
                                                                                                                                              1/97 

  

  

  

  

  

KKrroonniikkaa  

oobbccee  DDěěttmmaarroovviiccee   
 

okres Karviná 
 
 
 

 
 
 
 

RRRoookkk   111999999777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              2/97 

 
Obsah kroniky obce - rok 1997                                               
 
 

 
A: TITULNÍ LIST ROKU 1/97 
 
 
B: OBSAH ROČNÍHO ZÁPISU 2/97 
 
 
C: ÚVOD 5/97 

� Nová kronikářka 5/97 
� Životopis kronikářky 6/97 

 
 

D: ROČNÍ ZÁPIS 
 

Počasí:                 7/97 
� Extrémy počasí v roce 1997 7/97 
� Stoletá voda 8/97 

• Povodně v okrese Karviná v minulosti 8/97 
• Průběh povodně na Moravě 8/97 
• Bilance záplav v České republice 9/97 
• Situace v našem okrese 9/97 
• Jak to vypadalo v naší obci 10/97 
• Sklad humanitární pomoci 10/97 
• Ukazatele pro vyhlášení povodňové aktivity na Olši 11/97 
• Přehled stavu vodních toků 11/97 
• Graf povodňové vlny na řece Olši 12/97 
• Situace v okolních státech 12/97 

� Silný vítr s následky požáru 12/97 
 
Politický a veřejný život:                                              13/97 
� Noví funkcionáři  13/97 
� Z činnosti Obecního zastupitelstva 14/97 
 
Ze života obce:                                                                                       18/97 
� Co letos nejvíce ovlivnilo obec ? 18/97 
� Program rozvoje obce na rok 1997 19/97  
� Rozpočtová opatření 20/97 
� Rozbor hospodaření obce za rok 1997 21/97 
� Investiční  výdaje 22/97 
� Neinvestiční výdaje 22/97 
� Příspěvky organizacím 22/97 
� Zajímavosti z  obce a Obecního úřadu 23/97 
� Místní hřbitov 24/97 

• 20 let smuteční obřadní síně 24/97 
• Zrušení dětského hřbitova 24/97 
• Hřbitovní poplatky 24/97 

 



                                                                                                                                              3/97 

 
Služby, obchod, podnikání: 25/97 
� Co nám přinesl letošní rok nového ? 25/97 
� Plnění rozpočtu Obecních služeb za rok 1997 26/97 
� Sběrna druhotných surovin 26/97 
� Nová pošta 27/97 
� Změny České spořitelny 27/97 
� Lékárna 28/97 
� Změny v podnikatelských aktivitách 29/97 
� Elektro Roman Volák 30/97 
� Firma ECOS trade GmbH 30/97 

 
Obyvatelstvo, péče o obyvatelstvo: 31/97 
� Statistika pohybu obyvatel v roce 1997 31/97 
� Mikrocenzus 1996 32/97 
� Zlatou svatbu oslavili 32/97 
� Diamantovou svatbu oslavili 32/97  
� Ing. Adolf Neuwert 33/97 
� Odešli z našich řad (Michalčíková, Hanusek) 34/97 
� Nezaměstnanost 35/97  
 
Kultura, církve, náboženství: 36/97 
� Pokles počtu kulturních akcí 36/97 
� Kulturní akce 1997 37/97 
� Z činnosti místní knihovny 38/97 

• Skladba knihovního fondu 1991 – 97 38/97   
 

Školství: 39/97 
� Změny v základním školském systému 39/97 
� Ze života základní školy 40/97 

• Údržba ZŠ 40/97 
• Počítačová učebna 40/97 
• Údaje o počtech žáků 40/97 
• Vedení školy 41/97 
• Konkurz na ředitele školy 41/97 
• Mimoškolní činnost ve školním roce 1996-97 41/97 
• Zájmové kroužky na škole 42/97 
• Volba povolání 42/97  

� Energie pro každého 43/97 
 

Sport, zájmové a společenské organizace: 44/97 
� Přínos organizací 44/97 
� Z činnosti SK 45/97 

• Putování SK župním přeborem 45/97 
• O pohár Mont 45/97 
• Pohár ČMFS 45/97 
• Soupeři našich fotbalistů 45/97 
• Sportovní areál 46/97 
• Sponzoři SK 46/97 
 



                                                                                                                                              4/97 

 
� 70. výročí založení Českého svazu včelařů: 47/97 

• Oslavy 70. výročí 47/97 
• Z historie včelařství všeobecně 48/97 
• Historie naší organizace 49/97 
• Přehled předsedů a jednatelů 49/97 
• Údaje o členské základně 49/97 
• Kočovné včelařství 49/97 

� Z činnosti Ochránců přírody 50/97 
� Sdružení rodičů a přátel školy 51/97 

• Činnost SRPŠ v současné době 51/97 
• Činnost SRPŠ v sedmdesátých a osmdesátých letech 51/97 
• Přehled funkcionářů SRPŠ v letech 1981-97     52/97 

 
Žijí mezi námi 53/97 
� Milovníci vysokohorské turistiky (manželé Kijonkovi) 54/97 
� Mladý biolog (Lukáš Vomlela) 54/97 
 
Závěr: 55/97 
� Opět nastal čas bilancovat 55/97 
 

 
E: Z HISTORIE OBCE 56/97 

� Historie budovy čp. 320 – pošta 57/97 
� Historie budovy čp. 293 – lékárna 58/97 
 
 

F: SEZNAM PŘÍLOH  
� Fotodokumentace 59/97 
� Jiné materiály 59/97 
� Mimořádné materiály 59/97 

 
 

G: POZNÁMKY: 60/97 
 
                                                           
 
 
    

  
  
  



                                                                                                                                              5/97 

  
  
  
  

  
  

ÚÚvvoodd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nová kronikářka 
 

Začátkem roku 1997 ukončil svou krátkou kronikářskou práci  kronikář  Rudolf 
Jureczek)1. Později, s účinností od 1.2.1997, jsem byla radou obce jmenována 
kronikářkou já, Dagmar Šnapková. 

Dle pokynů Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (IPOS) 
zařazuji na úvod letošního dílu Kroniky svůj vlastní životopis. 

 
 

)1 O kronikářích obce pojednáno ve stati „Z historie kronik“ v Kronice obce -  ročník 1995.  
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Životopis kroniká řky  

 
 

Narodila jsem se 8.1.1951 v Dětmarovicích v domě čp. 342, který patřil mému 
dědečkovi z otcovy strany, v rodině Roberta a Boženy Madeckých. Můj otec od vyučení 
až do důchodu pracoval na Dole Doubrava. Byl vyučený klempíř a ještě do dnešních 
dnů provozuje klempířskou práci. Matka byla vždy v domácnosti. 

V naší obci jsem absolvovala celou základní devítiletou školní docházku. Poté 
jsem úspěšně vystudovala humanitní větev Střední všeobecně vzdělávací školy)1 v  
Karviné. Jelikož jsem od malička toužila stát se učitelkou, přihlásila jsem se po maturitě 
na Pedagogickou fakultu do Ostravy, obor zeměpis – matematika. Po roce studia jsem si 
uvědomila, že matematika není moje hobby, studium jsem přerušila. Protože byl velký 
nedostatek učitelů, ihned jsem nastoupila učit. To bylo v roce 1970. Nejdříve jsem učila 
na 1. stupni ZDŠ, později jsem vyučovala na 2.stupni český jazyk a výtvarnou výchovu. 
Přitom jsem dálkově pokračovala ve studiu těchto dvou předmětů na Pedagogické 
fakultě. Z mateřských důvodů se mi však studium nepodařilo dokončit.  

Ve školství jsem pracovala 7 let,  z toho 6 let jsem působila na základní škole 
Aloise Jiráska v Dolní Lutyni. Poté jsem se věnovala povinnostem matky. Od roku 1981 
do roku 1995 jsem pracovala jako vedoucí Osvětové besedy v naší obci. Tuto práci jsem 
měla moc ráda, protože práce s lidmi a pro lidi mě vždy bavila.  V období mého 
působení u Osvětové besedy  jsem měla možnost setkat se s celou řadou zajímavých a 
známých osobností. Když OB zrušili, zůstala jsem bez zaměstnání. Jak jsem již uvedla 
v úvodu, s účinností od 1.2.1997 jsem byla obecní radou jmenována místní kronikářkou. 
Tato práce mne moc baví. 

V roce 1974 jsem se provdala za Tomáše Šnapku rodem z Rychvaldu. Máme 
spolu dvě dospělé děti – syna Martina (*1975) a dceru Gabrielu (*1976). Oba 
vystudovali Gymnázium a nyní studují na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské 
univerzity v Karviné. Všichni společně bydlíme v rodinném domku na Zálesí čp. 873, 
který jsme zdědili po mých rodičích a postupně zrekonstruovali.  

Již dlouhou řadu let jsem členkou Českého svazu žen, kde jsem více než 12 let 
vykonávala funkci hospodářky. Mnoho let (vlastně po celou dobu zaměstnání u 
Osvětové besedy) jsem působila jako člen, případně aktivista, v komisích při Místním 
národním výboru, později Obecním úřadu. Od roku 1993 vykonávám funkci přísedící u 
Okresního soudu v Karviné.   Několik let jsem také při hlavním zaměstnání vedla 
účetnictví u soukromé firmy.  

Mezi mé koníčky ještě v nedávné minulosti patřily hlavně ruční práce – pletení, 
vyšívání a drhání. Ale ode dne, kdy jsem se začala věnovat kronikářské práci, na tento 
koníček již mnoho času nezbývá. Mám ráda přírodu a rostliny, proto v letním období 
trávím nejvíce času aktivní prací na zahradě. Tato práce mi přináší nejen radost, ale také 
mě uklidňuje.   

 

 

 

 

)*  Střední  všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) byly v 60. a 70. letech vlastně přejmenovaná Gymnázia. 
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Extrémy počasí v roce 1997 
 
Začátkem března už bylo velmi teplé počasí, 2.3. byl překonán dlouhodobý 

teplotní rekord, na našem území byla naměřena teplota 18,4 oC. 
Rovněž květen byl nezvykle teplý. 15. a 16.5. byla rovněž překonána dlouhodobá 

maxima: 15.5. byla naměřena teplota 30,2 oC a 16.5. rovných 30 oC.  
Další teplotní rekordy byly překonány 9.10., kdy byla naměřena teplota 23,3 oC a 

26.12. rekordních 12,2 oC nad nulou. 
 
Počasí si s námi v letošním roce pěkně pohrálo. 
Po květnových a červnových vedrech, provázených občas bouřkami a lijáky, přišla 

nevídaná katastrofa. Téměř celou oblast Moravy a východních Čech zasáhla ničivá 
povodeň. Ta se částečně nevyhnula ani naší obci.  Ať  přímo či nepřímo ovlivnila životy 
nás všech. Avšak na rozdíl od jiných oblastí na Moravě na tom naše obec ještě nebyla 
nejhůř. 

V rámci humanitární pomoci obdržela naše obec na povodňové škody finanční 
příspěvek  od města Ústí nad Labem. 
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Stoletá voda 
 
 
Povodně v okrese Karviná v minulosti 

Povodně jsou dávnověkou pohromou mnohých oblastí našeho  regionu. Souvisí to 
s charakterem tudy protékajících řek  Olše, Odry a dalších. Nejvíce postiženy byly vždy 
oblasti  Bohumínska, Karviné a Těšína. První zmínka o velké povodni  v Bohumíně a 
okolí je z roku 1649. V roce 1736 byly postiženy  ničivými povodněmi, které způsobily 
nesmírné škody, téměř  všechny nížinné oblasti těšínského knížectví. V roce 1854 byl  
záplavami několikrát postižen Fryštát a okolní krajina, když  se z břehů vylila Olše. 
Zaplavila všechna pole v okolí,  pronikla až k úpatí města a způsobila velké škody. V 
roce  1860 byly zátopy v Loukách, Ráji, Darkově a Albrechticích. Dne  16.6.1894 byly 
zátopy v okolí Těšína. V roce 1913 se v okolí  Karviné vylila Stonávka a Ropička. Voda 
tehdy stoupla o 2,5  m nad normál, škody šly do miliónů korun. Mnoho záplav bylo  i v 
pozdějších letech. V roce 1939, 31.5.1940,  v letech  1960,  1961,  1968,  1970,  1972 a 
také v roce 1985)1. 

Jak si již sama pamatuji,  především povodně v roce 1972)2 a posléze v roce 
1985)3  zasáhly naši obec nejničivěji. 

 
 Loňskou povodeň, tedy povodeň v roce 1996,  máme ještě všichni v živé paměti 

a je tu  již další. Ta letošní však byla mnohem hrůznější, mnohem  rozsáhlejší. Zasáhla 
totiž nejen oblasti dlouhodobě zkoušené  touto živelnou pohromou, ale i místa, kde ještě 
nikdy nebyla  a navíc území tak rozsáhlé, že se považuje za povodeň  století, některými 
odborníky je dokonce označovaná jako povodeň  tisíciletí. 

 
 Vše začalo začátkem měsíce července. Nad našim územím  začalo vydatně pršet, 

a pršelo a pršelo. 
 
 

 Průběh povodně na Moravě 
 6.7. 
 Při přechodu studené fronty došlo na Moravě k intenzívním  srážkám, 

nebezpečně stoupaly hladiny většiny řek i potoků. Na  Bruntálsku se objevily první 
zatopené domy, na Frýdecko-Místecku byla hlášena první  oběť na lidském životě. 
Začala evakuace dětských  prázdninových táborů. Vylila se Petrůvka v blízkých 
Petrovicích. 

 7.7. 
 Na Lysé hoře napršelo za 24 hodin 2,34 m srážek. Nejhorší  situace byla na 

Bruntálsku, Jesenicku, Šumpersku, Novojičínsku,  Přerovsku. Začala zasahovat armáda, 
jednotky civilní obrany,  hasiči, ... vrtulníky zachraňovaly občany ze střech domů.  U 
Suchdola nad Odrou vykolejil na podemleté trati mezinárodní  rychlík. Na hraničním 
mostu ve Starém Bohumíně byla objevena  trhlina, z toho důvodu byl provoz na tomto 
mostu zastaven, Těrlická přehrada vypouštěla  54 m3/s. Byla zřizována první finanční 
konta pro postižené. 

 
 

)1 Citováno z brožury: „Petr Beck:  Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Karviná“. 
)2 O povodni v roce 1972 pojednáno ve 2. díle Kroniky obce, str. 522 
)3 O povodni v roce 1985 pojednáno ve 3. díle Kroniky obce str. 289 
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 8.7. 
 Pacienti z bohumínské nemocnice byli evakuováni vrtulníky do  Karviné, voda z 

řeky Odry se začala valit do celého města Bohumína,  byla zaplavena rozvodna 
Severomoravských energetických závodů  v Pudlově, pod vodou se ocitly Železárny a 
drátovny a. s. Bohumín,  jako již tradičně byly zaplaveny Věřňovice. Pod vodou začalo  
postupně mizet i největší město  našeho regionu Ostrava. O postižené oblasti se začala  
zajímat  naše vláda. 

9.7. 
Všechna postižená místa zůstala pod vodou, postupně přibývala  další, záplavy se 

valily na Jižní Moravu. Vážná byla i situace v  některých oblastech východních Čech. 
Tisíce obyvatel byly bez  elektrické energie, vody, plynu, telefonu, ... Byla to strašná  
pohroma. 

10.7. 
 Hladiny rozbouřených řek na severu Moravy začaly  klesat, jižní Morava se však 

stále nacházela pod vodou. 
 Některá města byla pod vodou týden i více. 
 
 S opadající voda začaly narůstat problémy. Pohled na postižené oblasti  byl ještě 

hroznější, než když byly zality vodou. Lidé s hrůzou  sledovali napáchané škody. 
Pohled na postižené oblasti byl horší než po zemětřesení.  Všude se nacházely tuny 
bahna. 

Symbolem záplav se stala vesnice Troubky na Přerovsku, kde voda z řeky Bečvy 
domky doslova smetla z povrchu zemského.   

 
 

Výsledná bilance záplav v ČR byla katastrofální: 
�  byly zaplaveny tisíce hektarů zemědělské půdy 
�  byla zničena úroda,  stovky velkých i malých podniků byly mimo provoz 
�  byly vyčísleny miliardové ztráty na majetku 
�  celkem bylo postiženo 27 okresů na Moravě a ve východních Čechách 
�  celkem bylo zasaženo 536 obcí a měst  
�  údajně bylo poškozeno 19.053 domů 
�  a zcela zničeno  2.685 domů 
�  bez přístřeší se ocitlo 4.087 domácností 
�  nouzově bylo ubytováno 11.973 osob 
�  celkem bylo cca 80.000 postižených 
�  a cca 2.500 zraněných 
�  bylo hlášeno 48 obětí na lidských životech 

 
 
 Situace v našem okrese 

 Na Karvinsku bylo zatopeno 12 tisíc hektarů plochy, což  představuje 15 % 
území celého okresu. Evakuováno zde bylo  1280 občanů. Škody se odhadovaly na 1,4 
miliardy Kč, z toho  660 miliónů na městském a obecním majetku, 52 miliónů Kč na  
místních komunikacích, 48 miliónů Kč na silnicích, 42 miliónů  Kč na uhynulých 
zvířatech, 20 miliónů Kč na železnicích. 

