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Významná výročí v roce 1998 

 
 
Začínáme věřit na to, že číslice „8“ na konci letopočtu je pro naši republiku 

osudová. Příliš mnoho významných, či spíše zcela zlomových, historických událostí se 
stalo právě v letech, která tímto číslem končí.  

 
V letošním roce jsme si tedy připomenuli „kulatá“ výročí  událostí z let 1918, 

1938, 1948 i 1968. To byly mezníky historie dvacátého století, které ovlivnily životy 
občanů celé naší republiky, tedy i nás v Dětmarovicích,  ať už v kladném či záporném 
smyslu slova. 

 
2 8 .  ř í j n a  1 9 1 8  

před osmdesáti lety byla vyhlášena samostatná Československá republika 
3 0 .  z ář í  1 9 3 8  

před šedesáti lety byl přijat mnichovský diktát 
2 8 .  ú n o r a  1 9 4 8  

před padesáti lety se uskutečnil únorový puč 
2 1 .  s r p n a  1 9 6 8 

před třiceti lety začala okupace našeho státu sovětskými vojsky a vojsky 
spřátelených armád 
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Zima 1997 – 98  byla celkem teplá a přívětivá. 
Léto bylo někdy horké až moc. 
Celkově se počasí v roce 1998 vyznačovalo vysokými teplotami, někdy až 

tropickými vedry, padaly dlouhodobé teplotní rekordy.  
Bylo plné zvratů. Několikrát se nad naší obcí přehnala bouře, jednou dokonce 

pořádná vichřice, která dokonce dne 1.11. napáchala škody. 
 

 

Poškozená střecha na budově čp. 22, kterou strhla vichřice 
ve večerních hodinách dne 1.11.1998 



                                                                                                                                              7/98 

 
S t ru čn ý  p ře h l e d  p oča s í  v  r o c e  1 9 9 8 

 
 
 

Zima 
 

Některé zimní dny bylo jako na jaře.  
Ve dnech 8.1. a 9.1. při teplotách 11,4oC respektive 12,8oC byla překonána 

dlouhodobá teplotní maxima pro tyto dny 
I v únoru bylo teplo a maxima byla překonána hned třikrát: 15.2. (15,4oC), 16.2. 

(15,2oC ) a 19.2. (14,4oC).    
 

 
Jaro 

 
Pokračovalo mimořádně teplé předjaří, které některé naše občany zlákalo již 

v měsíci březnu k úklidu a práci na zahrádkách a k ořezu ovocných stromů. Já osobně si 
vzpomínám, že jsem již 1. března dělala úklid na zahradě. 

V březnu pak padla teplotní maxima dvakrát. 4.3. naměřeno 20,5oC a 5.3. bylo 
„jen“ 17,9oC. 

Ještě prakticky nezačalo kalendářní léto, ale ve skutečnosti tu již bylo. 6.6. a 7.6. 
opět padaly rekordy: 6.6. naměřeno 34,0oC a 7.6. 33,2oC.   

 
 

Léto 
 

Léto bylo  krásné, slunečné. Někdy až moc. 
Ve druhé polovině měsíce července byla mimořádná tropická vedra, která 

vyvrcholila dne 21.7., když byl naměřen nový teplotní rekord 36,1oC.  
V noci ze 3. na 4. srpna se přehnala nad obcí silná bouře doprovázena krupobitím. 

Poté v první polovině srpna následovala další vlna tropických veder s maximem dne 
12.8. a teplotou 35,1oC. 

Ale brzy nato došlo ke zvratu a dne 1.9. byl naopak nejchladnější den 
v dlouhodobé historii, když bylo naměřeno pouze 7,2oC. 

 
 

Podzim 
 

Stejně jako první polovina září i podzim byl plný zvratů.  
23. října byla opět překonána maximální teplota, bylo naměřeno 19,6oC.  
Ale již 26. října padaly další kroupy. V neděli 1.11. v pozdních odpoledních 

hodinách se přehnala nad obcí vichřice, která strhla část střechy na obecní budově čp. 
22, tedy  na budově bývalé Mety. 

17. listopadu napadl první sníh. Od toho dne se postupně dále ochlazovalo, 
minusové teploty klesaly, až konečně ve dnech  9. – 10.12. teplota klesla až na –17oC. 
Toto počasí vydrželo jen pár dní a již od 13.12. začalo tát, takže 16.12. bylo úplně bez 
sněhu a teplota se vyhoupla až na neuvěřitelných +8oC.  

Hned po vánocích 26.12. padl poslední teplotní rekord v tomto roce. Bylo 
naměřeno +11,6oC.  
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P r ům ě r n é  m ě s íčn í  ú h rn y  s r á ž e k  v e  d v a c á t é m  s t o l e t í 

 
 

Zde uvedené úhrny srážek jsou ze srážkoměrné stanice Karviná – Staré Město, 
což je nejbližší stanice podobného typu vzhledem k poloze naší obce. 

  
Hodnocená oblast náleží dle klimatické regionizace ČR do klimatické oblasti 

mírně teplé s následující charakteristikou: dlouhé, teplé a mírně suché léto, krátké 
přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká zima, mírně teplá. 

 
Údaje ze stanice Karviná, která leží v nadmořské výšce 239 m, kde je dlouhodobá 

průměrná roční teplota vzduchu za období 1961 – 1980 +8,2oC, dlouhodobý průměrný 
úhrn srážek za identické období 778 mm a roční výpar cca 525 mm.  

Maximální teploty a srážky z dlouhodobého pozorování se vyskytují v červenci, 
minimální teploty v lednu, minimální srážky v prosinci až únoru. 

 
Na základě níže uvedených měsíčních úhrnů je možno konstatovat, že zhruba od 

roku 1993 dochází ke zvyšování srážkových úhrnů, které v poslední době překračují 
dlouhodobý normál, zejména v období duben – červenec. 

 
 
Měsíc: 

1901-
1938 

 
1989 

 
1990 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
průměr 

1. 41 17,6 22,8 9,0 55,3 26,5 34,3 18,9 31,3 25,7 22,0 26,3 

2. 35 21,1 20,9 14,3 47,4 32,0 12,7 35,0 31,6 14,7 33,9 26,4 

3. 43 28,3 32,2 12,0 61,2 48,3 74,4 26,6 32,4 16,4 27,5 35,9 

4. 53 96,4 71,7 57,9 69,5 25,5 101,5 45,4 59,0 41,3 63,5 63,2 

5. 81 78,2 87,7 110,1 25,1 26,2 135,5 91,3 107,6 99,5 54,4 81,6 

6. 97 90,9 72,9 118,0 70,7 87,6 21,0 111,2 93,6 99,9 105,9 87,2 

7. 111 82,1 81,4 62,4 36,7 60,3 16,3 44,6 78,7 324,0 120,4 90,7 

8. 100 78,6 77,7 53,9 53,7 53,1 83,7 150,4 159,5 59,1 57,1 82,6 

9. 61 62,0 116,8 62,0 61,5 107,7 109,6 78,3 140,4 61,5 122,5 92,2 

10. 66 23,6 21,8 19,3 101,3 36,0 62,1 5,7 52,3 43,6 86,0 45,2 

11. 48 42,3 60,7 86,7 11,7 29,3 37,6 36,5 87,7 80,1 23,5 49,6 

12. 42 14,1 24,1 58,3 63,9 43,0 51,9 38,4 23,5 32,2 23,2 37,4 

Úhrn: 778 635,2 690,7 663,9 658,0 575,5 740,6 682,3 897,6 899,0 739,9 718,3 

  
  

