puje na blížící se Mistrovství
České republiky. Velice dob- Nejmladší žačky: Valentýna
ře si vedl v nejmladších žá- Brabcová 21. místo.
cích Nikodem Rawlik, který
předvedl krásnou volnou jízdu Hronov pohár ČKS:
s velmi dobrým výrazem a zaslouženě se umístil na 1. místě. Nováčci A: Anna Marie
Floksová 2. místo
V kategorii nováčci se dařilo Tereze Pochmonové, která Nejmladší žačky A: Daniela
bydlí v Dětmarovicích a na- Litnerová 4. místo
vštěvuje základní školu. Její
volná jízda byla velice hezká Mladší žačky A: Izabela Dudzik
a všechny prvky dobře před- 4. místo a Valentýna Dudzik
vedla. Umístila se na 2. místě. 16. místo.
Mladší
žačky:
Dorota
Hanusková
–
bydlí v Dětmarovicích a také navštěvuje místní základní školu.

Všem dětem jak v Břeclavi
na Českém poháru, tak
v Hronově na Poháru ČKS
gratulujeme a děkujeme

za výbornou reprezentaci
Orlovského krasobruslařského
klubu a Města Orlová.
 Monika Kramná, KK Orlová

2. místo – Terka
Pochmonová v Břeclavi.

Terezka třetí na Velké ceně Brna
Posledním závodem Českého
poháru před Mistrovstvím
České republiky byla Velká
cena Brna. Závod byl poslední možností nasbírat bodíky
do žebříčků, a tím se nominovat na MČR v Mariánských
Lázních.

místě. Konkurence byla velká
z celé ČR. Po uzavření žebříčků Českého poháru je Terezka
na 1. místě a pojede si převzít
pohár na MČR do Mariánských
Lázní. Natálka se v žebříčku
umístila na 11. místě. Výborně,
holky, klub si váží vaší pracovitosti a prezentace na závoNa některých soutěžících dech po celou sezónu.
byla cítit nervozita a napětí.
V kategorii nováčci soutěžily Nejmladší žáci: Nikodem
Tereza Pochmonová – která Rawlik 2. místo, Ondřej Szőke
bydlí v Dětmarovicích a na- 7. místo
vštěvuje ZŠ Dětmarovice,
a také Natálie Kantková, která Mladší žáci: Marek Měřva 3.
bydlí v Dětmarovicích. Terezce místo
i Natálce se jejích volné jízdy
povedly. Terezka se umísti- Mladší žačky: Nina Kohútová
la na 3. místě a Natálka na 6. 22. místo
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Terezka a Natálka v Brně.
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Žačky: Nikola Swaczynová 24. Nejmladší žáci: Nikodem
místo
Rawlik 2. místo, Ondřej Szőke
4. místo
Po uzávěrce Českého poháru
se závodníci Krasobruslařského Mladší žáci: Marek Měřva 5.
klubu umístili:
místo

Žačky: Nikola Swaczynová 49.
místo.

Všem
patří
poděkování za vzornou reprezentaci Krasobruslařského klubu
Orlová, města Orlová a také
Nováčci: Tereza Pochmonová Mladší žačky: Nina Kohútová Domu dětí a mládeže Orlová,
1. místo, Natálie Kantková 11. 35. místo, Dorota Hanusková který náš klub zastřešuje.
místo
36. místo
Monika Kramná, KK Orlová

Terezka získala 1. místo v Českém
poháru a Nikodem 2. místo
Byla
ukončena
sezóna
2021/2022 v Českém poháru
v krasobruslení. Pro závodníky
Krasobruslařského klubu Orlová
pod DDM byla sezóna úspěšná. V Mariánských Lázních při
Mistrovství České republiky byli
také vyhlášení ti nejlepší v kategoriích Českého poháru.
Pro náš klub bylo velmi potěšující, že v kategorii nováčci
starší se na 1. místě umístila svou celoroční pílí Tereza
Pochmonová, která si převzala krásný pohár a diplom.
Ve stejné kategorii se na 11.
místě
umístila
Natálie
Kantková. Terezka i Natálka
bydlí
v
Dětmarovicích
a Terezka navštěvují i místní
základní školu.
Také Nikodem Rawlik v nejmladších žácích nám udělal
obrovskou radost a v Českém
poháru se umístil na 2. místě. Také si převzal krásný
pohár a diplom. Na 4. místě
se ve stejné kategorii umístil
Ondřej Szőke.
Český pohár:

Hanusková

Žačky: 49. místo Nikola
Mladší žáci: 5. místo Marek Swaczynová
Měřva
Všem závodníkům gratulujeMladí žačky: 35. místo Nina me a přejeme co nejlepší výKohútová, 36. místo Dorota kony a výsledky v následující

www.detmarovice.cz

sezóně.
Bližší informace na fcb: Kraso
Orlová nebo dotazy na emailu: kkorlova@seznam.cz,
nebo tel.: 732 866 409.