 Největší škody v rámci okresu Karviná pak byly v Bohumíně - 120  miliónů Kč 
na obecním majetku a 500 miliónů Kč na majetku  občanů.  

 



                                                                                                                                              10/97 

 
Jen na bohumínské nemocnici se odhadovaly  škody na 10  miliónů Kč. 

Elektrárna Dětmarovice přispěla účelově této nemocnici částkou 3,5 miliónu Kč.  
Další příspěvek 2 mil. Kč byl z účtu Elektrárny převeden na účet Okresního úřadu 

Karviná  a s největší pravděpodobností putoval také do Bohumína.  Příspěvek 
zaměstnanců elektrárny ve výši 325 tis. Kč byl použit na  nákup stabilizátoru rovněž pro 
bohumínskou nemocnici. 

 
 

Jak to vypadalo v naší obci? 
 Odpoledne 6.7. byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity,  sešla se místní 

povodňová komise, byly zaznamenány zvýšené  stavy na místních tocích, místními toky 
byly zaplaveny první pozemky a sklepy v oblasti Koukolné, voda v Olši mírně stoupala. 

 Ve večerních hodinách byla obec z důvodů vážné  poruchy na  vysokém napětí 
(spadlý sloup) bez proudu, ve 23,25 hod. byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity pro 
celý okres Karviná, tedy i pro naši obec. 

 Ráno dne 7.7. voda stále stoupala. V 8 hod. ráno se  vodou zaplnil prostor mezi 
Olší a okresní silnicí, byly zaplaveny  sklepy domků v oblasti u benzínové čerpací 
stanice Mima, těsně po poledni  došlo k protržení ochranného valu u řeky Olše hned u 
silničního  mostu, voda se začala vracet z polí a luk zpět do řeky. Došlo k prolomení  
prken u stavidel rybníka, což způsobilo zaplavení domků za  čerpací stanicí Mima. 
Jelikož obec Závada byla zaplavena řekou Petrůvkou, byla uzavřena  silnice 
z Dětmarovic do Závady. O půlnoci voda v Olši poklesla, silnice na  Závadu byla 
zprůjezdněna. Ale začala stoupat Mlýnka, která se brzo ráno  začala vylévat z břehů a 
zaplavovat přilehlá území. 

 V 7 hodin ráno 8.7. došlo opět k výpadku elektrického proudu v celých  
Dětmarovicích a dokonce i okolních městech a obcích, a to z toho důvodu, že byla  
zaplavena rozvodna el. energie v Bohumíně – Pudlově. V odpoledních  hodinách došlo 
k poruše telefonní sítě, telefonní spojení přešlo na nouzovou  ústřednu. Očekávala se 
další povodňová vlna. Ve večerních  a nočních hodinách všechny vodní toky dále 
stoupaly. 

 Ráno 9.7. mírně poklesla Mlýnka, Olše dále stoupala. U motorestu  v Koukolné 
byl zakázán vjezd na místní komunikaci do Doubravy,  kde došlo z důvodu velkého 
zamokření terénu k sesuvu půdy se svahu.  K poledni konečně začala klesat voda i v 
Olši. Místní hasiči i jednotka z Elektrárny začali čerpat vodu ze sklepů a studní. 

 V dopoledních hodinách 10.7. se Olše začala vracet do koryta. 
 11.7. v odpoledních hodinách přešel plynule povodňový stupeň č. 3 do stupně č. 

1, stav se normalizoval. 
 Letošní záplavy si vyžádaly na majetku naší obce škody za téměř 1 mil. Kč a 

zhruba stejnou částku na majetku občanů. 
 
 

 Sklad humanitární pomoci 
 Ve čtvrtek 10.7. požádal Oblastní spolek Českého  červeného kříže o poskytnutí 

místností za účelem zřízení  překladiště humanitární pomoci, kde by se přijímaly a 
třídily  jednotlivé zásilky a ty pak následně distribuovaly dále do  postižených oblastí. 

Toto překladiště bylo zřízeno v prostorách tělocvičny  místní základní školy. Do 
Dětmarovic přijelo několik desítek  kamiónů z celé republiky s humanitární pomocí. 
Během prvních  čtyř dnů a nocí sem 40 kamiónů a dodávkových aut navezlo  několik 
set tun zboží  (především oděvy, textil, boty,  hygienické potřeby,  dětské pleny, deky a  



                                                                                                                                              11/97 

 
přikrývky, hračky,  mléko, sunar, dětskou výživu, těstoviny, chleba, konzervy,   balenou 
vodu a pod.). 

 Humanitární pomoc pak byla za pomoci vojáků, ale  především soukromých aut 
našich spoluobčanů, rozvážena do  postižených oblastí, především do Starého 
Bohumína, Vrbice,  Pudlova, Šunychlu, Kopytova, Nové Vsi, ale také do Troubek  nad 
Bečvou, Uherského Hradiště, Kunína, Otrokovic, na Bruntálsko, do oblasti  Jeseníků, 
ale i do Polska, které bylo postiženo ještě více  než my a odkud přišla pomoc již 7.7., 
kdy Poláci ještě  netušili, co je čeká v následujících dnech. 

 Tento mezisklad  mohl  fungovat zásluhou  mnoha  obětavých občanů,  kteří 
dobrovolně a spontánně chodili  vykládat a nakládat kamióny ve dne i v noci, ručně, bez  
jakékoliv mechanizace. A také zásluhou těch, kteří  poskytli  svá  vozidla  bez nároku na 
proplácení pohonných hmot pro převoz  pomoci. 

 
 

Pro vyhlášení povodňové aktivity na řece Olši  
v Dětmarovicích  jsou rozhodující tyto ukazatele: 

Povodňový stupeň: Stav vodočtu (v cm): Průtok (v m3/s): 
1. stupeň povodňové aktivity 180 142 
2. stupeň povodňové aktivity 250 255 
3. stupeň povodňové aktivity 300 341 

 
 
Přehled stavu vodních toků při povodni: 

 
Datum – hodina 

O       l       š       e O  d  r  a 

Český Těšín Dětmarovice Věřňovice Bohumín 

 6.7. - 14,oo hod. 252 - 338 427 

        - 20,oo hod. 269 - 397 459 

        - 23,oo hod. 353 274 421 506 

 7.7. - 02,oo hod. 340 350 442 531 

        - 08,oo hod. - 358 547 579 

        - 16,oo hod. 347 377 550 613 

        - 22,oo hod. 267 316 557 618 

 8.7. - 04,oo hod. 256 264 -)* 615 

         - 08,oo hod. - 285 - 638 

        - 12,oo hod. 373 335 - 659 

        - 20,oo hod. 441 390 - - 

        - 23,oo hod. 419 398 - - 

 9.7. - 06,oo hod.  369 404 - - 

        - 12,oo hod. 312 360 - - 

10.7.- 00,oo hod.  224 248 - - 

        - 12,oo hod. 172 185 337 554 

11.7.- 08,oo hod. 122 136 257 464 

                                                                                            
 )* Voda se dostala do takové výšky, že bylo strženo měřící zařízení, tudíž další měření nemohlo probíhat. 
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Graf povodňové vlny na Olši: 

 
 

 Situace v okolních státech 
 Povodně postihly i státy našich nejbližších sousedů -  Slovensko, Rakousko a 

Německo - ale mnohem méně než nás.  Největší katastrofy však byly hlášeny z Polska, 
kde nejvíce  řádila řeka Odra, která zde zaplavila obrovské území a způsobila nedozírné 
škody. 

 
 

 
 
Silný vít r s následky požáru 

 
V pátek 7.11.1997 byl v okrese Karviná velmi silný vítr, který znepříjemňoval 

pohyb chodců po ulicích, lomcoval se stromy, s pláty střešních krytin a také zapříčinil v 
okrese několik požárů)*.  

Největší škodu způsobil tento vítr v dopoledních hodinách  u nás v Dětmarovicích 
na polích nad hřbitovem, kde si začal pohrávat s elektrickým vedením. Překřížené 
elektrické vedení zákonitě vyvolalo zkrat, v jehož důsledku vzniklá jiskra přeskočila na 
střechu hospodářské budovy rodinného domku čp. 418 majitele pana Zdeňka Koláčka. 
Vznícení objektu bylo otázkou několika sekund.  

K požáru byli neprodleně přivoláni hasiči z Karviné, Orlové a v neposlední řadě 
pomocnou ruku přiložili i místní dobrovolní hasiči z naší obce. 

Hašení požáru trvalo téměř hodinu, protože v hospodářské budově bylo umístěno 
seno. Majitel budovy se snažil zachránit, co se dalo, přitom se nadýchal zplodin a 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu se mu udělalo špatně. Celková hodnota škody se 
vyhoupla ke 150 tisícům Kč. 
)*V roce 1997 hořelo v okrese Karviná celkem v 728 objektech, nejčastěji v domovním bytovém fondu. 
Zde statistika uvádí 172 požárů. 
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Noví funkcionář i  

 
Po tragické smrti starosty obce Ing. Adolfa Neuwerta)* došlo ke změnám na 

vedoucích postech obce. 
Starostou obce byl zvolen dosavadní zástupce starosty Ing. Lumír Mžik (KSČM). 
Do funkce zástupce starosty obce byl zvolen MUDr. Václav Sochor (ODS). 
Novým členem obecního zastupitelstva se stal pan Petr Kopel (ODS). 
 

)* Blíže viz str. 33/97 
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Z  č i n n o s t i  o b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a) 1  

 
11. zasedání OZ  dne 26.3.1997 

zvolilo: 
� starostou obce Ing. Lumíra Mžika (kandidát za KSČM) 
� zástupcem starosty obce MUDr. Václava Sochora (kandidát za ODS) 
� členem Okresního shromáždění Ing. Lumíra Mžika 

schválilo: 
� vyplacení odměn z FRR ve výši 130.000,- Kč  
� limit věcných nákladů pro činnost místní správy ve výši 1,750.000,- Kč 
� limit mzdových prostředků pro činnost místní správy ve výši 2,250.000,- Kč 
� poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce organizacím pro rok 1997)2 
� program rozvoje obce pro rok 1997)3 
� úhradu půjčovného za filmy pro kino „Hvězda“ z prostředků obce provozovatelce       

paní Vlastimile Bílkové: 
a/ doplatek půjčovného za rok 1996 ve výši 13.543,60 Kč 
b/ půjčovné pro rok 1997 ve výši 50.000,- Kč 

� kandidáty na funkce přísedících okresního soudu: Annu Jurákovou, Janu 
Krůlovou, Marii Malcharovou, Růženu Ročkovou, Dagmar Šnapkovou, Věru 
Klozovou, Otakara Popka a Milana Pytlíka 

� smluvní cenu za prodej budovy sálu  u Motorestu v Koukolné včetně pozemku, 
ČOV, přečerpávací stanice a kanalizace ve výši dle znaleckého posudku, tj. 
2,892.167,- Kč 

� prodloužení termínu prodeje budovy čp. 334 Rumcajs prostřednictvím JUDr. Hýži 
do 15.6.1997 

� prodloužení termínu úhrady kupní ceny za budovu čp. 126 Evatex do 15.5.1997. 
Neuhradí-li pan Ligocký doplatek kupní ceny do 15.5.1997, obec od kupní 
smlouvy odstoupí a nemovitost bude nabídnuta k prodeji za stejnou cenu 

� dodatek č. 1 ke smlouvě obce a SFŽP 
� finanční dar ve výši 4.000,- Kč žáku ZŠ Lukáši Vomlelovi na částečnou úhradu 

výdajů na účast v mezinárodní soutěži INEPO 1997 v Turecku v červnu 1997)4 
� přijetí daru od EDĚ obci: 
� a/ 500.000,- Kč pro obec 
� b/ 30.000,- Kč pro základní školu 
� v souladu s platnými předpisy o odměnách členům zastupitelstev v obcích 

odměny zástupci starosty, členům obecní rady a předsedům komisí 
� dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě s firmou Lesostavby na dokončení stavby 

komunikace Ryšková  
 

12. zasedání OZ dne 28.5.1997 
schválilo: 

� dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené mezi obcí a panem Ligockým 
� zástavní smlouvu uzavřenou mezi Českomoravskou hypoteční bankou, obcí a 

panem Jaromírem Ligockým 
 

)1  Usnesení týkající se rozpočtu jsou v samostatné kapitole „Rozpočtová opatření“ na str. 20/97 
)2   Výše finančních příspěvků organizacím z rozpočtu obce v samostatné kapitole na str. 22/97 

)3   Program rozvoje obce uveden na str. 19/97 
)4   Blíže viz str. 54/97 
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� převod 1785 ks akcií SM VaK a. s. do majetku obce (navýšení jmění za vodovody 

„Roček“, „Šotek“ a „U základní školy“) 
� žádost Obecního úřadu Doubrava o napojení na vodovod Dětmarovice za 

podmínky, že toto technické řešení nepovede ke snížení tlaku vody v potrubí a 
souhlasí se vstupem na obecní pozemky pro realizaci této stavby s tím, že 
pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu 

� smlouvu obce a SM Plynárenské a. s. Ostrava o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu plynovodu „Zálesí“ 
nemělo námitky: 

� proti stavbě „VTL plynovodu DN 300 EDĚ“ v navržené trase a úpravě územního 
plánu 
neschválilo: 

� prodej akcií SM Plynárenské a. s. Ostrava 
 

3. mimořádné zasedání dne 25.6.1997 
schválilo: 

� záměr prodeje bytů v domech čp. 1049, 1050, 1051 a 1052 
� smluvní prodejní cenu bytů v domech čp. 1049, 1050, 1051 a 1052 ve výši 20 % 

průměrného ocenění dle znaleckého posudku 
� smluvní prodejní cenu garáží ve výši 20 % průměrného ocenění dle znaleckého 

posudku 
� způsob platby za koupi bytů v domech čp. 1049, 1050, 1051 a 1052, to je 

v hotovosti do tří měsíců po uzavření kupní smlouvy před její registrací u 
Katastrálního úřadu v Karviné 

� smlouvu obce a města Orlové o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu 
MHD Orlová 

� prominutí nedoplatku za úhradu tepla v restauraci Dělnický dům paní Vlastimile 
Bílkové ve výši 21.828,- Kč za topnou sezónu 1994/95 

� zrušení nabídky prodeje budovy čp. 334 „Rumcajs“ 
� zrušení nabídky prodeje sálu v Koukolné 

neschválilo: 
� zařazení plynofikace rodinných domků v oblasti za „Mimou“ do programu 

rozvoje obce z důvodů neúměrných nákladů 
vzalo na vědomí: 

� zprávu o stavu v oblasti požární ochrany 
� informaci o výsledku konkurzu na místo ředitele ZŠ)1    
� informaci o zřízení počítačové učebny v základní škole)2    
� informaci o zřízení termínovaného vkladu obce 
� informaci o stavu plnění rozpočtu obce a předvídatelných změnách v příjmové a 

výdajové části rozpočtu 
� nájemní smlouvu s Eurotelem na pronájem místnosti v Dělnickém domě 

 
4. mimořádné zasedání den 21.7.1997 

schválilo: 
� upravený program rozvoje obce pro rok 1997 
 
 

)1  Blíže viz str. 41/97 
)2  Blíže viz str. 40/97 
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vzalo na vědomí: 

� dar občanů obce městu Bohumínu jako příspěvek na úhradu škod vzniklých 
povodní v červenci 1997 

 
13. zasedání OZ dne 24.9.1997 (mimořádně v  sále „U švagrů“ v Koukolné) 

schválilo: 
� odměny členům povodňové komise a Sboru dobrovolných hasičů 
� záměr prodeje budovy kamenosochařské dílny. Podmínky budou stanoveny 

obecním zastupitelstvem po předložení znaleckého posudku 
� poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč MO Svazu včelařů na pokrytí nákladů na 

uspořádání včelařské výstavy v září 1997 
� přijetí daru od pana Radomíra Gruščíka Mateřské škole Koukolná 
� prodloužení termínu úhrady doplatku kupní ceny za budovu stolařské dílny p. Kiši 

na základě „Dohody o úhradě dluhu“ 
� přijetí daru od ČČK obci 

uložilo: 
� starostovi obce, aby průběžně sledoval záležitosti týkající se prodeje budovy čp. 