Poznámka na závěr:  
v tabulce je silně vyznačeno číslo 324,0 v měsíci červenci v roce 1997. Jedná se 

tedy o období, kdy v uvedeném roce byly katastrofální povodně na Moravě i u nás. 
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Politický a veřejný život byl v roce 1998 ve znamení voleb. Konaly se předčasné 

volby do Parlamentu a řádné volby do zastupitelstva obce. Tím také došlo ke změnám 
v těchto institucích. 
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Pře dča s n é  v o l b y  d o  p a r l a m e n t u  ČR  
 
 

Ve dnech 19. a 20.6.1998 se konaly v naší obci – stejně jako v celé České 
republice – předčasné volby do parlamentu.  

 
 
Kandidující strany: 
 

V naší obci a na celé Severní Moravě kandidovaly tyto strany: 
1 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
2 Nezávislí – politické hnutí 
4 Demokratická unie 
5 Občanská demokratická strana 
6 Občanská koalice – Politický klub 
7 Česká strana sociálně demokratická 
8 Moravská demokratická strana 
9 Komunistická strana Čech a Moravy 

10 Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 
11 Unie svobody 
12 Důchodci za životní jistoty 
13 Česká strana národně sociální 
18 Strana zelených 

 
V jiných volebních krajích  byly zaregistrovány ještě další strany. Některé 

kandidovaly, některé nakonec nekandidovaly  vůbec. Byly to tyto: 
3 Celostátní aktiv občanů 

14 Sdružení důchodců České republiky  (politické hnutí) 
15 Alternativa 2000 
16 Pravý blok 
17 Občanská demokratická aliance 

 
 

Výsledky voleb)* podle územně správních celků :  
 

 
 

Strana: 

Obec  
Dětmarovice 

Okres  
Karviná 

Kraj 
Severomoravský  

Česká  
republika 

počet 
hlasů 

 
% 

počet 
hlasů 

 
% 

počet 
hlasů 

 
% 

počet 
hlasů 

 
% 

KDU-ČSL 168    7,65      8.833     5,99     99.522   9,14  537.013      9,00 
ODS 378 17,21 25.070 16,99 245.567 22,56  1656.011 27,74 
ČSSD 956 43,51 69.212 46,90 424.327 38,98  1928.660 32,31 
KSČM 345 15,70 19.629 13,30 122.627 11,26  658.550 11,03 
US 62     2,82     6.589     4,47     68.024   6,25  513.596      8,60 
SPR-RSČ 146   6,65     8.271     5,61     47.235   4,34  232.965      3,90 

 
 
 

)* Výsledky jsou uvedeny u stran, které se dostaly do Parlamentu a u strany SPR-RSČ, která se sice do 
Parlamentu nedostala, avšak u nás na Severní Moravě si vedla překvapivě velmi dobře. 
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V rámci celé republiky tedy zvítězila  ČSSD, ale její náskok nebyl před ODS tak 
zřetelný jako u nás na Severní Moravě. Na třetím místě se umístila KSČM,  dále pak 
KDU-ČSL a US. Toto jsou veškeré strany, které se letos dostaly do parlamentu. 

 
 

Výsledky předčasných parlamentních voleb v obci Dětmarovice 
 

strana volební okrsek celkem 
hlasů 

% 

 

pořadí 

 

 

číslo 

 

název 

1 2 3 4 

Dělnický Koukolná Zálesí Olmovec 

1 KDU-ČSL    79     8,36%        63    8,48%      12    4,86 %    14     5,34%  168       7,65 % 4 

2 Nezávislí    12     1,27%      5    0,67%      3    1,21%      4    1,53%    24       1,09% 8 

3 DEU      9     0,95%      2    0,27%      0        0%      3    1,15%    14      0,64% 9 

5 ODS  164   17,35%   140   18,84%    38   15,38%    36   13,74%  378     17,21% 2 

6 OK-PK      0         0%      2    0,27%     0         0%     0         0%      2       0,09% 12 

7 ČSSD   429  45,40%   311  41,86%  103   41,70%  113   43,13%   956     43,51% 1 

8 MDS       5    0,53%       2   0,27%      1    0,40%      1    0,38%      9      0,41% 10-11 

9 KSČM   122  12,91%  111   14,94%    49    19,84%    63  24,05%   345    15,70%  3 

10 SPR-RSČ    65     6,88%    43    5,79%    24     9,72%    14    5,34%   146      6,65%  5 

11 US    21     2,22%    29    3,90%       7     2,83%      5    1,91%     62      2,82% 7 

12 DŽJ    36     3,81%    33    4,44%      8      3,24%      7    2,67%     84      3,82% 6 

13 ČSNS      0         0%      0        0%      0         0%      0        0%       0          0% 13 

18 SZ      3     0,32%      2    0,27%      2     0,81%     2     0,76%      9       0,41% 10-11 

Zapsaných voličů 1236 970 343 370 2919  

Vydaných obálek 949 750 247 262 2208 

Odevzdaných 
obálek 

948 749 247 262 2206 

Platných hlasů 945 743 247 262 2197 

Volební účast 76,46% 76,60% 72,01% 70,81% 75,27% 

 
 

Letošní volby byly v něčem nové. Poprvé totiž byly výsledky voleb přímo ve 
volebních místnostech zpracovány pomocí počítačů. V rámci okresu Karviná byly takto 
zpracovány pouze ve 22 okrscích z celkového počtu 258. V naší obci, jako jediné 
v okrese, to bylo ve všech čtyřech volebních okrscích. Nasazení výpočetní techniky 
znamenalo, že už za dvě a půl hodiny po uzavření volebních místností jsme mohli 
vyvěsit oficiální výsledky voleb odsouhlasené i okresní volební komisí.  