Monika Kramná, KK Orlová
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Dětmarovický obecní ples se po covidu
vrátil do Dělnického domu
Nakonec však všechny obavy
byly zbytečné. Zájem byl tak
velký, že sál i banketka byly
jako obvykle zcela vyprodané.
Vstupenky, jejichž cena zahrnovala místenku, teplou večeři
a lístek do tomboly, se během
pár dní téměř vyprodaly.

hrála kapela Smolaři, která provázela hosty hudbou
a zpěvem do brzkých ranních
hodin. Svůj repertoár účelně
přizpůsobovala náladě na tanečním parketu. Kdo si ovšem chtěl zatancovat v rytmu
„disco“, tak mohl v banketce, kde po celý večer hrál
Ten letošní obecní ples už a provázel hosty DJ Jiří Vilček.
byl v pořadí XXIII. a konal se Veškeré občerstvení a jídlo
v Dělnickém domě 19. března. zajišťoval Alexandr Svoreň.
Tentokrát organizátoři zvolili výzdobu sálu v „obecních“ barvách modré a bílé.
Sál se tak najednou proměnil
v „ledové království“. Za tuto
velmi povedenou výzdobu
sálu bychom rádi poděkovali aranžérské firmě Dumibal
z Ostravy a aranžérce paní
Michaele Nedomové.

Také letošní tombola byla
opět velmi bohatá a sešlo se
nám celkem 59 cen. Tímto
bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli a podíleli se na tombole.

sejdeme ve stejně hojném
počtu jako letos.

V závěru bychom rádi poděkovali
všem
sponzorům, hostům, provozovateli
Byl to pěkný a vydařený bál.
Dělnického domu a všem organizátorům, kteří se podíleli
Doufáme, že se vám všem le- na organizaci plesu.
tošní obecní ples líbil, a pevPles jako tradičně zahájil sta- ně věříme, že se příští rok 
Organizátoři plesu
rosta obce Ladislav Rosman.
Ten přivítal účastníky plesu,
poděkoval sponzorům za příspěvky do tomboly a všem
popřál dobrou zábavu.
Krásné předtančení předvedli tanečníci z tanečního klubu
Domino. Skupina tanečníků
zatančila sérii standardních
a latinskoamerických tanců.
K tanci a poslechu už tradičně
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Dvě první místa z Uherského Brodu
Závod
Českého
poháru
v Uherském Brodu byl pro orlovské krasobruslaře úspěšný.
Série závodů Českého poháru
se blíží ke konci a máme obrovskou radost, že se dětem
na soutěžích daří a umísťují
se výborně.
V nováčcích starších si výborně vede Tereza Pochmonová,
která se v Uherském Brodě zaslouženě umístila na 1. místě.
Předvedla hezkou jízdu. Také
Natálie Kantková ve stejné
kategorii zaznamenala zlepšení, bohužel nemá zatím se
závody ještě zkušenosti a tréma jí trochu svázala nohy. Ale
i tak se Natálka umístila na 6.
místě. Obě děvčata bydlí v Dětmarovicích a Terezka
navštěvuje i místní základní
školu.
V nejmladších žácích nám
oba kluci dělají radost svými
výkony, je vidět, jak se zlepšují. Nikodem Rawlik s bodovým náskokem přesvědčivě
zvítězil. Ondra Szőke malinko
Nina a Dorka.
chyboval, ale svým 5. místem
nás potěšil. Oba kluci jsou co bydlí v Dětmarovicích a na- Všem závodníkům gratulutýden lepší.
vštěvuje místní základní ško- jeme a přejeme, ať se daří
lu. Nině Kohútové tentokrát i na dalších závodech.
V mladších žačkách se koneč- závod úplně nevyšel, ale je to
ně podařilo Dorce Hanuskové sport, ne každý závod se vydaří. Bližší informace na fcb: Kraso
překonat trému a svým výko- Umístila se na 21. místě. V nej- Orlová nebo dotazy na enem si vyjela rekordní body mladších žačkách se úplně ne- mailu: kkorlova@seznam.cz,
a krásné 9. místo. Potěšilo to dařilo Valentině Brabcové, po- nebo tel.: 732 866 409.
nejen Dorku, ale i trenéry, že prvé měla Valentina zařazen
Dorka konečně předvedla nový dvojitý skok a měla re- Monika Kramná,
na závodech, co umí. Dorka spekt. Umístila se na 27. místě. KK Orlová