22 (META) a průběžně předkládal informace obecní radě a zastupitelstvu 
zvolilo:  

� přísedící Okresního soudu Karviná: paní Annu Jurákovou, Janu Krůlovou, Marii 
Malcharovou, Růženu Ročkovou, Dagmar Šnapkovou, Věru Klozovou, Martu 
Tomčíkovou, Otakara Popka a Milana Pytlíka 
neschválilo: 

� nákup akcií Sm VaK Ostrava a. s. 
� prodej akcií SM Plynárny Ostrava a. s. společnosti Egretta 

ustanovilo: 
� komisi, která do příštího zasedání obecního zastupitelstva provede zhodnocení 
činnosti Obecních služeb a jejich významu pro obec a občany a přípravu návrhu 
na další činnosti, rozvoje eventuálně transformace této organizace, ve složení: Ing. 
Lumír Mžik, Ing. Lumír Jendryščík a paní Miroslava Vronková 
vzalo na vědomí: 

� žádost paní Jandové o výjimky z Územního plánu obce 
 

14. zasedání  OZ dne 17.12.1997 
schválilo: 

� zvýšení příspěvku obce na výkon hlavní činnosti Obecních služeb pro rok 1997 o 
80 tis. Kč, a to na úhradu opravy vozidla AVIE dle předloženého návrhu 

� program rozvoje obce pro rok 1998 
� plán práce obecního zastupitelstva a obecní rady pro rok 1998 
� prodej pozemku parcela č. 1172 o výměře 1120 m2 manželům Karlu a Libuši 

Bartečkovým, bytem Dětmarovice čp. 743 za smluvní cenu 15.476,- Kč  
� prodej pozemku parcela č. 1174 o výměře 3217 m2 manželům Oldřichu a Marii 

Kuzňarským za smluvní cenu 44.453,- Kč 
� smlouvu obce s obcí Dolní Lutyně o sdružení finančních prostředků za účelem 

výstavby STL plynovodní sítě dle předloženého návrhu 
� dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení č. 5-20-014/96 uzavřené mezi obcí a SM 

Plynárnami a. s. Ostrava dle předloženého návrhu 
� přijetí daru EDĚ ve výši 10.000,- Kč pro Mateřskou školu Koukolná 
� přijetí daru firmy Stanislav Schmidt ve výši 40.000,- Kč na vybavení ZŠ 
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� smlouvu obce a ČSAD Karviná o poskytnutí dotace na provoz ztrátových 

autobusových linek dle předloženého návrhu 
� úhradu půjčovného za filmy pro kino, provozované nájemcem Dělnického domu 

panem Ligockým, a to vždy po uplynutí pololetí ve výši skutečných nákladů 
� zrušení příspěvkové organizace s právní subjektivitou „Obecní služby“, která byla 

zřízena obcí usnesením obecního zastupitelstva č. 67/6 ze dne 27.2.1992, a to 
k 30.6.1998 v souladu s variantou č. III předloženého „Návrhu postupů 
transformace Obecních služeb“ s respektováním předkupního práva 
zaměstnancům Obecních služeb 
neschválilo: 

� žádosti manželů Oršulíkových, bytem Dětmarovice čp. 918 a manželů 
Rduchových, bytem Dětmarovice čp. 905, o vrácení příspěvků obce na přestavbu 
systémů vytápění rodinných domků, poskytnutých v souladu s usnesením 
obecního zastupitelstva č. 68/6 ze dne 21.12.1995 

� uvolnění finančních prostředků na výkon rozhodnutí dle předložené žádosti 
stavebního úřadu 

� bezplatný převod komunikace parcela č. 3261, 3274, 3280, 3285, 3290, 3311, 
3328, 3332, 3334 a 3402 z majetku občanů do majetku obce, protože spolumajitel 
této části komunikace s bezplatným převodem nesouhlasí a obec by se dle 
předloženého návrhu stala pouze spolumajitelem této komunikace 
uložilo: 

� starostovi obce v termínu do 30.4.1998 řešit zvýšení bezpečnosti chodců na 
přechodech včetně možnosti zajištění finančního krytí nákladů spojených 
s realizací opatření 

 
 

 
 

 
    
 

Poznámka: celoročně dle potřeby projednávalo obecní zastupitelstvo majetkové převody mezi občany a 
obcí. 

Letecký pohled na centrum obce od Koukolné směrem ke kostelu 
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Co letos nejvíce ovlivnilo obec ? 
 

Chod obce i obecního úřadu byl v roce 1997 ovlivněn dvěma zásadními 
skutečnostmi.  

 
V prvním pololetí to byl především odchod stávajícího starosty Ing. Neuwerta ze 

života a příchod nového starosty Ing. Mžika do funkce.  
Ve druhém pololetí nás pak ovlivnily problémy s počasím – především povodně.   
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P r o g r a m  r o zv o j e  o b c e  p ro  r o k  1 9 9 7 

 
 

Pro rok 1997 byl stanoven následující „Program rozvoje obce“: 
 

                                                                                                                                Skutečný 
                                                                                                              Původní rozpočet:         finanční náklad: 

Investiční akce:  
� Plynofikace Zálesí (investor SMP) 3,000.000,- 4,300.000,-   
� Dokončení komunikace Ryšková 400.000,- 847.000,- 
� Dokončení rekultivace skládky na Olmovci 300.000,-   351.000,- 
� Vodovod Glembovec 1,200.000,-   ---)2  
� Plynofikace cca 14 rod. domků (z Dolní Lutyně) 100.000,- 92.000,- 
� Klimatizace obřadní síně 80.000,- 90.000,- 
� Plynovod a vodovod (Hanusek-Plánka) 50.000,- --- 
� Plynofikace bytovky čp. 901 ---)1 83.000,- 

Stroje a zařízení: 
� Ohřívací pult pro ŠJ ZŠ 30.000,- --- 
� Počítače pro Obecní úřad 365.000,- --- 
� Kuchyňský robot pro školní jídelnu ZŠ 100.000,- 103.000,- 
� Kopírovací stroj pro OÚ 100.000,- 71.000,- 
� Telefonní ústředna OÚ --- 48.000,- 

Projektová dokumentace: 
� Aktualizace ÚP 200.000,- --- 
� Projekt plynofikace (Olmovec, Kubiňoková) 100.000,- --- 
� Generel plynofikace (obecnina, Glembovec) 100.000,- --- 
� Oprava silničního mostku u MŠ Koukolná 40.000,- --- 
� Ostatní 160.000,- 58.000,- 

Výkupy: 500.000,- 106.000,- 
Neinvestiční akce: 

� Rekonstrukce veřejného osvětlení 500.000,- --- 
� Oprava fasády na čp. 550 50.000,- --- 
� Oprava budovy čp. 901 300.000,- 30.000,- 
� Oprava střechy holičství u čp. 900 50.000,- 50.000,- 
� GO střechy na čp. 942 (knihovna) 200.000,- --- 
� Ozelenění u DPS čp. 670 100.000,- --- 
� Vyčistění potoka u nadjezdu 150.000,- --- 
� Oprava šoupáku u řeky Olše (u obč. Dziala) 20.000,- 20.000,- 
� Vybavení dvou učeben 100.000,- 160.000,- 
� Oprava tělocvičny 100.000,- 100.000,- 
� Malování tříd 100.000,- --- 
� Oprava a nátěry dveří 200.000,- --- 
� Nátěry železných konstrukcí ZŠ 100.000,- --- 
� Oprava vedení místního rozhlasu 100.000,- --- 

  
 
 
 

)1   Pomlčka ve sloupci  „původní rozpočet“ znamená, že akce nebyly v původním programu zahrnuty 
)2   Pomlčka ve sloupci  „skutečný finanční náklad“ znamená, že akce nebyla  realizována  
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R o zp oč t o v á  o p a tře n í  v  r o c e  1 9 9 7 

 
10. zasedání OZ dne 19.12.1996  

schválilo: 
� rozpočtové provizorium obce pro 1. čtvrtletí 1997 ve výši 5,374.000,- Kč 
� rozpočet Obecních služeb pro rok 1997 dle předloženého návrhu 

 
11. zasedání OZ dne 26.3.1997 

 schválilo: 
� rozpočet obce pro rok 1997 na straně příjmů ve výši 18,525.000,- Kč a na straně 
výdajů ve výši 21,525.000,- Kč s tím, že do příjmů obce bude převeden z FRR přebytek 
hospodaření za rok 1996 ve výši 3,000.000,- Kč. 

  
4. mimořádné zasedání OZ dne 21.7.1997  

schválilo: 
� rozbory hospodaření obce k 30.6.1997 
� upravený rozpočet obce pro rok 1997 

 
13. zasedání OZ dne 24.9.1997  

schválilo: 
� rozbory hospodaření Obecních služeb za 1. pololetí 1997 

 
14. zasedání OZ dne 17.12.1997 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce pro rok 1997 v příjmech ve výši 17,961.000,- Kč a ve 
výdajích ve výši 20,961.000,- Kč dle předloženého návrhu a plnění Programu rozvoje 
obce v návaznosti na upravený rozpočet 

 
15. zasedání OZ dne 25.3.1998 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce k 31.12.1997 a rozbory hospodaření obce za rok 1997  
� rozbory hospodaření Obecních služeb za rok 1997 
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R o zb o r  h o s p o d aře n í  o b c e  z a  ro k  1 9 9 7 

 
Ukazatel: Upravený rozpočet 

(3. varianta): 
Čerpání: 

Zůstatek finančních prostředků k 1.1.1997    3,821.000,-- 
Daňové příjmy celkem 12,706.000,-- 13,524.000,-- 

� Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti    4,336.000,--    6,040.000,-- 
� Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti         2,100.000,--         1,091.000,-- 
� Daň z příjmu právnických osob         3,500.000,--         3,564.000,-- 
� Daň z nemovitostí         2,000.000,--         1,948.000,-- 
� Správní poplatky            600.000,--            644.000,-- 
� Poplatek ze psů              70.000,--              75.000,-- 
� Ostatní daně a poplatky            100.000,--            162.000,-- 

Nedaňové příjmy celkem        4,290.000,--         5,340.000,-- 
� Příjmy z vl.činnosti:  � školství (stravné)        900.000,--      1,063.000,-- 

                              �  soc. věci (pečovatelská služba)              50.000,--               25.000,-- 
                           �  knihovna -               10.000,-- 

� Příjmy z pronájmu majetku: �komunální služby            1,000.000,--             1,505.000,-- 
                           � životní prostředí (kontejnery)              50.000,--               52.000,-- 

� Příjmy z úroků a finančního majetku            200.000,--             405.000,-- 
� Přijaté neinvestiční dary            540.000,--             540.000,-- 
� Nahodilé příjmy              50.000,--             176.000,-- 
� Příjmy z prodeje majetku         1,500.000,--          1,564.000,-- 

Přijaté dotace: státní          1,022.000,--          1,022.000,-- 
                            �   Povodňové škody – MK+SDH            505.000,--             505.000,-- 
                            �   Od obcí (MěÚ Karviná)            218.000,--             218.000,-- 
Příjmy úhrnem 18,741.000,--  20,609.000,-- 
Převody z FRR        3,000.000,--         3,000.000,-- 
Neinvestiční výdaje celkem 13,830.000,--  13,323.000,-- 
 Z toho:            �   doprava        1,640.000,--       1,534.000,-- 

�   vodní hospodářství          300.000,--            80.000,-- 
�   školství       3,060.000,--       2,962.000,-- 
�   kultura     �  knihovna          200.000,--          176.000,-- 
                       �  kino             80.000,--              63.000,-- 
                       �  ostatní           100.000,--              81.000,-- 
                       �  místní rozhlas             10.000,--                3.000,-- 
                       �  SPOZ             70.000,--              57.000,-- 
�    komunální služby   2,300.000,--     2,299.000,-- 
�    životní prostředí           600.000,--            614.000,-- 
�    sociální věci        1,000.000,--            916.000,-- 
�    požární ochrana           170.000,--            158.000,-- 
�    všeobecná veřejná správa        4,300.000,--         4,380.000,-- 

Neinvestiční příspěvky celkem        1,200.000,--         1,179.000,-- 
 Z toho: � příspěvky PO - komunální služby           880.000,--            880.000,-- 
              � příspěvky neziskových organizací            320.000,--            299.000,-- 
Investiční výdaje celkem        6,711.000,--         6,149.000,-- 
 Z toho: � pořízení hmotného investičního majetku        5,985.000,--         5,985.000,-- 
              � projekty           600.000,--              58.000,-- 
              � výkupy pozemků           126.000,--            106.000,-- 
Výdaje úhrnem 21,741.000,-- 20,651.000,-- 
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.1997          3,780.000,-- 
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I n v e s t i čn í  v ý d a j e  v  r o c e  1 9 9 7 
 

Stavby: 
� Plynofikace Zálesí                                                                         4,300.000,-- 
� Plynofikace u Dolní Lutyně (cca 14 rod. domků) 92.000,-- 
� Plynofikace domu čp. 901 83.000,-- 
� Dokončení komunikace „Ryšková“ 847.000,-- 
� Dokončení rekultivace skládky na Olmovci 351.000,-- 
� Vodovod Glembovec – započato se stavbou - 
� Klimatizace obřadní síně 90.000,-- 
 
Stroje a zařízení: 
� Kuchyňský robot pro školní jídelnu ZŠ 103.000,-- 
� Kopírovací stroj pro OÚ 71.000,-- 
� Telefonní ústředna pro OÚ 48.000,-- 
 
Projekty (drobné): 58.000,-- 
 
Výkupy: 106.000,-- 

 
 

N e i n v e s t ičn í  v ý d a j e :  
 

� Oprava budovy čp. 901(obecní bytovka) 30.000,-- 
� Oprava střechy holičství u čp. 900 50.000,-- 
� Oprava šoupáku u řeky Olše (u občana Dziala) 20.000,-- 
� Vybavení dvou učeben na základní škole 160.000,-- 
� Oprava tělocvičny na základní škole 100.000,-- 
 

 

Př í s pě v k y  o r g a n i za c í m :   
 

� Sportovní klub Dětmarovice 150.000,- 
� TJ Sokol Dětmarovice  50.000,-  
� ZO Český svaz včelařů 50.000,- 
� OO Policie ČR 10.000,- 
� Ostravský krasobruslařský klub (pro Moniku Kramnou) 10.000,- 
� SRPŠ při MŠ Koukolná 2.000,- 
� MO Český červený kříž 3.000,- 
� ZO Český svaz ochránců přírody 3.000,- 
� MO Společnost přátel žehu 1.000,- 
� Organizační výbor „Grácia tour“  (na cyklistický závod) 2.000,- 
� ZO Svaz tělesně postižených Orlová 3.000,- 
� SRPŠ při ZŠ  3.000,- 
� Honební společenstvo Rovina 3.000,- 
� Myslivecké sdružení 3.000,- 
� ZO Český svaz zahrádkářů 3.000,- 
� Sbor dobrovolných hasičů 3.000,- 
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Z a j í m a v o s t i  z  o b c e  a  o b e c n í h o  úřa d u 

  
 
 

� K 1.1.1997 bylo schváleno provozování lokální televize v obci  firmy TOMA 
 
� Na svém zasedání dne 8.7.1997 jmenovala obecní rada do funkce kronikářky 

obce paní Dagmar Šnapkovou (usnesení č. 328/32) 
 
� Bylo zřízeno nové pracovní místo správce areálu ZŠ  
 
� Začátkem roku 1997 byl zřízen u Komerční banky Karviná účet s termínovým 

vkladem,  později pak u téže banky týdenní termínovaný vklad  
 
� Byla uzavřena smlouva obce a SMO a. s. Orlová o poskytování služeb při 

odchytu a převozu toulavých psů 
 
� Byla uzavřena smlouva mezi obcí a BM servisem a. s. o sběru separovaného 

odpadu 
 
� Člen obecní rady pan Josef Tomčík se zúčastnil ve dnech 10. – 18.5.1997 

zahraniční pracovní cesty do regionu Lotrinsko ve Francii, která byla zaměřena 
na agroturistiku. Cestu pořádalo Sdružení obcí Horního Slezska a Severní 
Moravy  

 
� Firma KRISTOBEL provedla akci „Čistění vodních toků v obci“  

 
 

 

 

 

 

 

 

Kolmý letecký pohled na část obce. Uprostřed se klikatí okresní komunikace. 
Úplně nahoře komplex budov firem na Skotnici.  



                                                                                                                                              24/97 

 
M í s t n í  h řb i t o v  
 

 
 20 let obřadní smuteční síně 

1.6.1997 uplynulo 20 let od zahájení provozu v nové obřadní smuteční síni na 
místním hřbitově.  

Nová obřadní smuteční síň byla slavnostně otevřena  1.6.1977. Ke staré márnici 
z druhé poloviny padesátých let byla tehdy přistavena nová část, která slouží jako 
obřadní místnost. 

 
 

Zrušení dětského hřbitova 
V letošním roce projednala Obecní rada záměr zrušení neudržovaného a  dnes již 

neužívaného dětského hřbitova, který se nachází při pohledu od smuteční síně ke kříži 
se dvěma lipami napravo od dělící cesty. Je však zde několik roztroušených 
udržovaných hrobů. S jejich majiteli  je nutno projednat, jak s nimi bude naloženo.  

V budoucnu bude provedena  úprava této části hřbitova tak, aby toto prostranství 
bylo možno  využívat ke zřízení nových hrobů. 
 

 
Hřbitovní poplatky 

S účinností od 1.1.1997 platí  na základě nově schválené obecně závazné vyhlášky 
nové poplatky za pronájem  hrobů. Období, za něž se provádí platba, je prodlouženo 
z 10  na 15 let a poplatky činí za jednohrob 600,- Kč/15 let, za  dvojhrob 900,- Kč/15 
let, za hrobku 900,- Kč/15 let, za hrobeček v urnovém háji 600,- Kč/15 let. 

V této ceně není jen pronájem za hrobové místo, ale také poplatek za hřbitovní 
služby jako jsou úklid hřbitova, používání vody, odvoz odpadu. 

Cena za jednohrob byla vypočtena následovně:  6,- Kč/rok nájemné + 34,- Kč/rok 
za služby, to je celkem 40,- Kč/rok, za 15 let pak 600,- Kč. 

Poplatek za dvojhrob byl stanoven obdobně: 10,- Kč/rok za nájemné + 50,- 
Kč/rok za služby, to je celkem 60,- Kč/rok, za 15 let pak 900,- Kč. 

  
  

  
  
  

Pohled na hřbitov z věže kostela v roce 1980.  
Vlevo smuteční obřadní síň, vpravo dětský hřbitov 
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SSll uužžbbyy,,   oobbcchhoodd,,   
ppooddnn ii kkáánn íí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Co nám př inesl letošní rok nového? 
 