Výpočetní techniku, která v obci scházela, zapůjčila pro účely voleb stavební 
firma INTEVO Karviná. 
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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 
 
 

5. mimořádné  zasedání OZ  dne 25.2.1998 
schválilo: 

� zásady prodeje obecních bytů v domech čp. 1040, 1050, 1051 a 1052 
v Dětmarovicích v souladu s usneseními OZ ze 6. řádného a 3. mimořádného 
zasedání 

� prodej 27.701 ks akcií OKD a. s. podle smluvních návrhů Euro Brokers v hodnotě 
minimálně 150,- Kč za jednu akcii a současně pověřilo a zmocnilo starostu obce 
Ing. Lumíra Mžika samostatně podepisovat všechny potřebné smlouvy a právní 
náležitosti za účelem prodeje těchto akcií  

 
15. zasedání OZ dne 25. 3.1998 

schválilo: 
� vyplacení odměn z přebytku hospodaření roku 1997 ve výši 120.000,- Kč 
� program rozvoje obce)2 pro rok 1998  
� poskytnutí příspěvků organizacím)3  z rozpočtu obce v roce 1998 
� obecně závaznou vyhlášku obce o chovu psů  
� obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj 
� příspěvek obce „Svazu obcí okresu Karviná“ ve výši 5.598,- Kč, to je 1,50 Kč na  

jednoho obyvatele obce  
vzalo na vědomí: 

� informaci starosty obce o převodu nákladních aut zpět obci Dolní Lutyně 
� zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 1997 

 
6. mimořádné zasedání OZ dne 18.5.1998 

schválilo: 
� koupi budovy čp. 22, to je META)4   za smluvní cenu 2,154.000,- Kč a zastavěné 

plochy. Nebytové prostory budou nabídnuty k nájmu přednostně organizacím 
zaměstnávajícím zdravotně postižené občany 

� prodej 1.070 ks akcií SMP a. s. za minimální cenu 2.000,- Kč/akcii 
prostřednictvím sdružení obcí 

 
16. zasedání OZ dne 24.6.1998 

schválilo: 
� smlouvu obce s městem Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztrát z provozu 

MHD Orlová  
� příspěvek obce ve výši 1,- Kč/občana obce „Humanitárnímu fondu“ Svazu měst a 

obcí okresu Karviná 
� v návaznosti na usnesení OZ ze dne 18.5.1998 převod pozemku parcely č. 7 (tedy 

zastavěné plochy budovy čp. 22) do majetku obce za smluvní cenu 100.000,- Kč a 
plynové kotelny v budově čp. 22 za smluvní cenu 150.000,- Kč 

� obecně závaznou vyhlášku obce o nakládání s komunálním odpadem 
 
 

)1  Usnesení týkající se rozpočtu obce jsou uvedena v samostatné kapitole „Rozpočtová opatření“ na str. 22 
)2  Program rozvoje obce se nachází na str. 21/98 
)3  Výše jednotlivých finančních příspěvků jsou na str. 26/98 
)4  O koupi této budovy pojednáno v kapitole „Ze života obce“  na str. 26/98 
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� převod pozemku parcely č. 4 za smluvní cenu 12.000,- Kč a pozemku parcela č. 
8/4 za smluvní cenu 13.000,- Kč z majetku kostela sv. Maří Magdalény 
v Dětmarovicích do majetku obce 

� provedení úpravy komunikace č. I/67 v obci pro zvýšení bezpečnosti dle „Studie 
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/67 v Dětmarovicích“ zpracované firmou 
UDIMO Ostrava 

� 3 darovací smlouvy EDĚ a obce 
neschválilo: 

� zrušení kina „Hvězda“ 
uložilo: 

� starostovi obce prověřit v termínu do 31.12.1998 možnosti opravy ozvučení 
smuteční obřadní síně a možnost provedení klimatizace v této síni 
vzalo na vědomí: 

� zprávu o stavu v oblasti požární ochrany 
� informaci starosty obce o postupu aktualizace územního plánu obce 
� informaci starosty obce o konání veřejné schůze dne 8.7.1998 v 17,oo hodin 

k návrhu úpravy územního plánu 
� informaci starosty obce o průběhu rušení Obecních služeb)1 

 
7. mimořádné zasedání OZ dne 12.8.1998 

schválilo: 
� stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volby do zastupitelstva obce 

konaných ve dnech 13. a 14. 11.1998 
� v případě plynofikace domů čp. 1049, 1050 a 1051 provést plynofikaci u 

neprodaných bytů na náklady obce. Prodejní cena bytů by pak byla určena podle 
nového znaleckého posudku 

� uspořádání obecního plesu v roce 1999 
 

17. zasedání OZ dne 30.9.1998 
schválilo: 

� zakoupení kamerového systému pro OO PČR Dětmarovice v hodnotě cca 48 tis. 
Kč 

� návrh zástavního práva k nemovitosti – Dělnický dům čp. 110 - ve prospěch SFŽP 
pro půjčku na plynofikaci obce 
souhlasilo: 

� s eventuálním zrušením kina v budově Dělnický dům dle požadavku nového 
nájemce 
uložilo: 

� starostovi obce v termínu do 30.6.1999 připravit návrh OZV obce o veřejném 
pořádku 
vzalo na vědomí: 

� informaci o smlouvě obce a firmy NOTIA o nájmu nebytových prostor v budově 
čp. 22, tj. bývalá Meta 

� informaci o ukončení smlouvy obce s panem Ligockým o nájmu v Dělnickém 
domě 

 
)1  O zrušení Obecních služeb pojednáno na str. 39/98 
Poznámka: Celoročně, jak se to již stalo zvykem,  projednávalo Obecní zastupitelstvo majetkové 
převody mezi občany a obcí. 
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V o l b y  d o  o b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a 
 

 
Volby do obecního zastupitelstva se konaly ve dnech 13. – 14. listopadu 1998. 
Již v minulém volebním období rozhodlo obecní zastupitelstvo, že toto bude 

patnáctičlenné. Proto každá z kandidujících stran sestavila plně obsazenou kandidátku o 
patnácti zástupcích. 

   
 

Kandidáti do OZ za jednotlivé strany)*: 
 

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy kandidovali: 
Ing. Lumír Mžik, Ing. Václav Kaděra, Svatava Salavová, František Frnka, 

Dagmar Šnapková, Zdeněk Koláček, Vítězslav Kiša, Alois Tomica, Ondřej Kurek, 
Bohuslav Hanusek, Miroslav Kubánek, Věra Popalová, Miroslav Štefek, Miroslav 
Wowra a Jindřich Koziel. 

 
Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou byli 

na kandidátce:  
Ing. Lumír Jendryščík, Otto Hanusek, Oto Sobala, Mgr. Martin Duda, Vlasta 

Grimová, Miroslav Smetana, Karel Malý, Bronislav Mrajca, Jaromír Mazurek, Emilie 
Olejárová, Dana Trzaskaliková, Zdeňka Karasová, Leopold Slanina, Josef Dadok a 
Anděla Konkolská. 

 
Občanská demokratická strana měla na kandidátní listině tato jména: 
MUDr. Václav Sochor, Ing. Luboš Petřík, Ruben Chlebek, Ing. Miroslav Kozel, 

Milan Ulman, Petr Kopel, Drahoslava Mynářová, Lumír Chlebowczyk, MUDr. Marie 
Slívová, Ladislav Hrachovina, Hilda Wildová, Ing. Ján Slosiarik, Ivona Gurányiová, 
Jaroslav Kyjonka a Tomáš Přistál.  

 
Česká strana sociálně demokratická seřadila své kandidáty následovně: 
Miloslav Pytlík, Josef Tomčík, Oldřich Bura, Ing. Drahomír Kryska, Tomáš 

Žurek, Růžena Kubiňoková, Ladislav Poledník, Miroslav Zaremba, Ing. Martin Karas, 
Ladislav Velšar, Mgr. Naděžda Kurková, Petr Czopik, Jiří Kubík, Bedřich Nardelli a 
Martina Brdíčková. 