Důležitá telefonní čísla pro hlášení poruch:
ELEKTŘINA - 800 850 860 * PLYN - 1239 * VODA - 800 292 300
Také na portále www.bezstavy.cz společnosti ČEZ Distribuce
můžete nahlásit nově vzniklou poruchu!!!!
Na těchto stránkách najdete i aktuální stav distribuce elektřiny
či probíhající plánované odstávky či poruchy na konkrétní adrese.
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ROZ

J

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
Kolo

Den

Kolo

Den
15.

15.
16.
17.
Autobus 18.
HH
SK
19.
vlastní doprava
20.
21.
vlastní doprava
22.
23.
24.
vlastní doprava
25.
26.
12:30
12:45
14.

16.
Ne
17.
So
18.
So
19.
So
20.
So
21.
So
22.
So
23.
Ne
24.
So
25.
Ne
26.
So
14.
Ne

Datum 27.03.2022
Čas
Ne
So
02.04.2022
27.03.2022
15:00
So
09.04.2022
02.04.2022
15:30
So
16.04.2022
09.04.2022
15:30
So
23.04.2022
16.04.2022
16:00
So
30.04.2022
23.04.2022
16:00
So
07.05.2020
30.04.2022
16:30
Ne
15.05.2022
07.05.2020
16:30
So
21.05.2022
15.05.2022
16:30
Ne
29.05.2022
21.05.2022
17:00
So
04.06.2022
29.05.2022
17:00
Ne
12.06.2022
04.06.2022
17:00
So
18.06.2022
12.06.2022
17:00

JARO - sezona 2021/2022

DIVIZE F
Kolo

Den

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

Ne
So
So
So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

Datum

27.03.2022
02.04.2022
09.04.2022
16.04.2022
23.04.2022
30.04.2022
07.05.2020
15.05.2022
21.05.2022
29.05.2022
04.06.2022
12.06.2022
18.06.2022

Čas

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí

FK SK Polanka n/O
SK
MFK Vítkovice
SK
SK
FK Nový Jičín
SK
FC SO Bruntál
SK
FK Bohumín
SK
FC Beskyd Frenštát p/R
SK

Hosté

SK
MFK Karviná B
SK
1.BFK Frýdlant n/O
SFC Opava B
SK
MFK Havířov
SK
SK Jiskra Rýmařov
SK
FC Heřmanice Slezská
SK
ŠSK Bílovec

OKRESNÍ PŘEBOR DOROST
Datum

Čas

Domácí

Hosté

Kolo

Den

21.
18.
13.
14.
16.
17.
12.
15.
20.
19.

Ne
Ne
So
Ne

10.04.2022
17.04.2022
23.04.2022
01.05.2022

11:15
11:00
13:45
11:00

Dolní Datyně
SK
TJ Petřvald
SK

SK
Sokol Věřňovice
SK
Dolní Datyně

Ne
Ne
Ne
Ne
So

15.05.2022
22.05.2022
29.05.2022
05.06.2022
11.06.2022

13:15
11:00
17:00
11:00
14:45

VOLNO
Horní Bludovice - Lučina
SK
Horní Žukov
SK
Baník Doubrava

SK
Baník Doubrava
SK
TJ Petřvald
SK

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ 7+1
Kolo

Den

14.
13.
15.
16.
17.
18.
12.
11.
10.

Ne
Ne

10.04.2022
17.04.2022

9:00
13:45

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

01.05.2022
08.05.2022
15.05.2022
22.05.2022
29.05.2022
05.06.2022

9:00
9:00
9:00
9:00
10:00
9:00

Datum

Čas

Domácí

SK
Sokol Věřňovice

Hosté

Baník Doubrava
SK

VOLNO
SK
Gascontrol Havířov
SK
SK
Slovan Záblatí
SK

Inter Petrovice
SK
Viktorie Bohumín
SK Stonava
SK
Loko Petrovice

vlastní doprava

Den

14.
19.
21.
12.
13.
17.
18.
20.
15.
16.