Stejně jako v minulých letech i v roce 1997 došlo k mnoha změnám v oblasti 
služeb, obchodu i podnikání.  

V této oblasti  vůbec nejvýznamnější je pro občany naší obce snad ta skutečnost, 
že zde byla otevřena historicky úplně první lékárna. 

Jinak je třeba zdůraznit, že v pronajatých objektech se velmi často střídají 
nájemníci, stávající provozovny zanikají a vznikají nové. 
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P l n ěn í  r o zp oč t u  O b e c n í c h  s l u ž e b  z a  ro k  1 9 9 7 
 
 

 
Ukazatel: 

 
Rozpočet 
upravený: 

 
 

Skutečnost: 

Z toho: 
Hlavní 
činnost: 

Vedlejší 
činnost: 

Příjmy:  
Fond odměn      49.407,--      11.800,-- -      11.800,-- 
Fond rezerv      22.988,59      22.988,59     22.988,59 - 
Příspěvek OÚ 880.000,-- 880.000,-- 880.000,-- - 
Tržby vedlejší činnost 970.000,-- 752.948,80 - 752.948,80 
Ostatní příjem       50.000,--      35.723,01 -      35.723,01 
Příjmy celkem:  1,972.395,59 1,703.460,40 902.988,59 800.471,81 
Výdaje:  
Hrubé mzdy 850.000,--  768.521,-- 452.425,-- 316.096,-- 
Zdravotní a sociální 
pojištění 

 
270.000,-- 

  
271.436,-- 

 
157.525,-- 

 
113.911,-- 

Příspěvky sociální fond      59.000,--        5.000,--       2.746,--        2.254,-- 
Pojištění, silniční  daň 120.000,--  100.656,--     19.718,91    80.937,09 
Opravy vozidel 180.000,--  135.428,80     52.986,71      82.442,09 
Předměty PPS      14.407,--      10.947,75       5.204,46        5.743,29 
Režie – ostatní vydání      70.000,--      69.140,58     33.792,39      35.348,19 
Spotřební materiál      90.000,--      88.731,11     11.198,18      77.532,93 
Nafta 296.000,--  265.013,49     41.323,04   223.690,45 
Odměny -      11.800,-- -       11.800,-- 
Krytí ztráty hlavní 
činnosti za r. 1997 

      
    22.988,59 

      
     22.988,59 

      
    22.988,59 

 
- 

Výdaje celkem 1,972.395,59 1,749.663,32 799.908,28  949.755,04 
Hospodářský výsledek -   - 46.202,92 103.080,31  - 149.283,23 

 
 
 
 

 
S bě r n a  s u ro v i n  

 
V roce 1997 bylo v místní sběrně vykoupeno: 
 18.600 kg  papíru 
 1.800 kg textilu 
 2.100 kg barevných kovů 
 75.500 kg železného šrotu 
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N o v á  p o š t a) *  
 

Budova čp. 320 byla značně zchátralá. Obec  Dětmarovice  ji koupila  ve veřejné  
soutěži    pro  prodej nemovitostí od Okresní správy spojů v červenci 1995 za cenu  
351.000,- Kč.  Přípravné a zabezpečovací práce byly zahájeny v listopadu  1995, 
samotná rekonstrukce budovy pak byla pro nepřízeň  počasí zahájena až koncem března 
roku 1996. Veškeré stavební práce na této budově prováděla firma Tercia z Orlové, 
která byla vybrána ve výběrovém řízení. Jelikož se v minulosti jednalo o jednu 
z nejhezčích budov v obci, bylo bezpodmínečně nutné zachovat její historickou podobu. 
Myslím si, že se to povedlo docela úspěšně. Nejenže má budova hezkou fasádu, která je 
provedena v původním stylu,  ale je zde i pěkný interiér. 

Slavnostní otevření se konalo  v listopadu 1996. 
 
Rekonstrukce budovy si vyžádala poměrně vysokých nákladů. 
V roce 1995:  

↸ Za výkup budovy od spojů 351.000,- 
↸ Za projekt 46.000,- 

V roce 1996: 
↸ Za projekt     36.000,- 
↸ Rekonstrukce budovy 5,060.000,-

  
Celé přízemí budovy bude k dispozici České poště. V 1. poschodí  je umístěna 

úřadovna České spořitelny a jednatelství České  pojišťovny,  ve 2. poschodí - 
v podkroví - jsou prostory architektonicky atypicky řešeny a jsou určeny k pronájmu 
pro podnikatelské účely. V současné době v nich sídlí stavební  firma Tercia z Orlové . 
 
 
 
 
Z m ěn y  Če s k é  s p oř i t e l n y  a .  s . 
  

Prvořadým cílem České spořitelny a. s. je zvýšení  komplexních služeb klientům a 
celkové efektivnosti. Zejména  urychlení průběhů účetních operací do celostátní sítě. 
S tím  jsou spojeny i změny ve způsobu práce a vybavení poboček  informační 
technikou. Jedná se o tzv. síť on-line, která bude  instalována jen do větších poboček. 

 
 Dne 28.8.1997 tak došlo ke zrušení stávající filiálky  v naší obci, která v od 

otevření nové pošty sídlila v 1. patře budova čp. 320 - pošta. Pro zajímavost se ruší i 
úřadovny v jiných obcích našeho okresu: v Petrovicích,  Dolní Lutyni, Albrechticích, 
Těrlicku a Stonavě. 

  
 Naši občané tak budou muset za službami České spořitelny  a. s. opět dojíždět do 

okolních měst – do Orlové, Karviné či Bohumína. 

 

 

 
)* Historií této budovy se zabývám v kapitole „Z historie obce“ na str. 58/97 
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L é k á rn a ) *  

 
Obecní zastupitelstvo v průběhu svého zasedání dne 21.12.1995 po velké a živé 

diskusi rozhodlo, že v budově čp. 293, kam byla přechodně umístěna  pošta, bude 
zřízena lékárna. O budovu projevilo zájem několik zájemců, z nichž  v užším výběru 
zůstali dva. Nejvážnější zájemce nakonec od smlouvy odstoupil, celou záležitost 
projednávalo znovuobecní zastupitelstvo. 

Nakonec byla tato zchátralá budova čp. 293 v roce 1996 prodána společnosti 
„Lékárna U nemocnice s. r. o.“. Během necelého půl roku rychle  změnila svou tvář a 
stala se ozdobou obce. Otevřena byla  15.9.1997.  

Přízemí budovy bylo zrekonstruováno na lékárnu, byl přistaven vstup pro 
pacienty a garáž, z půdy byla vytvořena bytová jednotka a u domu zpevněny plochy. 

Tento vkusný, čistý a útulný domek, s bezesporu jednou z nejlepších lékárnic 
v okolí a vybranými spolupracovníky, bude  sloužit zdraví nejen dětmarovickým 
občanům od jejich narození  až do konce života, ale i mnoha cizím, kteří obcí projíždějí, 
protože se nachází na velmi lukrativním místě.  

 Je to v historii obce první lékárna v Dětmarovicích s názvem Dětmarovická 
lékárna. Její zřízení bylo občany požadováno již mnohem, mnohem dříve, jelikož to je 
zařízení, které všem občanům, především těm dříve narozeným, v obci velmi scházelo.    

 Díky své velké mateřské lékárně u nemocnice v Orlové – Lutyni  bude mít naše 
lékárna plný sortiment léků a přípravků. 

 
 

 

 
 
 
 

)* Historií této budovy se zabývám v kapitole „Z historie obce“ na str. 57/97 

Dětmarovická lékárna v domě čp. 293 
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Z m ěn y  v  p o d n i k a t e l s k ý c h  a k t i v i t á c h 

 
 

� Pan Kania přesídlil se svou prodejnou obuvi od 1.1.1997  z budovy čp. 73 – 
Relax do obecní budovy čp. 550 (naproti Obecního úřadu). 

   
� Obecní rada souhlasila s tím, aby část nebytových prostor v budově čp. 73 – 

RELAX pronajala paní Sochorová MUDr. Slívové za účelem zřízení skladu. 
 
� OR dne 11.2.1997 schválila nájem nebytových prostor v budově čp. 73 paní Pavle 

Miarkové. Nájemní smlouva měla být uzavřena od 1.5.1997 na dobu 5 let 
s nájemným ve výši 200,- Kč/m2/rok. 

 
� V budově čp. 900 – textil ukončil své podnikatelské aktivity p. Mazurek. Obecní 

rada dne 14.1.1997 schválila nájem nebytových prostor v této budově  paní 
Svatavě Salavové na dobu 5 let s cenou 200,- Kč/m2/rok za účelem provozování 
obchodu se stejným sortimentem zboží. Náhradnicí byla stanovena paní Věra 
Brandýsová. Jelikož paní  Salavová ještě před uzavřením  smlouvy od svého 
záměru odstoupila, byla  smlouva na pronájem těchto prostor za stejných 
podmínek uzavřena s paní Věrou Brandýsovou. Prodejna textilu „Věra“ kromě 
tradičního textilního a galanterního sortimentu nabízí také zlato, koberce a služby 
čistírny oděvů, peří a vlny, opravy deštníků a obuvi. 

 
� V budově čp. 900 sídlí firma DAROFLOR.  Paní Dagmar Wojciková zde vedle 

živých, sušených a umělých květin prodává i drobné dárkové a upomínkové 
předměty ze skla, porcelánu a keramiky, obrázky apod. Ve druhé části této 
budovy je holičství a kadeřnictví. 

 
� Místnost č. 213 v Dělnickém domě byla pronajata Eurotel. 

 
� Dělnický dům  - jak restaurace, tak kulturní část - byl od 1.12.1997 pronajat 

novému nájemci. Stal se jím pan Jaromír Ligocký. Smlouva byla uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné pro rok 1997 činilo: za 
restaurační část 200,- Kč/m2/rok, pro kulturní část 12 tis. Kč/rok a za vnitřní 
vybavení 10 tis. Kč/rok. V dalších letech by mělo být nájemné upravováno dle 
míry inflace. 

 
� Nebytové prostory v budově čp. 334 na Zálesí  (Rumcajs) byly přiděleny panu 

Ladislavu Šobiškovi a paní Ludmile Kovalíkové k provozování restaurace a 
prodeje potravin, a to na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemným 
200,- Kč/m2/rok. 

 
� V budově čp. 126 EVATEX na Olmovci v roce 1997 ještě podnikala paní 

Kudlová (smlouva s obcí uzavřena dne 23.4.1992), ale místnost v suterénu už 
pronajímal  pan Jaromír  Ligocký (smlouva ze dne 8.7.1996). 
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E l e k t ro  R o m a n  V o l á k  

 
Rodinný domek čp. 32 od rodiny Bendovy koupil pan Roman Volák. Po rozsáhlé  

rekonstrukci budovy před několika  lety zde zřídil  velkoprodejnu Elektro, která nabízí 
široký sortiment  spotřební elektroniky všech světových značek – televizory (cca 100 
druhů), videa (70 druhů),  videokamery (40 druhů), hifi věže (50 druhů), hifi 
komponenty (100 druhů), reprobedny (50 druhů), autorádia, kazeťáky, satelity, 
walkmany, audio i videokazety, brašny k videokamerám, stativy a nově i počítače. 

Rovněž se zde prodává i  široký sortiment bílého zboží  – 120 druhů chladniček, 
ledniček, a mrazniček, 80 druhů praček, 60 druhů vysavačů,  60 druhů mikrovlných  
trub, 20 druhů myček nádobí, 20 druhů sporáků, vestavby sporáků, digestoře, fritovací 
hrnce, kuchyňské roboty, mixéry, rychlovarné konvice, kávovary, odšťavňovače, grily, 
epilátory, ventilátory, žehličky, fény, průtokové ohřívače vody. 

Jsou zde zastoupeny firmy našich nejlepších i světových značek: AEG,AIWA, AKAI, 
AQ, ARDO, BASF, BLAUPUNKT, BOSCH, BOSE, BRAUN, CALEX, CANON, CROSLEY, 
DAEWOO, ELEKTROLUX, ETA, FAGOR, GOLDSTAR, GORENJE, GRUNDIG, HAMA, HOOVER, 
IGNIS, INDEZIT, JAMO, JVC, LCE, LG, MASCOM, MITSHUBISHI, MORA, MOULINEX, NOKIA, 
ORION, OTF, PANASONIC, PHILCO, PHILIPS, PIONEER, POLAR, PROFESOR, ROMO, 
ROWENTA, SAMSUNG, SHARP, SONY, TDK, TEFAL, TECHNICS, TESLA, THOMSON, 
TOSHIBA, WHIRLPOOL, YAMAHA, ZANUSSI, ZELMER, … 

 Na všechny prodávané výrobky je poskytována řádná záruka.  Je zde i možnost 
nákupu na splátky za výhodných podmínek (bez ručitele, bez navýšení – při akontaci od 
30 – 50 %, vyřízení na počkání). Dovoz zboží až do bytu je prováděn bezplatně. 

V prodejně je i vlastní poslechové studio, kde pracovníci prodejny podají 
vyčerpávající odborné informace.  

 Za dobu, co zde tato prodejna existuje, si získala oblibu  u mnoha občanů nejen 
z naší obce, ale i v širokém okolí,  protože výběr sortimentu jednotlivých druhů je zcela  
bezkonkurenční a rovněž ceny zboží jsou nesrovnatelně nižší než v jiných  prodejnách. 
Jedná se o největší nabídku elektroniky v regionu. 
 
 

 
 
F i r m a  E C O S  t r a d e  G m b H  

 
Tato firma, jejímž majitelem je  Ing. Jiří Maďa, působí v Dětmarovicích na 

Skotnici v bývalém areálu Ústředních dílen Státního statku Karviná. Zabývá  se 
dřevovýrobou, konkrétně  výrobou produktů z dřevěných latí  pro: 

 
� zahradu – kompostéry, ptačí budky, lavice    
� domácnost – regály různých šířek a výšek jak běžné tak běžné i lahvové 
� ovoce a zeleninu – kontejnery různých provedení a velikostí, multiboxy   
� děti – hračky (různé vozíčky) a též boxy na hračky 
� byt – poličky a police, taburety 
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OObbyyvvaatteell ssttvvoo,,     
ppééččee  oo  oobbyyvvaatteell ssttvvoo 

 
 
 
 

 
 
P o h y b  o b y v a t e l  n a š í  o b c e 
  

Je zajímavé sledovat, jak vypadá pohyb obyvatel v naší obci v určitém roku. To 
znamená, jaký je přírůstek občanů, tj. osob, které se do obce přistěhují z jiných měst a 
obcí a kolik se nově narodí  a také úbytek občanů, tj. osob, které se z obce odstěhují a 
kolik zemře.  

 
 
Ukazatel: 

přírůstek: úbytek:  
zůstatek: přistěhovali 

se: 
nově 

narození: 
přírůstek 
celkem: 

odstěhovali 
se: 

 
zemřeli: 

úbytek  
celkem: 

31.12.96 - - - - - - 3.684 
leden 24 1  25 2 4 6 3.703 
únor 3 2  5 6 3 9 3.699 
březen 9 2  11 4 4 8 3.702 
duben 13 4  17 4 3 7 3.712 
květen 2 5  7 9 2 11 3.708 
červen 5 3  8 3 1 4 3.712 
červenec 19 1  20 10 4 14 3.718 
srpen 9 4  13 2 1 3 3.728 
září 7 4  11 11 3 14 3.725 
říjen 8 2  10 5 3 8 3.727 
listopad 3 1  4 4 8 12 3.719 
prosinec 10 3  13 3 5 8 3.724 
v r. 97 112 32 144 63 41 104 +40 
31.12.97 - - - - - - 3.724 
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M i k r o c e n z u s  1 9 9 6 

 
V roce 1997 bylo provedeno šetření Českého statistického úřadu ve vybraných 

domácnostech celé České republiky tzv. „Mikrocenzus 1996“. Jednalo se o výběrové 
zjišťování o peněžních a naturálních příjmech domácností. Hlavním účelem mikrocenzu 
bylo zjistit, jak se změnila diferenciace v peněžních příjmech různých typů domácností 
oproti roku 1992, kdy byl organizován poslední mikrocenzus.  

Osoby, které se podílely na zpracování mikrocenzu byly vázány přísnou 
mlčenlivostí o všech zjištěných skutečnostech. Kromě pracovníků ČSÚ a externích 
spolupracovníků nebyl nikdo oprávněn nahlížet do příslušných tiskopisů a údaje v nich 
uváděné jakýmkoliv způsobem používat.  Všichni tazatelé museli před zahájením 
šetření složit slib mlčenlivosti do rukou předsedy okresního oddělení ČSÚ. Poté 
obdrželi průkaz tazatele, kterým se legitimovali  v jednotlivých domácnostech. 

Vybrané domácnosti byly dotazovány na svoji strukturu co do počtu členů, 
vzdělání, ekonomickou aktivitu, zdroj obživy, na příjmy jednotlivých členů domácnosti 
a na společné hospodaření a bydlení. Dále byly zjišťovány údaje o vybavení domácnosti 
předměty dlouhodobého užívání, údaje o bytě a nákladech na bydlení. Byla také 
zjišťována spotřeba potravin z vlastního hospodářství. Navíc byly u každé třetí vybrané 
domácnosti zjišťovány údaje o cestování v roce 1996. 