 
 

Volební programy jednotlivých stran 
 

Ve volebním programu KSČM se uvádí: 
„Navazujeme na Volební program KS ČM prosazovaný našimi 

poslanci v Parlamentu České republiky. Kandidáti, kte ří dostanou 
Vaši d ůvěru, budou p řistupovat k výkonu svých funkcí odpov ědně a 
budou prosazovat p ředevším tyto cíle: 

� Usilovat o lepší, bezpe čnější a kulturn ější domov pro 
každého ob čana naší obce 

� Místo zbyte čného politizování v komunální oblasti 
prosazovat v ěcné řešení jednotlivých problém ů 

 
)* Strany jsou uvedeny dle vylosovaných čísel,  jména dle pořadí na kandidátní listině 
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� Prosazovat, aby byl kladen d ůraz na odbornost p ři 
obsazování funkcí místní samosprávy 

� Zamezit, aby o život ě v obci rozhodovali lidé hájící 
zájmy úzké skupiny svých rodin 

� Prosazovat poskytování sociální pé če všem, kdo ji 
skute čně pot řebují, zabránit zneužívání sociálních dávek 

� Zachovat sí ť domů s pe čovatelskou službou, rozší řit a 
zkvalit ňovat pe čovatelskou službu v domácnostech 

� Podporovat dobrovolné a charitativní organizace v o blasti 
sociální pé če 

� Zachovat provoz mate řských školek a jejich dostupnost pro 
mladá manželství 

� Udržet kvalitu vyu čování na ZŠ a zlepšit spolupráci mezi 
rodi či, u čiteli a školskými ú řady 

� Prosazovat alespo ň udržení stávající úrovn ě hromadné 
dopravy 

� V rámci finan čních možností obce zlepšovat stav místních 
komunikací 

� Pro zklidn ění dopravy budovat v zastav ěných částech obce 
obytné zóny a retardéry znemož ňující nep řiměřeně rychlou 
jízdu 

� Chceme více zapojit ob čany v údržb ě ploch podél cest 
včetn ě obnovy stružek svád ějících vodu 

� Finan ční dostupnost ukládání a odvozu odpad ů chceme 
trvale zabra ňovat vzniku černých skládek 

� V rámci možností rozpo čt ů dotovat kulturu a sport v obci. 
Je jasné, že všechny naše zám ěry jsou omezeny t ěmito 

podmínkami: platností daných zákon ů, finan čními možnostmi obce .“ 
 

Co chtějí prosazovat a podporovat kandidáti KDU-ČSL? Cituji z jejich 
volebního programu: 

� Obecní zastupitelstvo musí být garantem demokracie 
� Aby ú řad byl pro ob čany a ne ob čané pro ú řad 
� Ješt ě další zlepšení práce policie tak, aby se ob čané 

cítili bezpe čně a nestrachovali se o sv ůj majetek a 
zdraví 

� Posílení vzájemné d ůvěry mezi ob čany a policií 
� Dodržování všech obecn ě závazných vyhlášek všemi ob čany 

bez rozdílu 
� Ochranu ovzduší, vod a zelen ě 
� Optimální likvidaci domovních a nebezpe čných odpad ů 
� Úpravu a řádnou údržbu komunikací, chodník ů, ve řejných 

prostranství, úpravu nám ěstí a dalších ve řejných ploch 
� Urychlenou výstavbu obchvatné komunikace 
� Zřizování odstavných parkoviš ť v obytných zónách 
� Dopracování územního plánu obce pro novou výstavbu  
� Podporování všech charitativních aktivit pe čujících o 

nejpot řebnější spoluob čany 
� Rozší ření kapacity dom ů s pe čovatelskou službou 
� Vytvá ření podmínek pro dobré soužití a toleranci všech 

občanů bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a 
politického p řesv ědčení 

�  
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� Aktivity zajiš ťující kulturní a sportovní využití ob čanů, 
zvlášt ě mládeže jako sou část prevence kriminality (tj. 
znovuobnovení kina, divadelních a jiných akcí) 

� Výstavbu cyklistických tras, zejména pro bezpe čnost d ětí 
� Vhodné podmínky pro řemesla, drobné a st řední 

podnikatele, zvlášt ě ty, kte ří budou vytvá řet nové 
pracovní p říležitosti 

� Konkuren ční a nemonopolní podnikání, které je zárukou 
ochrany spot řebitele 

� Budeme prosazovat a podporovat vše, co by p řisp ělo ke 
znovunavrácení bývalé krásy D ětmarovic a dalšímu 
zvelebení. Nechceme však slibovat, co není možné 
realizovat. Podle finan čních možností obce budeme 
podporovat realizaci t ěch akcí, které, vy ob čané, 
považujete za nejpot řebnější.  

Konec citace. 
 

ODS chce: 
� Dokončit plynofikaci na Zálesí, Glembovci a Olmovci 
� Dokončit dostavbu vodovodu ve zbývajících částech obce 
� Usilovat o stavební rozvoj v obci zabezpe čením schválení 

změny územního plánu obce dle pot řeb a požadavk ů ob čanů 
� Řešit dopravn ě bezpe čnostní situaci v obci stanovením 

úseku „obytná zóna “  a vybudování retardér ů v tomto po řadí: 
Koukolná sm ěr Doubrava, obecní cesta do Orlové, Glembovec 

� Prosadit vybudování dopravního obchvatu 
� Prosadit vybudování kanalizace a čisti čky odpadních vod, 

a to do roku 2003, což je základní podmínka pro vst up do 
EU 

� Nepřipustit zhoršení životního prost ředí v obci v p řípad ě 
výstavby dalšího bloku ED Ě 

� Prosadit zprovozn ění dalšího domu s pe čovatelskou 
službou, a to bu ď v budov ě bývalé Mety anebo v budov ě 
stávajícího objektu Obecního ú řadu 

� Iniciovat otev ření ordinace o čního léka ře v obci 
� Bránit neod ůvodn ěnému nár ůstu místní byrokracie a 

prosazovat její redukci. Na druhé stran ě nejsme stoupenci 
nepromýšlených, často jen populistických zásah ů do  
fungující struktury ve řejné správy. Levná obec nesmí 
znamenat obec ne činná  

� Zabezpe čit, aby obecní aparát sloužil lidem, aby byl 
výkonný a hospodárný 

� Zajistit odpov ědné a realistické hospoda ření obce. Nejsme 
stoupenci zvyšování místních poplatk ů a zavád ění nových, 
což by v obou p řípadech znamenalo zvýšení da ňové zát ěže 
občanů. 

Vážení spoluob čané, všichni si jist ě kladete otázku: „Jaká 
bude naše obec? “  Odpov ědět si musíte sami. ODS Vám nabízí jasnou 
volbu, a to reálný a moderní program, zkušené a d ůvěryhodné 
osobnosti kandidující na místa zastupitel ů ze všech částí obce. 

Konec citace. 
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Komunální volební program ČSSD: 
„Vážení spoluob čané, 
ČSSD čerpá své historické a politické zkušenosti z více n ež 

120-leté existence. Ve dnech 13. a 14. listopadu 19 98 máte 
možnost se svobodn ě rozhodnout, jak se bude naše obec dále 
rozvíjet do roku 2002. 