So
So
So
So
So
So
So
St
So
Ne

Datum

09.04.2022
16.04.2022
23.04.2022
30.04.2022
07.05.2022
14.05.2022
21.05.2022
25.05.2022
28.05.2022
05.06.2022

Čas

10:00
14:00
14:00
10:00
14:30
14:30
10:00
17:00
10:45
10:45

Domácí

MFK Havířov B
SK
SK
Horní Žukov
SK
SK
Baník Rychvald
Dolní Lutyně
Inter Petrovice
Gascontrol Havířov

Hosté

SK
Horní Žukov
MFK Havířov B
SK
Dolní Lutyně
Dolní Datyně
SK
SK
SK
SK

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK - SKUPINA C
Kolo

Den

1.
2.
3.
4.
9.
5.
6.
7.
8.

Po
Po
Po
Po
St
Po
Po
Po
Po

Datum

18.04.2022
25.04.2022
02.05.2022
09.05.2022
11.05.2022
16.05.2022
23.05.2022
30.05.2022
06.06.2022

Pozn: HH - Hala házené Karviná
www.detmarovice.cz
SK - Hřiště SK

Čas

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Pořadatel (Účastníci)

Horní Žukov
SK
Baník Albrechtice
SK
SK
MFK Karviná
VOLNO
SK
MFK Havířov - modří

SK
MSK Orlová
SK
MFK Havířov
Bospor Bohumín
SK
Gascontrol Havířov
SK Dětmarovice

18.06.2022

Č

15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

17:00

Kolo

Den

Kolo

Den
21.

21.
18.
13.
Autobus 14.
HH
SK
16.
9:45
17.
12.
vlastní doprava
15.
20.
19.
11:45

18.
Ne
13.
Ne
14.
So
16.
Ne
17.
12.
Ne
15.
Ne
20.
Ne
19.
Ne

Datum 10.04.2022
Čas
Ne
Ne
17.04.2022
10.04.2022
11:15
So
23.04.2022
17.04.2022
11:00
Ne
01.05.2022
23.04.2022
13:45

11
11
13
11

01.05.2022
11:00
Ne
15.05.2022
Ne
22.05.2022
15.05.2022
13:15
Ne
29.05.2022
22.05.2022
11:00
Ne
05.06.2022
29.05.2022
17:00
So
11.06.2022
05.06.2022
11:00

13
11
17
11
14

13:30

13:45

So

Datum

11.06.2022

Č

14:45

OK

Kolo

Den

15:15
Kolo

Den
14.

14.
13.
15.
Autobus 16.
HH
SK
17.
18.
vlastní doprava
12.
11.
10.
7:45

13.
Ne
15.
Ne
16.
17.
Ne
18.
Ne
12.
Ne
11.
Ne
10.
Ne

Datum 10.04.2022
Čas
Ne
Ne
17.04.2022
10.04.2022
9:00

9:
13

17.04.2022
13:45
Ne
01.05.2022
Ne
08.05.2022
01.05.2022
9:00
Ne
15.05.2022
08.05.2022
9:00
Ne
22.05.2022
15.05.2022
9:00
Ne
29.05.2022
22.05.2022
9:00
Ne
05.06.2022
29.05.2022
10:00

9:
9:
9:
9:
10
9:

vlastní doprava

Kolo

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Kolo

So

Datum

HH

8:30
14.
19.
21.
Autobus 12.
SK
13.
8:45
17.
18.
20.
8:30
15.
16.
9:00

vlastní doprava

Kolo

vlastní doprava

1.
9:45
2.
3.
Autobus 4.
HH
SK9.
15:15
5.
6.
15:30
7.
8.

Ne

Datum

05.06.2022

Č

9:00

O

Kolo

Den

Den
14.

Čas
SoDatum 09.04.2022
So
16.04.2022
09.04.2022
10:00
So
23.04.2022
16.04.2022
14:00
So
30.04.2022
23.04.2022
14:00
So
07.05.2022
30.04.2022
10:00
So
14.05.2022
07.05.2022
14:30
So
21.05.2022
14.05.2022
14:30
St
25.05.2022
21.05.2022
10:00
So
28.05.2022
25.05.2022
17:00
Ne
05.06.2022
28.05.2022
10:45

19.
So
21.
So
12.
So
13.
So
17.
So
18.
So
20.
So
15.
St
16.
So
Ne
Kolo
Den

Datum

05.06.2022
Den

Č

10:45

Datum

Datum

Č

Čas

1.
2.
Po
3.
Po
4.
Po
9.
Po
5.
St
6.
Po
7.
Po
8.
Po

Po
18.04.2022
Po
25.04.2022
18.04.2022
16:30
Po
02.05.2022
25.04.2022
16:30
Po
09.05.2022
02.05.2022
16:30
St
11.05.2022
09.05.2022
16:30
Po
16.05.2022
11.05.2022
16:30
Po
23.05.2022
16.05.2022
17:00
Po
30.05.2022
23.05.2022
Po
06.06.2022
30.05.2022
17:00