Zjišťování se uskutečnilo v době od 1. do 23. března 1997 u 1 % (cca 38 tisíc) 
náhodně vybraných domácností v ČR (náhodný výběr údajně provedl počítač) za rok 
1996. 

Bylo provedeno i v Dětmarovicích, a to u cca 30 domácností. Jednalo se o 
domácnosti v jednom volebním obvodu. Za Český statistický úřad oddělní Karviná je 
provedla tazatelka Dagmar Šnapková. Občané - zaměstnanci a důchodci - přistupovali 
k dané problematice velmi vstřícně, až na zcela malé výjimky, a to většinou z řad 
podnikatelů. Jen mizivé procento domácností odmítlo akce se zúčastnit. 

Výsledky  mikrocenzu 1996 nebyly nikdy zveřejněny.  
 
 
 
 
Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i 
 
15.2.1997  Marie a František   K r ů č k o v i Dětmarovice čp. 690 
21.6.1997  Marie a Štěpán   K i j o n k o v i Dětmarovice čp. 303  
22.6.1997   Libuše a Antonín   K r ů č k o v i Dětmarovice čp. 228 
31.8.1997  Leontina a Josef   M ž í k o v i Dětmarovice čp. 827 
20.9.1997  Vlasta a František   S t a n í č k o v i Dětmarovice čp. 943 
28.9.1997  Vlasta a Bedřich   N a r d e l l i Dětmarovice čp. 761 
15.11.1997  Blažena a Viktor   M r a k w i o v i         Dětmarovice čp. 904 

 
 
 
 

D i a m a n t o v o u  s v a t b u  o s l a v i l i 
 
11.4.1997  Štěpánka a František   Z a s z k o l n í Dětmarovice čp. 797 

  



                                                                                                                                              33/97 

 
 

Ing. Adolf Neuwert 
 
 
Všechny nás zaskočila zpráva, že dne 23.2.1997 tragicky  za-  

hynul starosta naší obce Ing. Adolf Neuwert. 
Narodil se 1.9.1939 v Záblatí rodičům Růženě a Emilovi. 
V letech 1953 – 56  se vyučil  jako horník – mechanizátor a tu- 

to profesi zpočátku i vykonával. Pracoval na Dole Vítězný únor v Ostravě.  
Později díky  své píli a zájmu o práci se postupně vypracoval na 

odborníka  odboru technického rozvoje Generálního ředitelství OKD, jemuž 
procházely rukama dopravníky až po špičkovou zahraniční techniku. Při 
OKD pracoval v letech 1962 – 1984. V tomto období absolvoval svůj první 
zahraniční pracovní pobyt, když v období 1970 – 71 působil jako expert na 
hlubinné dobývání v Alžírsku.  Stihl při zaměstnání vystudovat SPŠH, 
kterou ukončil v roce 1977, hned nato Vysokou školu báňskou (ukončil ji 
v roce 1983).  

V roce 1984 přešel pod Strojexport Praha a nastoupil jako hlavní 
inženýr dolu v Afghánistánu. Zde pobyl 4 roky. Poté pracoval zhruba 1 rok 
jako stavbyvedoucí v Lotyšské republice, následně pak 2 roky jako 
zahraniční pracovník v Německu. Od roku 1991 působil jako soukromý 
podnikatel.  

Za svou práci získal několik vyznamenání, nejzajímavější je 
afghánský Řád práce. 

Především při těchto zahraničních pobytech získal své bohaté 
pracovní a  organizační zkušenosti. 

 Ke své původní „černé“ profesi se vždy hrdě hlásil, vždyť  jí věnoval 
plných 33 let svého života. 

Pan Neuwert byl ženatý s paní Danuší rozenou Hanuskovou, která 
stála po jeho boku plných 35 let a měla pro jeho práci vždy velké 
pochopení. Společně vychovali syna Miroslava (*1963) a dceru Radomíru 
(*1968).  

 Ing. Neuwert byl zvolen starostou obce po  posledních komunálních 
volbách na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 5.12.1994. Měl 
velké zkušenosti s  vedením pracovního kolektivu i s technickým řešením 
staveb.  Okamžitě po nástupu do své funkce se dobře dovedl orientovat  v 
úkolech, které vznikly při dokončování domu s pečovatelskou  službou či 
při jednotlivých dokončovacích pracích na  plynofikaci.  

Tyto akce byly dokončeny i jeho přičiněním.  
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Pod  jeho vedením byla v obci vybudována řada staveb, na které  můžeme být 

pyšni, např. oprava bývalé pošty. 
 Odešel uprostřed rozdělané práce. Měl velké sny a plány, co by ještě chtěl 

v životě dokázat, co v obci vybudovat, jak ji zlepšit a zkrášlit. Kdo jsme jej znali,  víme, 
že jeho životní plány, stejně jako pracovní elán, by  stačily ne na jeden, ale hned na 
několik životů 

Jeho životní pouť byla tragicky přerušena v neděli 23.2.1997 v odpoledních 
hodinách, kdy  zahynul při letecké nehodě nad obcí Horní Suchá. V té době  prováděli 
spolu s pilotem - instruktorem v ultralehkém letounu  Mistrál z letecké školy ve 
Frýdlantě nad Ostravicí takzvaný obeznamovací let, při kterém mimo jiné také 
pomaličku a dle mého mínění dosti nízko kroužili nad naší obcí. Plánoval, že po  složení 
zkoušek se sám stane pilotem. Bohužel, již se  tak nestalo. Podle očitých svědků nehody 
se letounu ve výšce  okolo 60 m ulomilo křídlo a neovladatelný stroj spadl asi po 200 
metrech do  potoka Sušánka pouze deset metrů od obytných domků. Přivolaný lékař byl 
na místě nehody do deseti minut, avšak již pouze konstatoval smrt  obou mužů. 

Zpráva o této nehodě byla zveřejněna ve zprávách v hlavním vysílacím čase na 
všech televizních kanálech, byla zveřejněna i na teletextu televize Nova a také v mnoha 
denících. Je škoda, že se Dětmarovice dostaly do médií tak nešťastným způsobem.  

Nehodu vyšetřoval tým odborníků skládající se z inspektora pro ultralehké létání 
Státní letecké inspekce ČR, dvou pracovníků Letecké amatérské asociace a soudního 
znalce Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, který také asistoval u pitvy. Ta potvrdila, 
že oba nešťastníci zahynuli na četná zranění způsobená pádem.  

 Poslední rozloučení s panem starostou se konalo 27.2.1997 v  místním římsko-
katolickém kostele, poté byly jeho ostatky odvezeny ke zpopelnění. Na jeho poslední 
cestě ho doprovodily  stovky občanů  nejen z naší obce, ale i z širokého okolí. Ještě 
nikdy předtím jsem neviděla na pohřbu v Dětmarovicích tolik lidí.  Čest jeho památce. 

 
 

O d e š l i  z  n a š i c h  řa d :  
 

Dne 17.10.1997 zemřela paní Jarmila Michal číková, rozená Trnčíková, narozena 
18.4.1935, bytem čp. 652, dlouholetá pracovnice Místního národního výboru. Nejdříve 
pracovala v Drobných provozovnách., od  roku 1975 pak u MNV, kde měla na starosti 
agendu zemědělství, vodního hospodářství, školství, kultury, tělovýchovy a mládeže. 
Zastupovala také matrikářku. V roce 1990 odešla do důchodu.  

Od roku 1970 až do své smrti byla aktivní členkou Českého svazu žen. Na 
pracovišti i mimo něj byla oblíbená pro svou veselou a optimistickou povahu.  

S manželem Jaromírem vychovala dva syny – Petra a Jiřího. Několik let byla 
vdovou.  

Krátce nato dne 11.11.1997 zemřel náhle, uprostřed práce, pan Oldřich Hanusek, 
narozen 15.9.1940, čp. 319, zaměstnanec ČSD. 

Pan Hanusek byl dlouholetý aktivní funkcionář MNV i obce od roku 1970. V roce 
1989 byl poslancem již čtvrté volební období a v poslaneckém sboru pracoval i po roce 
1989. Prošel celou řadou funkcí -  vykonával funkci předsedy komise obchodu a 
cestovního ruchu, později byl členem rady MNV a konečně místopředsedou MNV. 
Brigádnicky dlouhá léta pracoval v Drobných provozovnách. Kromě toho se aktivně 
zapojoval do života Svazu požární ochrany, kde působil ve výboru.  

Byl velmi pracovitý a  obětavý. 
Byl ženatý, s manželkou Ludmilou vychovali syna a dceru. 
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N e z a mě s t n a n o s t 

 
Několik let se nově setkáváme s jevem, který jsme dříve vůbec neznali – je to 

slovo nezaměstnanost. O těchto věcech jsme  se v minulosti dozvídali pouze z médií a 
filmů. Zdálo se nám to neskutečné. Nemohli jsme pochopit, jak je možné, že tolik lidí 
ve světě nemá práci, jen tak se potuluje po ulicích, žije někde pod mosty, na nádražích 
či jinde. Dnes, můžeme říci v  tvrdých podmínkách českého kapitalizmu, se s  jevy 
nezaměstnanosti a s tím souvisejícím bezdomovstvím setkáváme čím dál tím častěji.  
 

Na trhu práce se v roce 1997 projevil značný nárůst nezaměstnanosti a s tím 
související úbytek volných pracovních míst. Zapříčiňuje to jednak úbytek podnikatelů a 
zánik mnoha firem. Projevuje se nedostatečná a oborově zúžená poptávka po pracovní 
síle ze strany zaměstnavatelů.  

Řady nezaměstnaných rozšiřují čím dál více také nově absolventi škol, o které 
z důvodů nedostatku praxe nejeví zaměstnavatelé zájem. Je alarmující, že celé 31,1 % 
zaevidovaných uchazečů o práci v okrese Karviná za rok 1997 tvoří vyučenci, 
absolventi SOŠ, gymnázií a vysokých škol. 

 
Z velkých státních podniků, jako jsou šachty, hutě, strojírenské závody, stavební 

podniky či jiné, jsou dnes akciové či jiné společnosti. Ty neustále v rámci úsporných 
opatření své zaměstnance propouštějí. Uchytit se zde, je dnes skoro zázrak, téměř 
nemožné. 

Většina firem je dnes již v soukromém vlastnictví. A ty si vybírají, dá se říci, ne 
podle toho, co kdo má v hlavě, jakou má praxi, schopnosti a zkušenosti,  ale podle toho, 
jak člověk vypadá, jaké má proporce svého těla,  a také jak je starý. Osoby, které 
překročí věk 40 let, téměř vůbec nemají šanci. Mnoho inzerátů, které vycházejí 
v nejrůznějších  novinách, je, řekla bych,  diskriminujících. Někteří podnikatelé již 
přímo hledají uchazeče o práci ve věku do 35 let.  

Starší je neatraktivní z mnoha hledisek, ale ani mladá vdaná bezdětná paní to 
nemá snadné. Co kdyby šla za několik měsíců na mateřskou dovolenou? Takovou přece 
pan podnikatel nepotřebuje.  

 
Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je najít práci. Vždyť sama jsem před několika 

měsíci, když jsem byla z práce propuštěna z důvodů zrušení Osvětové besedy, byla 
evidována na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Připadala jsem si hrozně. Mladé 
holky za přepážkou úřadu práce, které by mohly být mými dcerami,  ze mne udělaly 
osobu, která si připadala jako kripl, debil, lenoch, prostě člověk, kterému se vlastně ani 
nechce pracovat. Bylo mi řečeno, že pro to, abych opět našla zaměstnání, musím něco 
udělat také já sama a ne jen čekat, až mi něco nabídnou oni. Po půl roce evidence u 
úřadu práce jsem byla pozvána do kanceláře nějakého náměstka „či co to bylo za zvíře“. 
Zde se mě dotázali, zda vůbec chci ještě pracovat a že bych do své další existence měla 
vložit nějaké peníze,  rekvalifikovat se a podobně. A když do své další vzdělanosti 
nechci investovat sama, mám si na to najít sponzora. Ale kdo mě bude sponzorovat, 
když mě stejně do práce chtít nebude. Je to začarovaný kruh.  

Během evidence u úřadu práce jsem jako uchazeč prošla řadou soukromých firem. 
Mé zkušenosti nebyly dobré. Někde jsem se setkala s velmi špatnými pracovními 
podmínkami, někde s nekalým způsobem sociálních vymožeností. Nikde se mě nikdo 
nezeptal, co jsem dělala v minulosti, co umím a znám. To všechno mi vadilo, ale 
nejhorší  bylo, když jsem  ze strany „pana podnikatele“ cítila neúctu a pohrdání. 
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Pokles počtu kulturních akcí 

 
Od roku 1996 nikdo v obci nesleduje (jak to dříve činila Osvětová beseda) konání 

kulturních akcí. Je velmi obtížné vysledovat všechny akce, které proběhnou. 
Některé akce celoobecního charakteru pořádá nyní Obecní úřad. 
Celkově ale přesto můžeme konstatovat, že kulturních akcí v posledních dvou 

letech v obci značně ubylo. 
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Kulturní akce 1997 

 
 

Datum: Druh akce : Pořadatel : 
Leden: Tradiční Sokolský ples TJ Sokol 
Únor: Tradiční Rodičovský ples SRPŠ ZŠ 

Dětský karneval pro žáky základní školy SRPŠ ZŠ 
Dětský karneval pro děti MŠ střed SRPŠ MŠ 
Dětský karneval pro děti MŠ Koukolná SRPŠ MŠ 

Březen: Pochod okolo Dětmarovic „Dětmarovické groble“ TJ Sokol 
22.4. Den Země – EKO Rallye ZO ČSOP, ZŠ 
7.5. Oslavy Dne osvobození u pomníku v parku. V krátkém 

programu vystoupil ženský pěvecký sbor a žákyně ZŠ 
 

OÚ 
11.5. Oslavy Svátku matek spojené s vystoupením baviče 

Andera z Košic se svým souborem v Dělnickém domě               
  

OÚ 
Červen: Přijetí nejlepších žáků u starosty obce SPOZ 

Dětské radovánky SRPŠ 
Tématický zájezd  SPŽ 

15.-16.8. V noci ze soboty na neděli  1997 se konal na sokolském hřišti druhý ročník 
Megadance festivalu – velkého tanečního setkání pod širou oblohou. 
Pořadem se spoustou atrakcí prováděli moderátoři rádií Orion, Hellax, 
Sprint, Radio hrad a Kiss Morava. Mediálním sponzorem akce byl deník 
Svoboda. Mladým se akce líbila, ale občané v okolí si ztěžovali na velký 
hluk a rámus. 

13.9. Oslavy 70. výročí založení ČSV ČSV 
13.-14.9. Včelařská výstava ČSV 
Říjen: Setkání jubilantů (70 a 75 let) v Dělnickém domě SPOZ 

Setkání padesátníků v Koukolné SPOZ 
Oslavy 28. října – Dne vzniku ČSR OÚ 

2.11. Vzpomínka na zesnulé SPŽ, OÚ  
6.12. Mikulášská nadílka Klub občanů 

Koukolná 
Prosinec: Na vánočním koncertu v místním kostele bylo vybráno na vstupném 978,- 

Kč, které byly odeslány na konto sv. Anežky „Matky s dětmi v tísni“. 
Celoročně: Probíhaly kursy hudební výchovy, které vedla paní Ludmila Videnková 
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Z č innosti místní knihovny 

 
 

Každý z nás, kdo čte knihy nebo sleduje knižní trh, ví, že jejich ceny stoupají 
nejen z roku na rok, ale dokonce z měsíce na měsíc a někdy dosahují závratných výšek. 
Díky provozovateli knihovny – Obecnímu úřadu – se v roce 1997 podařilo zakoupit 642 
nových knih jak pro děti, tak i pro dospělé. S tímto přírůstkem má dnes knihovna 
celkem 15.001 knih. 

Kromě běžné činnosti knihovna pořádá i knihovnické besedy a vzdělávací akce. 
Těchto akcí bylo 7, z nichž 5 navštívili žáci základní školy a 2  předškoláci zdejších 
mateřských škol.  

Ve spolupráci se ZŠ proběhla v měsíci březnu literární soutěž nazvaná „Kniha, 
která se mi líbí“. Zúčastnily se jí žákyně 6. – 9. třídy. Podle tříd byly práce zařazeny do 
tří kategorií, z nichž byla vyhodnoceny vítězky, které se těšily z pěkné knižní odměny. 

Místní knihovna nadále úspěšně spolupracuje s Regionální knihovnou v Karviné 
v oblasti nákupu knihovního fondu, meziknihovní výpůjční služby a zavádění 
počítačové techniky.   

Knihovnice pracuje na úvazek 0,5 a kromě ní je zde zaměstnána uklízečka na 
nepatrný úvazek 0,1. 

 
 
V  minulém ročníku Kroniky jsem se v  tabulce zabývala počty čtenářů, 

návštěvníků, výpůjčkami  či jejich skladbou za několik posledních let. Je také zajímavé, 
jak vypadá skladba  přírůstku, úbytku a skladba veškerých knihovních jednotek, to je 
kolik je knih pro dospělé a mládež, kolik naučných a kolik beletrie.  
 