� Zlepšení životních podmínek ve všech lokalitách obc e 
� Dokončení plynofikace 
� Oprava a údržba stávajících komunikací 
� Řešení problém ů rodiny, mládeže a samotných žen s d ětmi, 

důchodc ů a zdravotn ě postižených ob čanů 
� Zřízení domova d ůchodc ů pop ř. domu s pe čovatelskou 

službou 
� Výstavba obecních byt ů s podporou státu 
� Údržba obecního bytového fondu 
� Ve spolupráci se školským ú řadem zajiš ťovat zkvalit ňování 

stávající sít ě p ředškolních za řízení, základních škol a 
školských za řízení  

� Podporovat aktivity škol a školských za řízení nad rámec 
výchovn ě-vzd ělávacích činností 

� Máme zájem podporovat malé a st řední podnikatele, jejichž 
výsledky budou p řínosem pro ob čany 

� Prosadit místní referendum o výstavb ě nového 
energetického zdroje v D ětmarovicích 

� Udržet p řípadn ě zlepšit dosavadní systém v likvidaci 
komunálního odpadu, aby nedocházelo ke vzniku černých 
skládek v obci 

� Udržení stávajících spoj ů ČSAD a MHD 
� Zkvalitnit bezpe čnost silni čního provozu v celé obci 

zejména chodc ů 
� Prosazovat uskute čnění silni čního obchvatu obce 
� Podporovat kulturní, zájmovou a um ěleckou činnost ob čanů 

všech v ěkových kategorií 
� Podporovat sportovní aktivity d ětí a mládeže 
� Podporovat vrcholový a masový sport 
� Zabezpe čovat a financovat provoz sportovních za řízení 
� Ve spolupráci s policií ČR se chceme zam ěřit na ochranu 

majetku ob čanů a obce 
� Dodržování obecn ě závazných vyhlášek 
� Veřejný po řádek řešit obecn ě závaznou vyhláškou obce 
� Budeme dbát o zvýšení odpov ědnosti všech zam ěstnanc ů 

obecního ú řadu tak, aby platilo „ú ředník má sloužit 
občanům, ne naopak “  

� Obecní ú řad p řiblížit ob čanům. 
MO ČSSD v D ětmarovicích Vám nabízí kandidáty, kte ří nejsou 

pouze členy ČSSD. Myslíme si totiž, že patent na rozum nemá 
žádná politická strana. Cesta vp řed je pouze v koncep ční, 
poctivé a efektní práci. “  
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Stručně o volbách v okrese  
V okrese Karviná se voleb do zastupitelstev obcí a měst zúčastnilo celkem 30,3 % 

všech zapsaných voličů, což byl nejhorší výsledek v celém Severomoravském kraji. 
Celkově v okrese Karviná zvítězila v komunálních volbách ČSSD s 27,3 % hlasů, 

na druhém místě měla KSČM 21,2 % hlasů, následovala ODS s 18,4 %, KDU-ČSL se 
12 % a konečně US se 4,3 % hlasů 

 
Výsledky komunálních voleb v Dětmarovicích dle jednotlivých okrsků 
Volební okrsek 1-střed 2-Koukolná 3-Zálesí 4-Olmovec Celkem 
Zapsaných voličů 1.246        979        348        370 2.943 
Vydaných obálek        638        491        169        168 1.466 
Platné hlasy 8.789 6.943 2.377 2.389       20.498 
Účast v % 51,2 50,15 48,56 45,41 49,81 
 
 
Počet 
hlasů 
 
 

KSČM 2.717 2.214 998 1.061 6.990=34,10 % 
KDU-ČSL 2.206 1.399 437   317 4.359=21,27 % 
ODS 1.786 1.571 478   497 4.332=21,13 % 
ČSSD 2.080 1.759 464   514 4.817=23,50 % 

celkem 8.789 6.943 2.377 2.389  20.498=100 % 

 
Nově zvoleni členové obecního zastupitelstva 
 
Strana 

 
Jméno člena OZ 

(pořadí na kandidátní listině): 

Počet hlasů 
 

Okr.č. 1 
 

Okr.č. 2 
 

Okr.č. 3 
 

Okr.č. 4 
Obec 

celkem 
Celkové
pořadí 

KSČM Ing. Lumír Mžik (1.) 
*14.12.1957 

313 273 83 101 770 1. 

Ing. Václav Kaděra (2.) 
*17.5.1939 

267 218 75 75 635 2. 

Svatava Salavová (3.) 
*15.5.1957 

226 189 73 74 562 4. 

František Frnka (4.) 
*5.12.1943 

172 125 70 70 437 6.-7. 

Dagmar Šnapková (5.) 
*8.1.1951 

187 157 76 72 492 5. 

KDU-
ČSL 

Ing. Lumír Jendryščík (1.) 
*1.5.1955 

290 220 67 57 634 3. 

Otto Sobala  (3.) 
*3.3.1951 

202 147 39 23 411 10. 

Otto Hanusek (2.) 
3.5.1937 

202 134 36 23 395 11. 

ODS MUDr. Marie Slívová  (9.) 
*17.7.1953 

173 147 39 55 414 8. 

Milan Ulman (5.) 
*14.7.1956 

147 147 46 41 381 12. 

Ing. Miroslav Kozel (4.) 
*15.12.1962 

140 154 40 38 372 14. 

ČSSD Oldřich Bura (3.) 
*11.10.1945 

190 168 42 37 437 6.-7. 

Josef Tomčík (2.) 
*26.7.1946 

202 133 42 36 413 9. 

Tomáš Žurek (5.) 
*16.8.1951 

157 149 33 34 373 13. 

Ing. Drahomír Kryska (4.) 
*14.10.1960 

144 135 38 42 359 15. 
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U s t a v u j í c í  z a s e d á n í  O Z 
 
 

 se konalo ve středu 25.11.1998 od 18,oo hodin v sále Dělnického domu a řídilo 
se  následujícím programem: 

�   1. Zahájení 
�   2. Volba komise pro ověřování voleb 
�   3. Složení slibu zvolenými členy obecního zastupitelstva 
�   4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení 
�   5. Volba starosty obce 
�   6. Volba zástupce starosty 
�   7. Volba ostatních členů rady 
�   8. Pověření zástupce obce do Okresního shromáždění 
�   9. Pověření oddávajících 
� 10. Organizační a různé 
� 11. Usnesení a závěr  
 
Toto zasedání ověřilo: 

� platnost voleb 15 členů obecního zastupitelstva 
zvolilo: 

� starostou obce Ing. Lumíra Mžika 
� zástupcem starosty pana Josefa Tomčíka 
� členy Obecní rady Ing. Václava Kaděru, Ing. Lumíra Jendryščíka a Ing. Miroslava 

Kozla 
pověřilo oddávající: 

� Ing. Lumíra Mžika,  Ing. Václava Kaděru a Ing. Drahomíra Krysku. 
 
 

Slib člena obecního zastupitelstva: 
„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. 

Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony 
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život“ 

 
 
 
K o m i s e  o b e c n í  r a d y 
 
 

1. schůze Obecní rady konaná dne 7.12.1998 zřídila komise pro nové volební 
období a jmenovala jejich předsedy:  
 
Finanční komise Ing. Lumír Jendryščík 
Kontrolní komise Svatava Salavová 
Zemědělská komise Ing. Václav Kaděra 
SPOZ Bohumír Balon 
Komise školská, kulturní, mládeže, tělovýchovy a sportu Ing. Miroslav Kozel 
Komise životního prostředí a dopravy Josef Tomčík 
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ZZee  žžii vvoottaa  oobbccee 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

V letošním roce se dále pokračovalo v plynofikaci, bylo započato s realizací 
dlouho slibovaného vodovodu na Glembovec, byla zakoupena budova Mety či 
nainstalována počítačová síť v budově obecního úřadu. 

Obec opět dobře hospodařila a rok 1998 byl ukončen finančním přebytkem. 
 

Na sklonku letošního roku byla poprvé 
v Dětmarovicích v centru obce 
nainstalována vánoční výzdoba 
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P r o g r a m  r o zv o j e  o b c e 
 
 
 
Po úpravách byly v Programu rozvoje obce pro rok 1998 následující akce: 
 

Ukazatel: UR: čerpání: 
Investiční akce:  
� Investiční výdaje – budovy a stavby: 6.825 3.872 

☺ plynofikace 1.670 1.292 
☺ vodovod Glembovec 1.400 425 
☺ plynovod a vodovod k modlitebně CASD 800 0 
☺ vodovod u zdravotního střediska 600 0 
☺ světelná signalizace na silnici II/468 200 0 
☺ budova Meta 2.155 2.155 

� Investiční výdaje – stroje a zařízení: 1.250 1.178 
☺ počítačová síť 900 813 
☺ ohřívací pult pro ŠJ ZŠ 50 42 
☺ telefonní ústředna ZŠ 60 80 
☺ kotelna Meta 150 150 
☺ čerpadlo pro požární ochranu 70 71 
☺ lednice pro ŠJ ZŠ 20 22 

� Projektová dokumentace: 600 542 
� Výkupy pozemků: 300 117 
Investiční náklady celkem:   8.975 5.709 

 
Neinvestiční  akce:  
� Komunální služby :  

☺ rekonstrukce veřejného osvětlení + vánoční výzdoba 500 600 
☺ oprava fasády + výměna kotle čp. 550 150 156 
☺ nátěry oken čp. 1033 + 45 20 15 
☺ oprava budovy čp. 901 (fasáda, okapy) 100 136 
☺ oprava střechy čp. 900 70 0 

� Sociální věci – oplocení a úprava kolem nové DPS 80 90 
� Školství:  

☺ vybavení dvou učeben 100 100 
☺ oprava tělocvičny 150 0 
☺ malování tříd, nátěry oken, železných konstrukcí 400 353 
☺ oplechování střechy MŠ střed 100 95 

� Doprava:  
☺ obytné zóny 100 88 
☺ kanalizace MK Ryšková 500 218 

� Kanalizace Lincer (Mlýnka, přítok Lutyňka) 250 263 
 
 

 
 

 
Vysvětlivky:  

UR = upravený rozpočet 
Finanční částky jsou uvedeny v tisících 
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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 8 
 
 
 

14. zasedání OZ dne 17.12.1997  
schválilo: 

� rozpočtové provizorium obce pro rok 1998 v příjmech ve výši  17,586.000,- Kč 
� rozpočtové provizorium Obecních služeb pro rok 1998 dle předloženého návrhu 

 
15. zasedání OZ dne 25.3.1998 

schválilo: 
� rozpočet Obecních služeb pro rok 1998 (do 30.6.1998) ve výši dle předloženého 

návrhu 
� rozpočet obce pro rok 1998 v příjmové části ve výši  18,037.000,- Kč a ve výdajové 
části ve výši 21,537.000,- Kč s tím, že rozdíl ve výši 3,500.000,- Kč bude pokryt 
přebytkem hospodaření za rok 1997 

 
16. zasedání OZ dne 24.6.1998 

schválilo: 
� upravený rozpočet obce k 30.6.1998 v příjmech ve výši 23,784.000,- Kč a ve 

výdajích ve výši 27,284.000,- Kč 
 

17. zasedání OZ dne 30.9.1998 
schválilo: 

� upravený rozpočet obce k 31.8.1998 v příjmech ve výši 24,497.000,- Kč a ve 
výdajích ve výši 27,997.000,- Kč 

� plnění rozpočtu Obecních služeb za 1. pololetí 1998 
 

3. zasedání OZ)* dne 31.3.1999  
schválilo: 

� rozbory hospodaření obce k 31.12.1998 včetně upraveného rozpočtu v příjmech i 
výdajích ve výši 29,569.000,- Kč 

 
 

 
 
 

)* Od nových voleb do obecního zastupitelstva se používá u schůzí obecního zastupitelstva  nová číselná 
řada  
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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 8 
 
 
 

 
Ukazatel: 

Upravený 
rozpočet: 

 
Čerpání: 

Zůstatek finančních prostředků k 1.1.1998        3,780.000,-- 
 

PŘÍJMY:  
Daňové příjmy celkem     14,870.000,--     15,249.000,-- 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5,900.000,-- 5,959.000,-- 
Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti 1,800.000,-- 1,801.000,-- 
Daň z příjmu právnických osob 4,400.000,-- 4,408.000,-- 
Daň z nemovitosti 2,000.000,-- 2,206.000,-- 
Správní poplatky (automaty)        500.000,--          682.000,-- 
Poplatek ze psů          70.000,--            72.000,-- 
Ostatní daně a poplatky (veřejné prostranství)         200.000,--          121.000,-- 

 

Nedaňové příjmy celkem      4,265.000,--       4,804.000,-- 
Příjmy z vlastní činnosti – v tom:  

� školství  (stravné)   1,200.000,-- 1,235.000,-- 
� soc.věci  (nájem DPS, pečovatelská služba)        250.000,--          272.000,-- 

Příjmy z pronájmu majetku – v tom:  
� komunální služby (hřbitov, byty, nebyt.prost.)                                                                         1,500.000,-- 1,540.000,-- 
� životní prostředí (kontejnery)          50.000,--            43.000,-- 

Příjmy z úroků a finančního majetku  
(termínované vklady, dividenda) 

      
900.000,-- 

         
937.000,-- 

Přijaté dary (Edě)        365.000,-- 365.000,-- 
Ostatní nedaňové příjmy  

(pojistné náhrady, dobropisy, …)  
 

- 
        

 412.000,-- 
 

Kapitálové příjmy celkem 8,099.000,-- 8,339.000,-- 
� příjmy z prodeje nemovitostí (byty StSt) 2,200.000,-- 2,373.000,-- 
� příjmy z prodeje movitých věcí (HIM OS)1        299.000,--          287.000,-- 
� příjmy z prodeje akcií OKD)2 5,600.000,-- 5,679.000,-- 

 