Po

06.06.2022

Pozn:
16:15

O

OKRESNÍ

17:00

16:20

Pozn:

10
14
14
10
14
14
10
17
10
10

HH - Hala házené Karviná

- HřištěKarviná
SK
HH - HalaSK
házené
SK - Hřiště SK
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16
16
16
16
16
17

17
17

Velikonoce v Dětmarovicích
14.4.2022 Zelený čtvrtek

Mše svatá

16.4. 2022 Bílá sobota

Modlitba u „Getsemanské zahrady“
Velkopáteční obřady
Modlitba u „Božího hrobu“
Velikonoční vigilie

17.4.2022 Boží hod velikonoční

Mše svatá

18.4.2022 Pondělí velikonoční

Mše svatá

15.4. 2022 Velký pátek

16.30
18.00
14.00 -16.00
18.00
9.00 -17.00
17.30
20.00
8.00
9.30
8.00
9.30

Doubrava
Dětmarovice
Dětmarovice
Dětmarovice
Dětmarovice
Doubrava
Dětmarovice
Doubrava
Dětmarovice
Doubrava
Dětmarovice

Velikonoční svatá zpověď: Velký pátek 14.00–16. 00 Dětmarovice
Bílá sobota 9.00–11.00 Dětmarovice

Velikonoční beránek
5 vajec
150 g polohrubé mouky
150 g pískového cukru
3 lžíce oleje
šťáva a kůra z 1 citronu
1 prášek do pečiva
špetka soli
1 vanilkový cukr
tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy
moučkový cukr na pocukrování

vanilkovým cukrem, citrónovou šťávou a citrónovou
kůrou do pěny. Bílky vyšleháme s pískovým cukrem
a špetkou soli v pevný sníh.
Žloutkovou pěnu zamícháme do sněhu a nakonec zamícháme mouku s práškem
do pečiva.
Těsto nalijeme do tukem
vymazané a hrubou moukou
vysypané formy na beránka.
Pečeme v předehřáté trouPostup:
bě na 180 stupňů asi 40 miŽloutky vyšleháme s olejem, nut.

Šoldra

750 g hladké mouky
35 g droždí
2 vajíčka
sůl – dle potřeby, aby těsto
bylo mírně slané
asi 0,5 l vývaru z uzeného
masa
1 lžička cukru
mléko na kvásek
uzené maso, slanina, klobásky
sádlo na vymazání plechu

vzejít. Mezitím si připravíme
mouku, vajíčka, poté přidáme
vykynutý kvásek a uzenou
polévku zaděláme tužší těsto.
Podle potřeby těsto dosolíme
a necháme na teplém místě
asi 1 hodinu vykynout. Plech
vymažeme sádlem, na něj
rozválíme ½ těsta, poklademe uzeným masem, slaninou, klobáskami a druhou ½
těsta přiklopíme. Pečeme
Postup:
ve vyhřáté troubě na cca 200
Z mléka, droždí, cukru za- stupňů a průběžně mažeme
děláme kvásek a necháme uzenou polévkou.
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MO ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ DĚTMAROVICE
VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
POŘÁDAJÍ

V SOBOTU 9. 4. A V NEDĚLI 10. 4. 2022
OD 9.00 DO 17.00 HODIN

V SÁLE MOTORESTU V KOUKOLNÉ A OKOLÍ

DĚTMAROVICKÝ
VELIKONOČNÍ JARMARK
VÝSTAVKA S VELIKONOČNÍ TEMATIKOU

PRODEJ REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ, PERNÍČKŮ,
DROBNÉ KERAMIKY, DŘEVĚNÉHO ZBOŽÍ, KRASLIC,
POMLÁZEK, OVOCNÝCH STROMKŮ, SAZENIC, SEMEN,
HNOJIV APOD.