Ukazatel: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Přírůstky 188 279 230 433 356 663 642 
v tom: naučná dospělí 51 71 54 74 76 159 180 
           beletrie dospělí 82 136 109 228 171 314 280 
           naučná mládež 13 18 27 37 46 83 60 
           beletrie mládež 42 54 40 94 63 107 122 
Úbytky 168 400 4516 - 457 - - 
v tom: naučná dospělí  7 1577 - 175 - - 
           beletrie dospělí  188 1935 - 79 - - 
           naučná mládež  7 210 - 72 - - 
           beletrie mládež  126 794 - 131 - - 
Fond k 31.12. 17771 17650 13364 13797 13696 14359 15001 
v tom: naučná dospělí  4722 3199 3273 3174 3333 3513 
           beletrie dospělí  8189 6363 6591 6683 6997 7277 
           naučná mládež  869 686 723 697 780 840 
           beletrie mládež  3870 316 3210 3142 3249 3371 
 
 
 
 
 
Poznámka: ve sloupcích, kde není nic uvedeno, znamená, že se mi nepodařily zjistit údaje    
                   ve sloupci, kde je „-„ znamená, že se v těchto letech žádné knihy nevyřazovaly  
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Z měn y  v  z á k l a d n í m  š k o l s k é m  s y s t é m u 
 

Ve školním roce 1992-93 se poprvé dělaly přijímací zkoušky na osmiletá 
gymnázia pro žáky 5. třídy 

Ve školním roce 1992-93 byly zavedeny 9. třídy, ale jen pro ty žáky, kteří se 
neumístili ani na střední školy ani do učebního oboru. 

Od školního roku 1996 - 97  byla opět zavedena povinná devítiletá školní 
docházka. 
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Z e  ž i v o t a  zá k l a d n í  š k o l y 
 
 
Údržba ZŠ  

V roce 1994 byla provedena plynofikace budovy základní školy čp.1002 
nákladem  3,355.306,--. 

Ve školním roce 1994-95 byla přemístěna část nehezkých šaten, umístěných 
přímo u hlavního vchodu do budovy a vstupní hala pak byla zrekonstruována, podlaha 
byla pokryta kobercem a byl tak zpříjemněn vstupní prostor do budovy školy. Náklady 
na tyto práce si vyžádaly finanční částku 155.028,- Kč. 

Dále bylo v roce 1995 nainstalováno odsávání do školní jídelny (14.172,- Kč) a 
parkety byly natřeny protiskluzovým nátěrem. 

Ve školním roce 1995-96 byly provedeny nové rozvody ústředního topení a 
výměna vadných radiátorů v celé budově školy (935.000,- Kč), poté se provedlo 
vymalování budovy. 

V roce 1996 byla opravena a natřena okna (cca 209 tis. Kč), 9. třídy byly 
vybaveny novým moderním nábytkem v ceně 109 tis. Kč, do tříd byly nainstalovány 
nové tabule (cca 150.000,- Kč), opravena běžecká dráha na hřišti v areálu školy (cca 
100 tis. Kč).   

V tomtéž roce byla provedena generální rekonstrukce odborné učebny 
laboratorních prací fyziky a chemie, která si vyžádala náklad 141 tis. Kč.  

Celá škola byla opatřena žaluziemi za 140 tis. Kč (dar Edě).  
 

 
Počítačová učebna 

Na základní škole byla vybudována počítačová učebna. Je v ní počítačová síť 
s deseti)1 pracovními stanicemi a řídícím serverem. Hlavním sponzorem byla 
Elektrárna, která darovala uvedené počítače. Také obec přispěla nemalou částkou na 
dovybavení počítačů tak, aby na nich mohla probíhat výuka. Technické řešení a vlastní 
vedení montáže je dílem pracovníka EDĚ Ing. Pavla Tomaly. Přípravu učebny, to je 
oprava osvětlení, oprava podlahy, výroba speciálních stolů a montáž kabeláže provedly 
firmy VICOMAC a STELMAR, a to částečně formou sponzorského daru. 

Slavnostní otevření proběhlo 23.6.1997 za účasti pana senátora Mgr. Antonína 
Petráše, ředitele EDĚ Ing. Mikulky a dalších hostů. Všichni na něm svorně konstatovali, 
že se zde zdařilo dílo, které časem ocení především žáci naší školy, protože znalost 
práce na personálním počítači je dnes považována za jeden ze stupňů gramotnosti. Naše 
škola tak získala vybavení, které nemají jinde v okolí.  

 
 

Údaje o počtech žáků 
 

Školní rok 
 

Počet tříd 
 

Počet žáků 
Samé jedničky na 

1. stupni 
Prospělo s vyzname-
náním na 2. stupni 

1993-94 13 293 39 56 
1994-95 12 284 29 44 
1995-96 13 295   
1996-97 16)2 333)2   
1997-98 13 309 45+7(5.tř.) 34 

 
)1 Dle jiného zdroje má počítačová učebna 14 počítačů, z nichž 10 dotovala Edě a 4 ks společně s 1 ks 
tiskárny zakoupilo SRPŠ. 
)2 Nárůst z toho důvodu, že byly poprvé otevřeny deváté třídy v rámci zavedení devítileté škol. docházky  
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Vedení školy 

 
 
Školní rok 

 
Ředitel 

 
Zástupce ředitele 

 
Školník 

1981-82 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1982-83 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1983-84 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1984-85 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1985-86 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1986-87 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1987-88 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1988-89 Milan Kajzar Zdenka Vágnerová Marta Radová 
1989-90 Milan Kajzar 

 Helena Mecová 
Zdenka Vágnerová Ivana Mitková 

1990-91 Helena Mecová Zdenka Vágnerová Bronislav Wawrzyczek 
1991-92 Helena Mecová Zdenka Vágnerová Bronislav Wawrzyczek 
1992-93 Helena Mecová Zdenka Vágnerová Od 5/93 Bohuslav Gorecki 
1993-94 Helena Mecová Zdenka Vágnerová Od 6/94 Anna Kociková 

Od  8/94  Miroslav Postředník 
1994-95 Helena Mecová Alice Maroštíková Miroslav Postředník 
1995-96 Helena Mecová Alice Maroštíková Miroslav Postředník 
1996-97 Helena Mecová Alice Maroštíková Miroslav Postředník 
1997-98 Helena Mecová Alice Maroštíková Miroslav Postředník 
 

 
Konkurz na ředitele školy 
 

V roce 1997 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ. Do komise pro tento 
účel delegovala Obecní rada za obec svého zástupce bývalého starostu obce Mgr. Jana 
Kalivodu. Do funkce byla nakonec opětovně jmenována stávající ředitelka ZŠ Mgr. 
Helena Mecová. S jejím jmenováním souhlasila i Obecní rada na svém zasedání dne 3. 
června 1997. 

 
 

Mimoškolní činnost ve školním roce 1996-97 
 

Školní rok 1996-97 byl velmi bohatý na mimoškolní činnost. Svědčí o tom celá 
řada akcí, hlavně sportovního zaměření. Z nejdůležitějších to byly:  

� 29. 11. –1.12.1996 Mikulášská show v Praze, které se zúčastnilo 14 dívek 
� prosincový turnaj dívek v přehazované 
� prosincový turnaj chlapců v kopané 
� zábavné sportovní odpoledne zakončené diskotékou 
� 26.3.1997 účast 6 žákyň na celorepublikovém finále soutěže „Chceme se             

líbit“, kde obsadily hezké 11. místo 
� 30.4.1997 turnaj žáků ve florbale 

Pro žáky 1. –5. tříd byly připraveny závody na kolečkových bruslích, kterých se 
zúčastnilo 30 dětí. 

Kromě sportovních akcí měli žáci možnost zábavy na několika diskotékách, 
včetně diskomaratónu, který měl velký ohlas. 

Informace o všech akcích vycházejí ve školním časopise pod vedením paní 
učitelky Ivony Gurányiové. 
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Zájmové kroužky na škole 

 
Ve školním roce 1996 – 97 měli žáci možnost zapojit se do 12 zájmových 

kroužků, které ve škole pracovaly.  
Byly to: 

� pěvecký                 vedoucí Milena Ulmanová 
� sborový zpěv   vedoucí Ludmila Videnková 
� ručních prací   vedoucí Eva Ulmanová 
� mladý matematik   vedoucí Mgr. Zdenka Vágnerová 
� 2 kroužky přírodopisné  vedoucí Mgr. Marta Dziechciarková 
� 2 kroužky výpočetní techniky vedoucí Mgr. Jana Pawlasová 
� aerobic    vedoucí Mgr. Jana Pawlasová 
� dopravní    vedoucí Věra Petrášová 
� sportovní a pohybové hry  vedoucí Ivona Gurányiová 
� modelářský   vedoucí SRPŠ  (Přemysl Król) 
� košíková    vedoucí TJ Sokol  (Ing. Milan Čempel) 
� pohybové hry   vedoucí TJ Sokol  (Táňa Čempelová, 

             Věra Kucharczyková)  
 
Talentovaní žáci se měřili své síly na školních a okresních olympiádách.  
Žáci kroužků se pravidelně zúčastňují různých soutěží a olympiád, kde získávají 

mnohá dobrá umístění. Snad nejlepších výsledků dosahují členové přírodovědných 
kroužků pod vedením Mgr. Marty Dziechciarkové. Jsou zapojeni do několika 
celostátních projektů.   

Dosud největšího úspěchu dosáhli v letošním roce a tím byla účast Lukáše 
Vomlely)* na Mezinárodní ekologické soutěži. 

 
 
 

Volba povolání 
 

Ve školním roce 1996/97 ukončilo povinnou školní docházku 46 žáků, z toho 26 
chlapců a 20 dívek.  

 
Jednotliví žáci a žákyně budou dále pokračovat na těchto školách: 

� na gymnáziích  9 žáků 
� na středních odborných školách s maturitou 11 žáků 
� na Obchodní akademii v Orlové 6 žáků 
� na Obchodní a bankovní akademii v Karviné 1 žák 
� na středních odborných učilištích s maturitou 4 žáci 
� na středních odborných učilištích 14 žáků 
� v primě Gymnázia Bohumín 1 žákyně 

 
  

 
 

 
 
*) O Lukáši Vomlelovi a jeho úspěchu pojednáno v kapitole „Žijí mezi námi“ na str. 54/97 
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E n e r g i e  p r o  k a ž d é h o 
 

Elektrárna Dětmarovice hostila v letošním roce putovní výstavu „Energie pro 
každého“. Jde o vzdělávací program, který podává žákům základních a středních škol 
nenásilnou formou informace z oblasti fyziky, energetiky či ekologie.  

Stalo se již módou, že se absolventi středních škol hlásí na další studia v oblasti 
právních či ekonomických. A protože technické obory zejí prázdnotou, zahájila ČEZ 
akci, která zanedbávanou oblast popularizuje a připravuje tak pro sebe budoucí 
profesionály. Program „Energie pro každého“ obsahuje nabídku školních pomůcek, 
které se dnes uplatňují v jedenácti vyučovacích předmětech. Jde přitom o vysoce 
moderní výuku pomocí CD-ROM nebo videofilmů, ačkoli mezi pedagogy převládá 
obliba v klasických fóliích k projektorům. Zvláště mladším žákům se ČEZ snaží vštípit 
základní údaje o fyzikálních jevech či jejich objevitelích formou comicsů.  

Dle sdělení hlavní správy ČEZ je do programu již zapojeno šest tisíc škol z celé 
republiky. 
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Přínos organizací 

 
Můžeme říci, že společenské a zájmové organizace jsou pro obec přínosem. 

Jednak se zabývají svým specifickým zaměřením, ale také pořádají spoustu užitečných 
akcí pro širokou veřejnost.  

V roce 1997 je třeba především  po morální stránce  vyzdvihnout práci hasičů, 
kteří zasahovali při povodních.  

V oblasti kulturně společenské si v tomto roce zaslouží uznání především Včelaři, 
kteří u příležitosti sedmdesáti let trvání spolku připravili několik zajímavých, a nutno 
také říci, časově velmi náročných akcí. 
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Z č innosti  sportovního  klubu 

 
Putování SK župním přeborem 
V sezóně 1995/96 jako nováček Slezského župního přeboru obsadili naši 

fotbalisté nádherné 2. místo o deset bodů za postupující Bystřicí nad Olší. 
V ročníku 1996/97 této soutěže obsadili naši fotbalisté „až“ 5. místo.  
 
15. července 1997 prvním oficiálním tréninkem vstoupili fotbalisté do nové, již 

třetí,  sezóny ve Slezském župním přeboru. V kádru mužstva došlo k mnohým změnám.  
I na trenérskou lavici po Jiřím Skálovi usedl nový trenér Dušan Zbončák. Je to 

bývalý ligový hráč Třince, později trenér ČSA Karviná, Baníku Albrechtice a naposledy 
Slezanu Frýdek – Místek. 

 
První  zkouškou,   jak  se  bude  dařit   nově  se  rodícímu  mužstvu,  byl    tradiční  

6. ročník fotbalového turnaje dospělých o pohár Mont a. s. Karviná. Turnaj se konal 
v neděli 27. července za účastí exligové Karviné a druholigových mužstev SK 
Železárny Třinec a FC Vítkovice. Rozhodčími turnaje byli nejlepší rozhodčí uplynulého 
ligového ročníku Lubomír Puček, Stanislav Hruška a Stanislav Chmiel.   

V prvním zápase  naše mužstvo remizovalo s  Karvinou 1:1 a výhrou na pokutové 
kopy postoupilo do finále. V něm se utkalo s  Vítkovicemi a opět remízou 2:2 prohrálo 
na pokutové kopy. Obsadilo tak konečné 2. místo. 

 
Poté se uskutečnil tradiční turnaj v nedalekých Věřňovicích, ve kterém naše 

mužstvo vyhrálo. 
 
Následovaly přátelské zápasy a boje o pohár ČMFS – okresní kolo – zde náš tým 

postoupil až do finále, kde na penalty prohrál s vítězem Rapidem Skřečoň. 
Následovaly první boje o mistrovské body. Úvodní soupeř  - celek Kravař, jeden 

z hlavních aspirantů na postup - byl nadmíru těžký. Utkání se hrálo na půdě hostů, 
prohra 0:5 byla opravdu krutá, ale zdá se, že zde měl hlavní slovo rozhodčí  z Krnova, 
nakloněný domácím. 

Poté naši sehráli vítězný zápas doma s nováčkem z Fulneku a druhý prohraný 
zápas ve Viganticích. Od té doby začalo vítězné tažení dětmarovických s jedenácti 
vítězstvími a jednou remízou. Celková statistika uvádí, že fotbalisté Dětmarovic 
odehráli 12 vítězných zápasů, 1 remízu a 2 prohraná utkání, což celkem čítá 37 bodů a 
skóre 34:11. Po podzimní části se tak usadilo na 1. místě tabulky před druhým 
mužstvem z Kravař.  

Čtyři dny po posledním odehraném zápase o mistrovské body požádal ligový FC 
Kaučuk Opava o sehrání přátelského utkání s mužstvem z Dětmarovic. To se 
uskutečnilo před nečekaně početnou návštěvou  a spokojenou diváckou kulisou. 
Výsledek 2:1 pro Opavu byl velkým úspěchem našeho mužstva, které podalo vynikající 
výkon a tím dokázalo, že jeho postavení na čele tabulky po podzimní části není 
náhodné. 

Soupeři našich fotbalistů  v  Moravskoslezském župním  přeboru v  ročníku 
1996/97 byly celky:  Kravaře, Velké Hoštice, Bílovec, Orlová, VOKD Poruba, Frýdlant, 
Dolní Bečva, Krásné Pole, Skřečoň, JAKL Karviná, Svinov, Rožnov pod Radhoštěm, 
Fryčovice, Muglinov a Vendryně.  

Tři posledně jmenované celky v ročníku 1997/98 sestoupily a jejich místa zaujaly 
celky Štěpánkovic, Vigantic a Romo Fulnek.    
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Celý sportovní areál tělovýchovné jednoty SK je chloubou naší obce. Stadión 

dnes nabízí celkem 500 míst k sezení na tribuně. A hlavně hrací plocha se prý řadí mezi 
nejlepší v celém okrese, a ne-li i dál, což potvrdili i ligoví hráči opavského Kaučuku. 

Při této příležitosti nelze vzpomenout na sponzory.  
Hlavním sponzorem týmu je Elektrárna, jejíž logo nosí hráči na svých dresech. 

 
Sponzoři SK Dětmarovice 

Když v roce 1995 postoupili naši fotbalisté do Moravskoslezského  župního  
přeboru, měli již tehdy  celou řadu sponzorů, bez nichž by se fotbalový klub neobešel.  