Přijaté dotace celkem 2,335.000,-- 2,335.000,-- 
� státní  - účelová a vyrovnávací)3 1,717.000,-- 1,717.000,-- 
� volby,  SFŽP (rekultivace skládky na Olmovci)        400.000,--          400.000,-- 
� od obcí  - MěÚ Karviná (splátka za hasičárnu)        218.000,--          218.000,-- 

 

P ř í j m y    ú h r n e m  29,569.000,--    30,727.000,- 
 
 
 
 

 
 
)1 HIM OS – tj. hmotný investiční majetek Obecních služeb 
)2 O akciích OKD pojednáno na str. 27/98 
)3 V tom započítána částka 450 tisíc Kč na povodňové škody 
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VÝDAJE: 
Neinvestiční výdaje celkem     19,150.000,--    18,674.000,-- 
 Z toho:  Doprava 3,050.000,-- 2,734.000,-- 
              Vodní hospodářství    400.000,--    364.000,-- 
              Školství 3,801.000,-- 3,749.000,-- 
              Kultura - knihovna    250.000,--    234.000,-- 
                           - kino     46.000,-- 0 
                           - ostatní   200.000,--    196.000,-- 
                           - SPOZ   100.000,--      94.000,-- 
             Komunální služby 4,200.000,-- 4,217.000,-- 
             Životní prostředí    823.000,--    811.000,-- 
             Sociální věci 1,020.000,-- 1,015.000,-- 
             Požární ochrana    220.000,--    216.000,-- 
             Všeobecná veřejná správa 5,040.000,-- 5,044.000,-- 
Rezerva 0 0 

 

Neinvestiční příspěvky celkem   984.000,--   882.000,-- 
Z toho: komunální služby (obecní služby)   584.000,--   524.000,-- 
Ostatní příspěvky    400.000,--   358.000,-- 

 

Investiční výdaje celkem 8,975.000,-- 5,709.000,-- 
Z toho: pořízení HIM  - stavby 6,825.000,-- 3,872.000,-- 
                                     - stroje a zařízení 1,250.000,-- 1,178.000,-- 
                                     - projekty    600.000,--    542.000,-- 
                                     - výkupy pozemků    300.000,--    117.000,-- 

 

Investiční transfér SFŽP  
(splátka půjčky – skládka na Olmovci) 

  460.000,--   460.000,-- 

 

V ý d a j e    ú h r n e m 29,569.000,-- 25,725.000,-- 
 

Zůstatek v roce 1998 5,002.000,-- 
Zůstatek k 31.12.1998 celkem 8,782.000,-- 

 
 

 
I n v e s t i čn í  v ý d a j e  v  r o c e  1 9 9 8 

 
 

� Budovy a stavby: 
� Plynofikace na  Zálesí „Šnapková“                                                    1,292.000,-- 
� Plynofikace „Petrášová“ 
� Vodovod Glembovec                                       425.000,-- 
� Budova Mety - zakoupení                                                                  2,155.000,-- 

 
� Stroje a zařízení:  

� Počítačová síť 813.000,-- 
� Ohřívací pult pro ŠJ ZŠ 42.000,-- 
� Telefonní ústředna ZŠ 80.000,-- 
� Kotelna Meta 150.000,-- 
� Čerpadlo požární ochrana 71.000,-- 
� Lednice ŠJ ZŠ 22.000,-- 
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N e i n v e s t ičn í  v ý d a j e 
 
 

� Doprava:  
� Příspěvek na MHD Orlová a ČSAD Karviná)1 715.000,-- 
� Dokončení cest u Ryškové             218.000,-- 
� Opravy cest na Zálesí 270.000,-- 
� Vyasfaltování hřbitova (od smuteční síně k lipám) 296.000,-- 
� Mostek u p. Aleny Kubátkové (u čp. 852) na Glembovci 60.000,-- 
� Výtluky, retardéry  
� Zimní údržba cca 100.000,-- 
� Kanalizace Lincer (Mlýnka, přítok Lutyňka) 263.000,--

   
� Vodní hospodářství:  

� Vyčistění Mlýnky v úseku „rodinný domek  
                       Kostelník – rodinný domek Lincer“ 260.000,-- 
� Údržba + opravy ČOV (především v Koukolné)  

  
� Školství:  

� Stravné ve školní jídelně  
� Vybavení dvou učeben na ZŠ 100.000,-- 
� Malování 2 pater ZŠ, nátěry oken, železných konstrukcí 353.000,-- 
� Údržba zeleně u ZŠ – ořez topolové aleje 91.000,-- 
� Výměna žlabů na budově školní družiny  
� Videokamera pro ZŠ  
� Oplechování  střechy MŠ střed 95.000,-- 

   
� Komunální služby:  

� Rekonstrukce veřejného osvětlení + vánoční výzdoba )2 600.000,-- 
� Oprava fasády + výměna kotle na čp. 550 156.000,-- 
� Nátěry oken na domech čp. 1033 + 45 15.000,-- 
� Oprava budovy čp. 901 (fasáda, okapy) 136.000,-- 

  
� Životní prostředí:    

� ASA – kontejnery a separovaný odpad 641.000,-- 
 

� Sociální věci:   
� Oplocení a úprava kolem nové DPS 90.000,-- 
� Běžná údržba obou DPS 970.000,-- 

 
 
 
 
 
 
 

)1  Finanční příspěvek na Městskou hromadnou dopravu Orlová činil 332 tis. Kč a příspěvek pro ČSAD 
Karviná byl poskytnut ve výši 383 tis. Kč. 

)2 Vánoční výzdoba byla instalována na sloupy veřejného osvětlení na sklonku roku v listopadu 1998. 
Provedla  ji firma ELTOM z Orlové - města.   
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Př í s pě v k y  o r g a n i za c í m 
 

� Sportovní klub Dětmarovice  150.000,-- 
� Sokol Dětmarovice 75.000,-- 
� Český svaz včelařů 15.000,-- 
� Honební společenstvo Rovina 15.000,-- 
� Policie ČR Dětmarovice 35.000,-- 
� Ostravský krasobruslařský svaz 10.000,-- 
� Sbor dobrovolných hasičů 10.000,-- 
� Tyfloservis Ostrava 3.000,-- 
� MO Český svaz zahrádkářů 3.000,-- 
� Svaz tělesně postižených Orlová 3.000,-- 
� MO Myslivecké sdružení 5.000,-- 
� MO Společnost přátel žehu 1.000,-- 
� MO Český svaz žen 3.000,-- 
� MO Český svaz ochránců přírody 5.000,-- 
� ROSKA Karviná 3.000,-- 
� Jezdecký hyporehabilitační klub Orlová-Lutyně 2.000,-- 
� Římskokatolická farnost Dětmarovice  
                  (určeno na opravu střechy farní budovy) 5.000,-- 
� Taneční klub Domino Orlová  
                  (příspěvek na činnost dětí Václava Siudy  a Tomáše Botura) 1.500,-- 
� Klub občanů Koukolná  
                  (na akci „Mikulášská nadílka“) 2.000,-- 

 
 
 

K o u p ě  b u d o v y  čp .  2 2  
 

Dne 18.5.1998 se sešlo na svém 6. mimořádném zasedání obecní zastupitelstvo, 
aby projednalo koupi budovy čp. 22 (bývalá Meta) a zastavěné plochy za smluvní cenu 
2,154.000,- Kč. V návaznosti na usnesení OZ ze dne 18.5.1998 byl schválen převod 
pozemku parcela č. 7 (zastavěná plocha budovy čp. 22 – Meta) do majetku obce za 
smluvní cenu 100.000,- Kč a plynové kotelny v budově čp. 22 za smluvní cenu 
150.000,- Kč. 