V NEDĚLI OD 14.30 DO 15.30
PROGRAM PRO DĚTI

„KOUZELNÉ VELIKONOCE S VÍLOU“
UDĚLEJTE SI JARNÍ PROCHÁZKU,
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

VÝZVA
Pokud máte chuť ukázat, co dovedete sami vytvořit, a máte i vy
zajímavé velikonoční dekorace, o které byste se chtěli podělit
s ostatními, neváhejte a přineste je ukázat!
Výstavní exponáty se přijímají v pátek 8. 4. od 9.00 do 15.00
v sále motorestu v Koukolné.
Vyzvednout se je můžete buď ihned po skončení výstavy
v neděli 10. 4. po 17.00 hodině nebo v pondělí 11. 4. 2022
od 8.00 do 10.00 hodin.

www.detmarovice.cz
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Body Touch Harmony

Masérka

ve zdravotnictví s dlouholetou praxí

LYDIE KOPPOVÁ
Dětmarovice 1057 (za rest. Libuše)
tel. 606 102 046
nabízí

MASÁŽE

•
•
•
•
•
•

klasická (celotělová)
sportovní, rekondiční
relaxační
manuální lymfodrenáž
reflexní masáž chodidel
fototerapie

osmisměrka

• Konzultace a vhodné cviky na míru
• Dárkové poukazy

AGÁVE, AMANT, BLESK, BYLINÁŘ, CETKA, CLONA, DIAGONÁLA, DLASK, DOLET, DROMEDÁR, EMISE, ERUPCE, ETICI, FLINK, GARDEROBA, HONORÁŘ, HOUSLE, CHTÍČE, IONTY, JENOM, JITRO, KLAUN, KOALY, KOLOHNÁT, KRÁSA, KUTLOCH, LAČNÁ, MAKAK, MALPA, MECENÁŠI, MĚSTO, MÝVAL, NÁJEM, NAOPAK, NEDŮVĚRA, NEKLAMNOST, NIKDO, OBLEK, OCASY, ODDAVKY, ONAMO, OPERY, PENZE, POPIS, PORTÝR, RACEK, RÁHNO, RODEO, ROUPI, RUSKO, SHLUK, SIOUX,
SKULINA, SOKOVÉ, SOUSTRUH, SPRAŠE, STANOVISKA, ŠKVOR, ŠOFÉR, TOČNA, ÚBYTEK, UFONI, ÚKROK, VČELA, VCHODY, VÝČEP

Tajenkou osmisměrky je citát J. Vrchlického.
Tajenka: Srdce ženy nemůže být bez lásky.
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Dovoluji si pár hezkých slov
na adresu dětmarovického ochotnického divadla. Je
to moc hezký nápad pana
P. Karase, který tímto stmelil pár lidí přijít za kulturou
do našeho Dělnického domu.
Byl plný sál a lidé se moc bavili
a následně aplaudovali účinkujícím, za což jim patří velké
díky ode mne i mých známých tváří z obce. Byli tu i cizí,
které již neznám, ale hlavně,
že se všichni bavili, nejprve
divadlem a pak společně přispěli tržbě našeho kulturního
domu. Přeji občanům další S přáním hezkých společných dnů se těší Dáša Valicová
i další naši spoluobčané i přespolní.
zážitky v naší vesničce.

Charita Bohumín děkuje!

www.detmarovice.cz

č. 593 035 046, 736 766 021 nebo e-mailové
adrese: info@bohumin.charita.cz.

S úctou pracovníci
Charity Bohumín

MINI

OPTIMAL

PREMIUM

10/2 Mbit

35/15 Mbit

70/20 Mbit

250 Kč/měs.

350 Kč/měs.

450 Kč/měs.

INTERNET 60G
PREMIUM

EXCLUSIVE

VIP

70/20 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.

INTERNET SINGLE
AKTIVACE ZDARMA

Po jednoleté pauze i letos, v první polovině ledna, vyrazily do ulic skupinky koledníčků
s odhodláním prostřednictvím sbírky pomoci
potřebným lidem. Skupinek, které koledovaly
pod vedením Charity Bohumín ve městech Bohumín, Dětmarovice, Rychvald, Orlová, Dolní
Lutyně, Věřňovice a Doubrava, bylo celkem 95.
Zpívanou koledou a drobnými dárky se koledníčci snažili potěšit srdce těch, kteří jim otevřeli
dveře svých domovů a přispěli do kasiček.
Letošní sbírka byla za celé roky nejúspěšnější a její výnos do fyzických pokladniček ve výši
504 207 Kč překonal všechny předešlé roky.
V online kasičkách byly dary ve výši 30 250 Kč.
Dárci v Dětmarovicích přispěli celkovou částkou 55 453 Kč a také měli pomyslné „prvenství“
– v jedné z pokladniček byla vykoledována neuvěřitelná částka 27 691 Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši koledníci se setkali se vstřícností nejen v domácnostech, ale i na úřadech, školách, obchodech
i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít s prázdnou. Moc děkujeme také koordinátorům sbírky. Bez nich by sbírka nebyla
tak úspěšná.
Moc si vážíme vstřícnosti všech koledníků i dárců. Každý příspěvek, i ten nejmenší, je pro nás
stále výrazem nejen solidarity s lidmi v nouzi, ale
také důvěry v naši práci a v to, že každá koruna
darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.
Případné dotazy o využití prostředků získaných
v Tříkrálové sbírce 2022 rádi zodpovíme na tel.