V nové sezóně 1996/97 některé firmy od sponzorství odstoupily, jiné se 
sponzorstvím teprve začaly. V sezónách 1996/97 a 1997/98 sponzorovaly SK tyto firmy 
a organizace: 

� OBECNÍ ÚŘAD Dětmarovice 
� ČEZ, a. s. ELEKTRÁRNA Dětmarovice 
� SADY ŽIVOTICE – velkoobchod s ovocem, distribuce a prodej ovoce 
� MONT KARVINÁ , a. s. - Karviná - Doly, montážní práce, rozvod plynu, 

opravy turbín a čerpadel, el. práce  
� KUANTO,  Karviná – Ráj - distribuce mražených výrobků  
� STELMAR, s. r. o., Dětmarovice - oprava a montáže – strojní, elektro, měření a 

regulace, stavební  
� COCA-COLA Drinks, Severní Morava  -  Frýdek  - Místek 
� CIBA Dětmarovice - pila a stolařství 
� GRAND  Dětmarovice -  ochranné pracovní pomůcky, zdravotní obuv, 

pracovní oděvy, čistící a mycí prostředky 
� BAX-LINE Bartovský, autobusová doprava, Karviná – Fryštát -  cestovní 

kancelář 
� EX-PR-ES Horní Suchá – lakování motorových vozidel akrylátovými barvami, 

stavební a montážní práce ve výškách 
� IVO INTERNATIONAL LTD  pro čistší energii 
� TRUHLÁŘSTVÍ  IVO KIŠA Dětmarovice – truhlářské práce 
� AL-MAR  Orlová – Lutyně – el. zabezpečovací zařízení, měření a regulace 
� PROCON Dětmarovice – výroba nábytku, bytových doplňků, interiéry bytů 
� MaDeX Dětmarovice – zámečnické práce, tepelná a hluková izolace 
� KOEX Dětmarovice – potraviny, průmyslové zboží a autodoprava 
� ČAŠENKA Dětmarovice – malířské, natěračské a stavební práce 
� DTZ Liberec – dodavatel technologických zařízení 
� IPS TŘINEC – inženýrské a průmyslové stavby 
� ORMONT Dětmarovice – stavitelství, zámečnictví, export, import 
� STAVBYT, s. r. o. Dětmarovice – stavebniny, zámečnictví, autodoprava 
� SZARZEC Český Těšín – stavebně montážní firma 
� HUTNÍ MONTÁŽE Ostrava a. s. – montážní závod 
� MaD TRADING s. r. o., Orlová – Poruba – dodavatel kvalitních natěračských 

hmot 
� KOPEX a. s., Katowice, Polsko – dodavatel uhlí 
� MIJA Ltd., Brno – dodavatel nátěrových hmot 
� TRAFIKA U KARLY, Dětmarovice 
� RESTAURACE GÓL, Dětmarovice – restaurační činnost 
� RESTAURACE U ONDRY, Dětmarovice – restaurační činnost 
� ILBAU MORAVA  
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70. výročí založení Českého svazu včelařů   

 
 

Oslavy 70. výročí  
V roce 1997 oslavila místní organizace Českého svazu včelařů 70 let svého  

trvání. Vlastním oslavám předcházelo několik akcí. 
19.7.1997 vysílal Český rozhlas Ostrava pořad „Apetýt“,  který byl toho dne 

věnován včelařství. V uvedeném pořadu  vystoupili MUDr. Hajdušková, učitel 
včelařství pan Emil Macura  a dva zástupci naší organizace pan Milan Šamaj a pan Jan 
Šostok. Hlavním tématem pořadu byly  včelí produkty ve výživě a zdraví člověka a 
celkový význam  včelařství pro člověka a společnost.  

Reklamu největší akci - včelařské výstavě bezpochyby udělala i zpráva  v 
televizním „Receptáři“ a oznámení v šesti moravských periodikách.  Rovněž byla 
propagována i v časopise Včelařství 97. 

 Včelařská výstava pod záštitou senátora pana Emila Škrabiše  se konala v 
Dělnickém domě na ploše 460 m2 v sobotu 13.9 od 13,oo do  18,oo hodin a v neděli 
14.9. od 8,oo do 18,oo hodin. 

 V sobotu ráno bylo uspořádáno slavnostní zasedání místní  organizace u 
příležitosti 70. výročí. Kromě členů a jejich  manželek se ho zúčastnila i celá řada hostů 
(senátor Škrabiš,  přednášející, zástupci OV, členové některých karvinských  organizací, 
starosta obce, členové obecního zastupitelstva a  zástupci sponzorů). Během slavnosti 
byli odměněni 3 členové u  příležitosti významného životního jubilea, dva členové  
obdrželi čestná uznání OV a jeden odznak „Vzorný včelař“.  Přestože místní organizace 
je poměrně malá, byl to již šestý  držitel tohoto ocenění. 

 Po slavnostním obědě byla výstava panem senátorem  otevřena. Ten naší 
organizaci poděkoval za uspořádání této  akce a za vzornou prezentaci včelařství. Po 
slavnostním  zahájení následovala prohlídka výstavy. Odborní poradci  výstavy MUDr. 
Hajdůšková a pan Emil Macura se shodli na tom, že  výstava měla vysokou úroveň a že 
byla pro odborníka i laika  přínosem. 

 Vystaveny byly exponáty od počátku včelaření až po  nejmodernější pomůcky 
pro chov včel. Ty nejstarší předměty  byly zapůjčeny Včelařským domem v 
Chlebovicích, kde je  umístěna stálá expozice Českého svazu včelařů ve  Frýdku-
Místku. Další exponáty zapůjčil ze svého včelína v  Nýdku u Třince přítel Emil Macura. 
Současné včelařské pomůcky  propůjčilo Včelařství Ladislava Podešvy v Ostravě-Nové 
Bělé.  Tato firma současně s včelařským družstvem Apis  Ostrava - Hulváky rovněž 
zajistila prodej včelích pomůcek,  včelích produktů a kosmetiky, vyrobené z těchto 
látek. Mezi  největší atrakce na výstavě patřilo živé včelstvo, umístěné  ve skleněném 
úlu. 

 Po celou dobu výstavy měli návštěvníci možnost shlédnout  filmy se včelařskou 
tématikou, které byly promítány v přilehlém kinosále. V sobotu odpoledne se 
uskutečnila přednáška MUDr. Jany  Hajdůškové na téma „Včelí produkty ve výživě a 
zdraví  člověka“, která měla 95 posluchačů. V neděli si přednášku  učitele včelařství 
Emila Macury „Význam včelařství pro  člověka a přírodu“  vyslechlo 60 přítomných. 

 
 Dětmarovická výstava široko přesáhla region naší obce.  Během soboty a neděle 

ji shlédlo přes 2.800 návštěvníků a v  pondělí pak 220 žáků naší základní školy. 
 Na výstavě byla i bohatá tombola a dobré občerstvení. 
 Hlavním cílem této akce byla co největší a  nejviditelnější propagace včelařství, 

což, myslím si,  se dokonale povedlo. 



                                                                                                                                              48/97 

 
Tato, v pořadí již třetí výstava)*, se uskutečnila za  podpory celé řady sponzorů. 

Především Obecního úřadu  v Dětmarovicích, Dolu ČSA Karviná, závodu Jäkl Karviná, 
firmy  Natur Dolní Lutyně, firmy ECOS trade Dětmarovice a Bernatík  Dětmarovice. 

Asi ne každý občan ví, že v naší obci existuje organizace  Český svaz včelařů. Je 
pravděpodobně jednou z nejmenších  organizací, sdružuje 33 včelařů s 240 včelstvy. 
Vzhledem k  rozloze obce je to málo, ale chov včel je velmi náročný jak  po stránce 
odborných znalostí tak na volný čas. 

 Průměrný věk našich členů je poměrně vysoký, nových  mladých zájemců o chov 
včel je velmi málo. Je to škoda,  protože včela má pro přírodu velký význam a pro 
člověka v  určitém smyslu nenahraditelnou funkci. Poskytuje nám med,  mateří kašičku, 
propolis, pyl, včelí jed a vosk. Dále patří  mezi hlavní opylovače hmyzomilných rostlin, 
čímž přispívá k  vyšším výnosům v hospodářství. Rovněž již zmíněné včelí  produkty 
poskytují člověku mnoho důležitých komponentů pro  zdraví. Jedním z největších 
nepřátel včelstev je tzv.  varroáza, se kterou naši včelaři již dlouho bojují. 

 
 

Z historie včelařství všeobecně 
Z archeologických a historických výzkumů je patrné, že  zájem o včelí produkty 

je mnohem starší než zemědělství  samotné. Nejstarším dokladem o odebírání medu z 
dutiny stromů  je skalní kresba z Pavoučí jeskyně ve Španělsku, vytvořená  asi 12.000 
let před naším letopočtem. Starobylé kresby se  včelařskými náměty byly objeveny i v 
jižní Africe. Ze 4.  tisíciletí pocházejí již konkrétní doklady o záměrném chovu  včel. 
Tyto nálezy pocházejí z Egypta a z mladší doby pak ze  starověkého Řecka. Z Egypta se 
rovněž dochovaly první písemné  zprávy, ucelenější zprávy pak z dob starověkého 
Řecka a Říma.  Naši předkové využívali med jako sladidla, pochutinu  a k přípravě 
medoviny a melasu. Rovněž byl užíván k léčení  různých nemocí a ran, propolis byl m.j. 
používán jako  balzamovací prostředek. Z vosku se vyráběly masti a svíce,  byl 
materiálem pro výrobu psacích tabulek a používal se jako  pečetidlo či sloužil k 
impregnaci lodních lan a trupů lodí.  Své uplatnění našel i v sochařství a malířství. 

První zmínky o včelařství v českých zemích pocházejí z 9. století, kdy se český 
med vyvážel do jižního Německa. Nejstarším a nejjednodušším způsobem včelaření 
bylo brtnictví – chov lesních včel v dutých stromech. Z původního obydlí včel – dutin 
stromů - vznikly první úly vyříznutím a přenesením špalků do blízkosti včelařova 
obydlí. 

 Středověk znamenal ustrnutí vývoje včelařství. Jistým  přínosem bylo vymezení 
lesních celků určených k chovu včel  císařem Karlem IV. v roce 1350. Tento panovník 
udělil  včelařům právo sdružování a tím umožnil vznik měďařského  cechu v Bavorsku, 
v Čechách a na Moravě. Oderským včelařům  bylo toto právo uděleno r. 1556 a o 
několik let později i  včelařům slezským. 

 Včelám se věnoval i Jan Amos Komenský, který vyučoval  chovu včel během 
svého působení ve fulnecké škole. 

 Největší rozmach včelařství nastal za vlády Marie  Terezie. V roce 1769 byla ve 
Vídni založena první včelařská  škola. 

 Moravské včelařství se začalo maximálně rozvíjet od r.  1861 pod vedením 
MUDr. Františka Živanského. Stalo se středem  pozornosti všech vyspělých států 
Evropy. Roku 1870 byl založen spolek sdružující slezské včelaře v  Bruntále, později 
byl přemístěn do Opavy. 

  
)* První výstava se konala v roce 1986, druhá o rok později, v roce 1987. 
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Sdružoval tehdy  včelaře tří národností (Čechy, Poláky a Němce), 27.6.1897 byl  

proto v Hrabyni založen spolek sdružující pouze včelaře  české. K němu se postupně 
přidávaly další spolky i v našem  blízkém regionu - v Bohumíně (1908), Petřvaldě 
(1910) a  Orlové (1914). Dnes je v okrese Karviná evidováno 16  organizací. 

 
 

Historie naší organizace 
Naše organizace byla založena r. 1927 a je tak pátou  nejstarší organizací v okrese 

a její původní název zněl  „V čelařský spolek Dětmarovice - Koukolná - Těšínské 
Slezsko“.  Jedním ze zakladatelů byl pan Josef Kubala, vrchní hajný na  Larischově 
panství. V době svého založení měl spolek 22  členů. Výbor tehdy tvořili předseda 
Antonín Močidlan,  místopředseda Josef Drapka, jednatel Ferdinand Šotek  a pokladník 
František Kusmíř. 

 Spolek funguje dodnes s nucenou přestávkou ve válečných letech 1938  - 1945, 
kdy byla činnost zakázána a spolek rozpuštěn. 

 
 

 V čele spolku se vystřídali předsedové a jednatelé: 
 Období: Předseda:  Období: Jednatel: 

  1927-1938 Antonín Močidlan 1927-1938 Ferdinand Šotek 
           1945-1956         Ludvík Kyjonka 1945-1979 Antonín Kyjonka 
 1956-1985 Josef Ivánek 1979-1983 Milan Šamaj 
 1985-1992 Jan Šostok 1983-1985 Václav Kyjonka 
 1992-1996 Ervín Ulman 1985-dosud Milan Šamaj 
 1996-dosud Jan Šostok   
  
 

Členská základna: 
Co se týká počtu členů, přesnější údaje máme až od roku  

 1932,  kdy spolek čítal 57 členů se 180 včelstvy 
 v roce 1937 bylo 64 členů 221 včelstev 
 po válce pak 32 členů 145 včelstev 
 dnes (v roce 1997) 33 členů 245 včelstev 

 Nositeli odznaku „Vzorný včelař“ jsou: Josef Ivánek, Václav  Kyjonka, Emil 
Lincer, Jaromír Rosman, Milan Šamaj a Jan  Šostok. 

 
 

Kočovné včelařství 
 Velkým přínosem pro zvýšení produkce medu je zavedení  kočovného včelaření. 

V naší organizaci byli jeho průkopníky  Milan Šamaj a Jaroslav Jaroš, kteří začali 
kočovat v roce  1979. Do roku 1985 se počet kočovných vozů zvýšil na 6 a dva  členové 
vlastnili přívěsy k převozu úlů. Dodávka medu do  státního výkupu díky kočování 
vzrostla ze 105 kg na 800 kg za  rok. Bohužel díky rozšíření Varroázy bylo kočování 
postupně  zakázáno. Dnes vlastní kočovné vozy pouze Vlastimil Popiolek,  Milan Šamaj 
a Jan Šostok. 

 
 

Poznámka: Za zmínku stojí ještě jeden fakt - včelaři mají svého patrona - je jím Svatý Ambrož, 
jehož kult se rozšířil ve středověku za vlády Karla IV.  
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Z č innosti Ochránců  pří rody  
 
 

Již třetím rokem se ZO Českého svazu ochránců přírody podílela na soutěži, 
kterou ke Dni Země 22. dubna pořádají děti a učitelé základní školy v naší obci. Letos 
se konala pod názvem Eko rallye a byla opět trochu jiná než minulá léta. Co však 
zůstalo stejné, byl smysl soutěže a způsob organizace. 

Smyslem bylo připomenout dětem, že musí chránit, znát a pečovat o vše živé a 
neživé v naší  přírodě a také prověřit jejich ekologické znalosti. Sympatické na soutěži 
hlavně však bylo, že ji vymýšlely, připravovaly a prováděly za pomoci dospělých 
samotné děti, hlavně členové přírodovědných kroužků. Na soutěžních stanovištích byli 
s dětskou službou kromě učitelů i členové ZO ČSOP.  

Letos se soutěž konala dva dny. První den byla v areálu rozlehlé školní zahrady 
pro žáky 1. – 5. tříd. Na stanovištích pojmenovaných podle oblíbených zvířátek děti 
soutěžily ve skládání různých obrázků živočichů, jejich pojmenování, určování názvů 
rostlin a jejich plodů a podobně. 

Pro žáky 6. – 9. tříd, byla soutěž náročnější. Deset stanovišť, kde plnili žáci různé 
úkoly, bylo rozmístěno na Stezce zdraví a v okolním lesíku. Názvy stanovišť byly „U 
cestovatele“, „V Jurském parku“, U hajného“, „U lesní myši“,  „U moudré sovy“, apod. 
Ty napovídaly, jaké úkoly tam děti plnily.  

Děti soutěžily ve čtyřčlenných a tříčlenných družstvech. Všechna družstva byla 
oceněna drobnými odměnami, na jejich zakoupení přispěla ZO ČSOP. Věcné ceny také 
poskytli podnikatelé manželé Dudičovi.  

Soutěž, jíž se účastní všichni žáci naší školy, je nejen užitečná z hlediska 
výchovy, ale velmi náročná z hlediska provedení.  

Český svaz ochránců přírody, který se zabývá ochranou životního prostředí v naší 
obci,  je velmi rád, že škola ekologickou výchovu doceňuje a věnuje jí pozornost i 
zábavnou formou pro naši nejmladší generaci. 
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Sdružení rodičů  a přátel školy  

 
 
 
SRPŠ pořádá v současné době:  
 

• akce pro žáky v rámci mimoškolní činnosti 
• každoročně dětský karneval a rodičovský ples 
• každoročně dětské radovánky 
Finančně pravidelně přispívá na:  
• lyžařské výcviky 
• plavecké výcviky 
• časopisy 
• materiál pro modelářský kroužek 
• třídní akce 
V posledním období zakoupilo (ve škol. roce 1995/96):  
• 4 počítače a tiskárnu 

 
 
 

Činnost SRPŠ v sedmdesátých a osmdesátých letech 
 

Dříve byla činnost SRPŠ mnohem pestřejší  a bohatší, mezi třídními výbory 
každoročně probíhala soutěž, do které byly zahrnuty mnohé ukazatele: 

• brigádnická činnost 
• akce pro žáky v rámci naplnění volného času 
• každý ročník měl při vstupu do 1. třídy založenou třídní kroniku, která 

dokumentovala život dětí ve škole po celou dobu povinné školní docházky. Je škoda, že 
těchto kronik se do dnešních dnů dochovalo jen několik, přestože jich byly desítky.   

Plesy a karnevaly se konaly v areálu základní školy. Hlavní plesovou místností se 
stávala tělocvična, sedělo se i v tzv. „Skleníku“ – tj. spojovací chodba mezi školní 
budovou a školní družinou, kde většinou byla reprodukovaná hudba. Ve výklencích na 
chodbách a v šatnách u tělocvičny se prodávalo občerstvení. K tomu, aby se mohly 
uskutečnit, bylo zapotřebí vyvinout maximální úsilí a věnovat tomu spoustu času. Aby 
se ples vůbec mohl konat, bylo třeba do školy navozit spoustu stolů a židlí (vozily se 
z kulturního sálu z Elektrárny a také z Dělnického domu), provést výzdobu všech 
prostor, kde ples probíhal, zajistit obsluhu na jednotlivé úseky prodeje (občerstvení, 
zákusky, kytičky, kotilióny, losy, …) a zajistit rovněž personál do kuchyně, kde se již 
od časného rána vařilo několik druhů večeří, tak aby večeře byla připravena pro 
každého návštěvníka a také aby něco zbylo do rezervy pro ty hladovější. Dopoledne se 
také smažily pod vedením profesionálního cukráře pana Kováře pověstné domácí 
koblihy o které byl obrovský zájem a které byly většinou rozprodány ihned po svém 
usmažení, takže na večer většinou již nezbylo.  

Veškeré tyto práce zajišťovali bezplatně a zcela dobrovolně rodiče. Navíc ještě 
někteří svými dary přispívali do tomboly a někteří i darovali potraviny do kuchyně 
k přípravě plesové večeře. Nikdy nebyl problém tyto velké akce zajistit. Rodičovské 
plesy v sedmdesátých a osmdesátých letech byly velmi atraktivní, byl o ně obrovský 
zájem nejen v naší obci, ale také v širokém okolí.  
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Návštěvnost těchto plesů se pohybovala okolo čtyř set návštěvníků. Když jste 

například šli do školy na ples, měli jste obrovskou šanci, že se na něm setkáte se 
známými,  které jste třeba celý rok neviděli. 

Největší problém byl vždy v neděli ráno s úklidem, protože rodiče si po „svém“ 
plese dělali i úklid. Ale i tento problém se vždy zvládl na výbornou. 

Obdobně jako ples pak většinou o týden později připravili rodiče pro své ratolesti 
dětský karneval. 

Také brigádnická činnost rodičů byla velmi bohatá. Tak například celý areál 
přilehlé školní zahrady byl rozdělen na úseky podle tříd a o každý konkrétní úsek 
pečovala určitá třída. Tak bylo kosení celého areálu prováděno několikrát ročně a zcela 
zdarma. Také nátěry plotu, údržba tribun apod. se prováděla v rámci brigádnické 
činnosti a zdarma. 

Někteří rodiče věnovali škole spoustu svého volného času. Kromě již zmíněných 
hlavních funkcionářů se aktivně do života SRPŠ zapojovali i mnozí další. Např. pan 
Zdeněk Koláček, třebaže nebyl ve vedoucích funkcích, aktivně pracoval v SPRŠ 27 let.   

 
 
 

Přehled funkcionářů Sdružení rodičů a přátel školy od roku 1981: 
 

šk.rok: předseda: místopředseda: jednatel: hospodář: 
1981-82 Bedřich Malchar Ing.BronislavKubatko Anna Čemerková Robert Wilczek 
1982-83 Bedřich Malchar Ing.BronislavKubatko Anna Čemerková Robert Wilczek 
1983-84 Bedřich Malchar Ing.BronislavKubatko Anna Čemerková Robert Wilczek 
1984-85 Bedřich Malchar Ing.BronislavKubatko Anna Čemerková Robert Wilczek 
1985-86 Oldřich Bura Ing.BronislavKubatko Anna Čemerková Robert Wilczek 
1986-87 Oldřich Bura Milan Oršulík Anna Čemerková Jiří Daňhel 
1987-88 Oldřich Bura Milan Oršulík Anna Čemerková Jiří Daňhel 
1988-89 Oldřich Bura Milan Oršulík Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1989-90 Oldřich Bura Milan Oršulík Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1990-91 Karel Kolařík Bohumír Balon Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1991-92 Karel Kolařík Bohumír Balon Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1992-93 Karel Kolařík Bohumír Balon  Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1993-94 Bohumír Balon Zdeněk Koláček Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1994-95 Taťána Čempelová Zdeněk Koláček Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1995-96 Taťána Čempelová Zdeněk Koláček Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1996-97 Taťána Čempelová Zdeněk Koláček Marie Kawuloková Jiří Daňhel 
1997-98 Taťána Čempelová Zdeněk Koláček Marie Kawuloková Karla Zemanová 
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Milovníci vysokohorské turist iky  

 
I v naší obci máme občany, kteří propadli kouzlu vysokých hor a zdolali výšky, 

které jsou pro normálního smrtelníka nedostupné. Jsou jimi manželé Elena a Ing. Miloš 
Kijonkovi. 

 
V roce 1992 se oba zúčastnili s horolezeckým oddílem Baník 1. máj Karviná 

zájezdu do alpského střediska Chamonix. Po několikadenním čekání na dobré počasí ve 
stanech na ledovcovém platu se jim povedl výstup na nejvyšší horu Alp na 4.807 metrů 
vysoký Mont Blanc. Výstup provedli cestou přes Mont Maudit a Mont Tacul. 

 
V letošním roce  (1997) se Ing. Miloš Kijonka zúčastnil zájezdu s cestovní 

kanceláří Montana do Nepálu. Tato výprava čítala 12 účastníků. Z hlavního nepálského 
města Káthmándu se dopravili malým letadlem do horské vesnice Lukla. Odtud se po 
několikadenním pěším pochodu přes horské vesnice dostali pod nejvyšší horu světa 
Mont Everest. Zde tábořili v nadmořské výšce okolo 5.500 m. Hlavním cílem jejich 
dlouhé cesty byla 7.140 m vysoká hora Pumori. Tu se jim však nepodařilo zdolat. 
Důvodem bylo nezodpovědné jednání 2 členů expedice, kteří se odtrhli od skupiny, 
výstup na vlastní pěst nezvládli a přišli tak o život.  
 

 

Mladý biolog                                             
 

Žák 9. třídy naší základní školy Lukáš Vomlela se zúčastnil 5. mezinárodní 
ekologické soutěže INEPO 1997 (Mezinárodní environmentální projekt olympiád) ve 
dnech 2. -  5.6.1997 v tureckém Istanbulu. 

Této soutěže se zúčastnil jako úspěšný řešitel krajského kola biologické 
olympiády ve školním roce 1995-96. Za Českou republiku soutěžili celkem 4 žáci. 
Tématem jeho práce byl „Výskyt denních motýlů v okolí Dětmarovic. Příprava na 
soutěž byla velmi náročná. Pro názorné předvedení své práce musel sestavit panel, na 
němž byly snímky motýlů, jejich stanovišť a také stručný obsah pojednání o nich. 
Obhajobu práce přednesl zpaměti v anglickém jazyce. Anglicky se domlouval i 
s ostatními účastníky soutěže. Soutěžilo zde 80 žáků ve věku od 14 do 17 let z 25 zemí. 
Jejich práce byly zaměřeny na přírodu jednotlivých zemí, půdu, vodu, ovzduší, rostliny 
a živočichy poškozované činností člověka. Účastníci rovněž předkládali návrhy, jak by 
se mělo čelit úbytku flóry a fauny včetně znečišťování životního prostředí. Závěrem 
bylo slavnostní vyhodnocení celé akce, kde náš Lukáš obdržel zvláštní cenu.  

 
Na tuto náročnou soutěž připravovala žáka Mgr. Marta Dziechciarková. 
Obecní úřad poskytl Lukáši Vomlelovi k pokrytí části výdajů na cestu do Turecka 

finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč z rozpočtu obce. 
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Opět nastal čas bilancovat 
 
Průběh roku 1997 byl v Dětmarovicích obdobný jako v  mnohých jiných obcích. U 

nás však byl navíc poznamenán tragickou smrtí starosty obce Ing. Adolfa Neuwerta. To  
způsobilo změny na hlavních postech řízení obce a následně pak znamenalo změnu stylu 
práce jak obecní rady tak i zastupitelstva. 

 
 Bouřlivé události posledních dnů v naší republice byly  vlastně jen vrcholky 

hluboké krize, která v posledním roce  probíhala. Pokles výroby, vyčerpání rezerv a 
stagnace  ekonomiky v České republice se projevila i u nás v Dětmarovicích. Především 
nenaplněním  příjmové části rozpočtu. Proto bylo upuštěno od celé řady   akcí 
plánovaných v „Programu rozvoje obce“ tak, aby se mohla realizovat hlavní akce  
plynovod na Zálesí v délce cca 9 km, kde se celkovými náklady 10,7 mil. Kč  podařilo 
přivést plyn ke 130 rodinným domkům. Toto se mohlo podařit pouze díky pochopení SM 
plynáren, které byly investorem této akce. Obec se na těchto nákladech podílela částkou 
4,3 mil. Kč. 

Nemohla se tak však např. realizovat výstavba vodovodu „Glembovec“, na který 
čekají zdejší občané již řadu let. 

 
 Letošní povodeň, která postihla i naši obec, připomněla,  že při velkých 

technických vymoženostech jsme stále závislí  na vlivech přírody. Při likvidaci následků 
bylo nutné uvolnit  nemalou částku našeho rozpočtu. Ani ta však nepokryla všechny 
náklady, potřebné k odstranění škod, které povodeň napáchala. Ty se budou 
odstraňovat ještě řadu let. Zároveň se ukázalo, že je  nutné investovat i do oblastí, na 
které se mnohdy zapomínalo.  Například bez dobrého vybavení hasičů lze jen těžko 
zvládat  jakékoliv mimořádné události. 
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Na straně 27/97 tohoto dílu se zmiňuji o nově rekonstruované budově pošty (čp. 

320) a na str. 28/97 o nové lékárně (čp. 293). Jaká byla  historie těchto budov?  

Budova čp. 320 v první polovině 20. století 
a po rekonstrukci na konci 20. století 
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Čp. 320 – pošta 
 
 

 
 
Budova čp. 320  byla obývána od 1.12.1902, když dům postavil v roce 1902 Žid 

Benjamin Lanzer. Ten byl v Dětmarovicích poštmistrem asi do roku 1922. Poblíž 
tohoto domu byl kopec, kde v roce 1909  Lanzer zřídil ruční cihelnu, která však brzy 
zanikla (za první světové války v roce 1914). Na tomto místě je dnes dům čp. 825 
rodiny Blaníkovy. 

 
Od Lanzera koupil dům starosta obce Josef Nebroj a nechal ho v roce 1922 napsat 

na svého syna Teofila narozeného v roce 1898. Teofil Nebroj převzal v obci po 
Benjaminu Lanzerovi nejen dům, ale také poštmistrovství. Teofil se oženil okolo roku 
1923 a vzal si za ženu Růženu Harokovou, dceru učitele Pavla Haroka z čp. 364 (dnes 
prodejna náhradních dílů pro automobily). 

 
Po smrti Teofila i jeho ženy Růženy zůstala naživu jediná dcera a tím i jediná 

dědička této nemovitosti paní Jarmila Nebrojová.  Ta prodala dům dne 11.3.1982 
Severomoravskému  ředitelství spojů.  

 
Protože budova byla velká a jejich obyvatel nikdy nebylo mnoho, byly v budově 

pronajímány i další místnosti. Sídlily zde tak i další organizace. 
 
V letech 1955 -  1961 zde byla umístěna knihovna)1.  
 
Od 50. let  až do 31.3.1966 byla v prostorách tohoto domu umístěna mateřská 

škola – střed.  Ta pak byla přemístěna do budovy, která je k tomuto účelu určena dnes. 
Od 1.4.1966 do r. 1980  zde pak sídlilo  obvodní oddělení VB . Následně pak v letech 
1981-82 byly prostory v budově využity k dočasnému umístění mateřské školy 
Koukolná, a to po dobu rekonstrukce vlastní budovy  v Koukolné. 
 

POŠTA)2  vždy sídlila v přízemí budovy. Byla zde umístěna do 30.10.1986, kdy  
se vystěhovala do náhradních prostor do domu čp. 293. Od  tohoto data byl objekt 
prázdný a chátral. Dlouho, téměř celých 10 let, jednal nejdříve Místní národní výbor a 
posléze Obecní úřad s majiteli budovy o jejím dalším osudu. Nakonec obec budovu 
koupila a provedla razantní rekonstrukci.  

Ale o tom jste se dočetli již na straně 27. 
 
 

)1 Knihovna se v minulosti velmi často stěhovala. Na poštu přišla v roce 1955 ze základní školy u kostela, 
v roce 1961 se stěhovala na Místní národní výbor. 
)2 Za zmínku určitě stojí skutečnost, že poštmistra zde dlouho, dlouho vykonával dětmarovický občan Jan 
Kadula – dle dochovaných materiálů je již v roce 1945 podepsán na poštovním dokladu. 

Ještě předtím, než byla postavena budova čp. 
320, existovala již v Dětmarovicích CK pošta. 
Byla umístěna v tomto domku, který je 
zobrazen na dobové pohlednici z roku 1900. 
Bohužel, doposud  ještě nevíme, kde se v obci 
tento domek nacházel. 
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Čp. 293 – dnes lékárna  
 
  

Koncem 19. století přišli z Polska do Dětmarovic Židé Moritz Rosenzweig se svou 
manželkou, kteří měli dva syny - Alfreda a Zigmunda. Nejdříve se usadili v pronajatém 
domě čp. 178 u Benjamina Lanzera.  

Poté v roce 1899 postavili dům čp. 293. V domě byla obchodní místnost se 
smíšeným zbožím. Po jejich smrti byl obchod uzavřen. Syn Alfréd se po první světové 
válce oženil, vystěhoval do Bohumína a tam si otevřel obchod se střižným zbožím. Syn 
Zigmund)1 Rosenzweig převzal dům po rodičích a zůstal v Dětmarovicích. U domu si 
zřídil klempířskou dílnu. V době druhé světové války byl společně s celou svou rodinou 
- manželkou Annou a dcerami Eliškou a Alenou – odvezen do koncentračního tábora, ze 
kterého se už nikdy nevrátili.  

 
Po druhé světové válce dům koupili Leo a Valerie Dadokovi. Leo Dadok byl 

rovněž klempíř a dokonce se u Zigmunda Rosenzweiga vyučil.  
Dadokovi si dům opravili. Z října 1946 existují záznamy o povolení na přístavbu 

tohoto objektu. 
Na přelomu čtyřicátých a padesátých let sem byla z Místního národního výboru 

přestěhována knihovna. Ta v roce 1953 musela  uvolnit prostor pro   prodejnu „Narpy“. 
Prodejna Narpy  zde byla asi do roku 1961. Po jejím přemístění byly tyto prodejní 

prostory upraveny k obývání. 
V sedmdesátých letech byl tento objekt  vykoupen – měl být zbourán)2 při 

výstavbě nové okresní silnice. Nakonec k tomu nedošlo, dům zůstal na svém místě.  

 V roce 1979 byla provedena změna užívání 
na nebytové prostory. Dům si pronajalo družstvo invalidů Meta. Ve třech místnostech 
zde byla umístěna vzorková dílna družstva, v jedné ateliér a zbývající místnosti byly 
využívány jako kanceláře. 

Ale již v roce 1983  v době rekonstrukce Dělnického domu  zde byla umístěna 
provizorní restaurace Jednoty-Jedność. Do doby otevření nově rekonstruovaného 
Dělnického domu, tedy do listopadu 1985. 

Dále od roku 1986  zde byla přemístěna pošta – to v době, kdy se uzavřela 
původní budova pošty čp. 320 až do dne, kdy byla otevřena pošta na svém původním 
místě v roce 1997. 

V devadesátých letech zde také byla umístěna filiálka České spořitelny. 
Po vystěhování pošty zůstaly prostory prázdné a bylo na rozhodnutí obecního 

zastupitelstva, jak dům využije dál. V roce 1996 byla budova prodána společnosti 
„Lékárna U nemocnice s. r. o.“ a v roce 1997 otevřena první lékárna v Dětmarovicích. 
A o tom jsem již napsala na str. 28. 

 
)1  Dle některých pamětníků se nejmenoval Zigmund ale Simon. 
)2 Rodina Dadokova se po výkupu vystěhovala a koupila dům čp. 906 vedle dnešní samoobsluhy od 
Rudolfa Kociána.  

Čelní pohled na dům čp. 293, jak byl nakreslen  
v roce 1979 dle stávajícího stavu. 
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F o t o d o k u m e n t a c e : 
 

- 3 ks foto lékárny (str. 104 hlavního alba) 
- 4 ks foto k 70. výročí včelařů (str. 105 hlavního alba) 
- 6 ks foto z včelařské výstavy (str. 106 hlavního alba) 
- 1 ks foto sportovní areál SK (str. 107 hlavního alba) 
- 2 ks foto manželů Kijonkových v horách (str. 107 hlavního alba) 

  
  

J i n é  m a t e r i á l y :  
 

- zápis povodňové komise (7 str.) 
- článek z novin o povodni (1 list) 
- potvrzení HZS okresu  o účasti hasičů při povodních (2 listy) 
- parte Ing. Adolfa Neuwerta (1 list) 
- osobní dotazník Ing. Adolfa Neuwerta (1 list) 
- vizitka Ing. Adolfa Neuwerta (1 ks) 
- článek z novin o Ing. Adolfu Neuwertovi (1 list) 
- výstřižky z novin o Ing. Adolfu Neuwertovi (2 str.) 
- výstřižek z novin – o požárech (1 str.) 
- výstřižky z novin – o kulturních akcích (1 str.) 
- dokumenty o soutěži  Lukáše Vomlely (2 listy) 

  
  

M i m o řá d n é  m a t e r i á l y: 
 

- noviny Karvinsko ze dne 15.7.1997 (1 ks) 
- propagační materiál firmy ECOS trade GmbH 
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