AKTIVACE 999 Kč

poděkování

Pár hezkých slov k ochotníkům

SLEVY
Senior
(příjemce starobního důchodu)

25 %
BEZ ÚVAZKU

Držitel ZTP/P průkazu

50 %

WWW.VEJNET.CZ
555 500 800 /

info@vejnet.cz
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ - 26. 5. 2022
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 26. 5. 2022 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 180 Kč za 1 psa bude vybírán při očkování.
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. 2022 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.

VOLNÉ
POBÍHÁNÍ PSŮ
PO LESE
JE NEBEZPEČNÉ

Psi stresují zvěř a mohou se nakazit nebezpečnými chorobami.
24
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PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2022
V roce 2022 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.
PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

celoročně
právnické osoby v ČR
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
celoročně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
2 000 000 Kč
STROMY
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 28. 2. 2022; 1. 6. – 29. 7. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
150 000 Kč
ORANŽOVÝ PŘECHOD
Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 29. 4. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
120 000 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 31. 3. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
30 000 Kč
NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací
ve službách přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

1. 3. – 31. 3. 2022
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením, podmínky, elektronické formuláře
a informace o našich dalších projektech a aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.
Tým Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz
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Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2022
Kdo má dobrý nápad, může
se přihlásit! Nadace ČEZ
podpoří i v roce 2022 výsadbu stromů, bezpečné osvětlení přechodů pro chodce,
kroužky pro děti nebo zdravotní pomůcky pro seniory a hendikepované. Nadace
už vyhlásila čtyři grantové
programy, další dva odstartují od března. Vloni podpořili
energetici obce a neziskovky
v Moravskoslezském kraji více
než 12 miliony korun.
I letos poběží šest grantových
programů. Podpora regionů
zaměřená na charitu, kulturu,
zdravotnictví, sport i ekologii
a podpora výstavby a obnovy
Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně. Od začátku
února mohou obce, školy, hasiči, skauti i další spolky žádat
o podporu na výsadbu zeleně
v rámci grantu Stromy, který za dobu svého trvání vrátil
do české krajiny přes 100 000
stromů. Rovněž od února

je možné podávat granty
do programu Oranžový přechod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro
chodce.
Od března bude pokračovat
úspěšný program Neziskovky
určený na podporu rozvoje
a profesionalizaci českého neziskového sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Zaměstnanecké
granty pro organizace, v nichž
jako dobrovolníci pomáhají
zaměstnanci Skupiny ČEZ.

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

Grantová řízení Nadace ČEZ 2022
Grantové řízení
Oranžové hřiště
Podpora regionů
Stromy
Oranžový přechod
Neziskovky
Zaměstnanecké granty

Příjem žádostí
Celoročně
Celoročně
1. 2. – 28. 2. 2022
1. 6. – 29. 7. 2022
1. 2. – 29. 4. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022

Nadace ČEZ podpoří obce a neziskovky,
které pomáhají ukrajinským uprchlíkům
Nadace ČEZ podpoří neziskové organizace, obce i města
organizující ubytování ukrajinských uprchlíků v České republice. Mimořádný Krizový
grant Ukrajina poskytne žadatelům finanční prostředky
během několika dní.

a další organizace mohou v administrativně zjednodušeném
procesu získat až 50 tisíc korun
na zajištění ubytovacích kapacit, úhradu provozních nákladů
nebo nákup potřebných věcí
(potraviny, léky, hygienické
potřeby, ošacení apod.).

V důsledku války na Ukrajině
míří do České republiky tisíce
uprchlíků, zejména ženy s dětmi a senioři. Obcím, městům
a neziskovkám, které jim už
začaly nebo se chystají pomáhat, chce Nadace ČEZ přispět
prostřednictvím
Krizového
grantu Ukrajina. Tělovýchovné
jednoty, dobrovolní hasiči, sokolské organizace nebo i obce

„Chceme pomoci i lidem, kteří
hledají útočiště před válkou právě v České republice. Opustit
domov a vydat se do úplně cizí
země vyžaduje obrovskou odvahu, zvláště pokud prcháte
s malými dětmi nebo se starými rodiči. Chceme, aby se u nás
cítili vítáni, proto poskytujeme
finanční podporu organizacím,
které tu jejich pobyt zajišťují.

www.detmarovice.cz

Zároveň tím chceme podpořit obce v rozhodování, zda se
do této formy pomoci pouštět,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
Díky zrychlenému systému
schvalování dostanou peníze
na účet během několika málo
dní, aby byla pomoc byla co nejefektivnější. Krizový grant poběží do 2. května a je v něm připraveno celkem pět milionů korun.
Další podrobnosti ke grantovému programu:
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/
krizova-pomoc-2020-110069
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T.J. Sokol Dětmarovice pořádá

v sobotu 2. 4. 2022
již 37. ročník pochodu

Pochod je na: 6 km - trasa vhodná i pro kočárky, menší
děti nebo seniory
12 km - trasa pro pokročilejší turisty,
pro kočárky nevhodná
25 km - trasa pro zdatné turisty,
2.poloviny trasy, vede po cyklotrase a hrázi řeky Olše

Start pochodu je průběžný od 7.00 do 9.00 hodin od sokolovny.

Startovné: dospělí 50,- Kč, mládež 20,- Kč, děti zdarma.
Pro malé pochodníky občerstvení zdarma, pro všechny účastnický diplom.
Pochodu se každý účastní na vlastní nebezpečí.
Přijďte na jarní procházku! Srdečně zve výbor T.J. Sokol

www.detmarovice.cz
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společenská kronika

Oslavili životní jubileum
Leden 2022
80 let
Irena Mecová
Jarmila Šebková
81 let
Rudolf Winkler
Josef Žemlička
Václav Kyjonka
Jana Olšarová
Jarmila Zelená
82 let
Ludmila Videnková
Josef Videnka
Jarmila Plutová
84 let
Emil Messerschmidt
Vilibald Novák
Květuše Kropjoková
85 let
Vladislava Górecká
86 let
Jarmila Kyjonková
Věroslav Adamiš
88 let
Danuše Bednárová
89 let
Jiřina Dvořáková

Únor 2022
80 let
Růžena Tkočová
81 let
Stanislava Vaštylová
Dagmar Citronová
Jaroslava Zajoncová
82 let
Emil Cyřík
Josefa Bartečková
84 let
Vlasta Absolonová
86 let
Anna Szubrytová
Zdeněk Izaiáš
89 let
Elena Ulmanová
91 let
Lidia Štefková
Anežka Galiová
92 let
Stanislav Šipka

Diamantovou svatbu – 60 společných let
– oslavili v únoru manželé Gřešicovi a Žaludovi.
Všem oslavencům blahopřejeme!

Dne 3. 2. 2022 společně oslavili
Diamantovou svatbu
ARTUR a VĚRA GŘEŠICOVI
Chtěli bychom popřát
mnoho zdraví
a štěstí v dalších letech.
Přejí
dcery Darja a Monika s rodinami
a syn René s rodinou
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Vzpomínáme na zemřelé
Tomáše Stáňu,
Miroslava Mrakwiu,
Marii Ostrówkovou,
Miroslava Zarembu,
Jaromíra Kolka.

Dne 3. 2. 2022
jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí
naší milé tety
paní
Růženky Michalcové.
S láskou vzpomíná rodina
Sáblíkova a Staníčkova.
Tak, jak z tvých očí zářila
láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
až do konce života.
Dne 8. 3. jsme vzpomněli
druhé výročí úmrtí
paní Heleny Dostálové.
Dcera s rodinou
Dne 16. února 2022
si připomněli
65 let společného života
– kamennou svatbu
– manželé
Marie a František BONČKOVI
z DPS Dětmarovice.
Do dalších let hodně zdraví
a Boží ochrany
přejí spolubydlící DPS 670

Dětmarovické okénko březen 2022

26. února jsme přivítali tyto občánky:
Štěpána Skácela, Anežku Strouhalovou, Apolenu Tománkovou, Matěje Chaloupku, Davida Giecka,
Dominika Gójného, Annu Hanuskovou, Lauru Šperlíkovou, Michala Šperlíka, Štěpána Cvička.

Štěpán Skácel

Anežka Strouhalová

Apolena Tománková

Matěj Chaloupka

David Giecek

Dominik Gójný

Anna Hanusková

Laura Šperlíková

Michal Šperlík

Štěpán Cviček
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