V první fázi, kdy se uvažovalo o koupi této budovy, se vyskytly myšlenky, že bude 
objekt v budoucnu využit jako další dům s pečovatelskou službou. Dokonce to měla ve 
svém volební programu ODS)*.  

Po koupi byly nebytové prostory nabídnuty k nájmu přednostně organizacím 
zaměstnávajícím zdravotně postižené občany. 

S účinností od 1.11.1998 byl schválen nájem nebytových prostor v budově čp. 22 
firmě Notia a. s., a to na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. Nájemné mělo 
původně činit 150.000,- Kč/rok pro rok 1998 a 1999, od roku 2000 pak mělo být 
zvyšováno v poměru inflace. Později – vzhledem k zjištěnému technickému stavu 
stropů - byla tato částka snížena na 125.000,- Kč/rok.  Firma Notia a. s. pronajala 
prostory v budově Mety dalším firmám, a to firmě Milan z Doubravy (výroba svíček), 
firmě Jan Kunc z Orlové-Lutyně, firmě Ivana Zábranská z Orlové Lutyně a firmě I.M.R. 
– Rolety s. r. o. Karviná.  
 
)* Viz strana 16 této části Kroniky 

 



                                                                                                                                              27/98 

V této souvislosti ještě nutno poznamenat, že prakticky ihned po koupi, jak jsem 
již napsala v kapitole o počasí na str. šesté a sedmé, se dne 1.11.1998 přehnala nad 
obcí vichřice, která z tohoto objektu strhla část střechy. Tím začaly další problémy 
s budovou. 

Dále bych poznamenala, že koupě této budovy bylo dost nešťastné řešení. Vždyť 
se jedná o budovu velice starou) 1, která již v minulosti prošla řadou stavebních úprav, 
přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí. Její provoz a další využití bude vyžadovat nemalé 
finanční náklady. 

No uvidíme, čas ukáže, zda to byl krok uvážený a oprávněný. 
 
                               

S p o n z o r s k é  d a r y  ČE Z,  a . s .  E l e k t r á r n a  Dě t m a r o v i c e )2 
 

Účel:   
Žadatel 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

Na financování vědy a vzdělání: 
Česká energetická společnost, pobočka EDĚ 

    
154 

 
25 

  

Na financování kultury: 
Místní knihovna Dětmarovice 

   
15 

 
25 

 
20 

  
15 

Na financování školství: 
Základní škola Dětmarovice 
MŠ Dětmarovice – Koukolná 
MŠ Dětmarovice – střed 

   
45 
10 

 
45 
15 
15 

 
120 
10 
10 

 
30 
10 

 
40 
10 

Na policii České republiky: 
Policie ČR – obvodní oddělení Dětmarovice 

   
 

  
30 

  
15 

Na požární ochranu: 
Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice 

 
 

    
15 

  
10 

Na účely zdravotnické: 
MUDr. Rucki – stomatologické oddělení 
Asociace muskulárních dystrofiků ČR –         

pobočka Dětmarovice 

   
22 

 
 
 

10 

 
 
 

15 

  
 
 

25 

Na účely ekologické: 
Obec Dětmarovice 
Český svaz ochránců přírody Dětmarovice 
Myslivecké sdružení Dětmarovice 

 
 1000 
 
 

 
 3000 
     10 

 
 1700 
     15 

 
 1595 
     15 

 
 1100 
     10 

 
   500 
     10 

 
   300 
     10 
       5 

Na účely humanitární: 
Český červený kříž při EDĚ 

 
    10 

 
     10 

 
     10 

 
     15 

 
     15 

 
 

 
     10 

Na náboženské účely: 
Farnost Dětmarovice 

   
     30 

    
     10 

Na účely tělovýchovné a sportovní: 
Tělovýchovná jednota Petřvald - Březiny –

cyklistický závod Grácia 
Sportovní klub Dětmarovice 
TJ Sokol 

 
 
      
93 

 
 
 
   100 

 
 
   115 
   125 
     35 

 
 
   200 
   260 
     55 

 
 
   300 
   270 
     20 

 
 
   250 
   270 
     20 

 
 
 
 
     15 

Sponzorství celkem: 1103 3120 2122 2404 1960 1090   465 
 
Mimo to pro rok 1998 z reklamy: 

SK Dětmarovice                                                        300 
Cyklistický závod  Gracia                                         300 

 
 
)1 O historii domu čp.  22 pojednáno v kapitole „Z historie obce“ na str.70  této Kroniky. 
)2  Tento materiál zpracoval  Ing. Malý v březnu 1998 
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A k c i e  O K D  
 
 

Při privatizaci OKD byla část akcií převedena na 27 obcí postižených důlní 
činností. Tato část představovala zhruba 1 170 000 ks volně neprodejných akcií, což 
představovalo zhruba 4,5 % všech vydaných akcií. Na jednotlivých valných hromadách 
však zástupci Fondu národního majetku nikdy nechtěli přihlížet k názorům a potřebám 
obce.   Na společné schůzce starostů obcí, vlastníků akcií, která se konala 13.10.1997, 
jsme požádali FNM, Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo financí o navýšení podílu 
akcií ve vlastnictví obcí na 34 %, který by obcím umožnil mít v OKD takzvaný 
minoritní kontrolní balík umožňující mimo jiné účinně kontrolovat dění v OKD. 
Odpovědi jednotlivých ministrů a předsedy fondu v listopadu 1997 byly téměř shodné a 
zdůrazňovaly, že vláda do budoucna nepočítá s vlivem obcí, ale že chce tento balík akcií 
prodat. Tím by vlastně došlo ještě k většímu znehodnocení akcií v držení obcí. 
Jednotlivé obce byly poté v lednu 1998 osloveny firmou Eurobrokers s nabídkou 
převodu akcionářských práv na dobu 5 let na 150 Kč za akcii s podmínkou, že pokud 
nedojde do 5 let ke zrušení blokace převodu akcií, obec si ponechá akcie i peníze. Jejich 
požadavkem bylo, aby celá tato transakce proběhla do 1. dubna.  

Poté jsme obdrželi celkem 5 různých smluv, které právníci měst Ostrava, Karviná 
a Havířov prověřili, aby byly jednoznačné.  

Obecní zastupitelstvo v Dětmarovicích schválilo prodej těchto akcionářských práv 
na mimořádném zasedání dne 25. února s tím, že k podpisu smluv by mohlo dojít do 
konce března. 27. března jsme obdrželi dopis od předsedy FNM pana Češky, abychom 
akcie neprodávali firmě Eurobrokers, ale že FNM je ochoten od nás tyto akcie odkoupit 
na společné schůzce dne 31.3.1998. Na svolané schůzce však zástupci FNM nebyli 
schopni předložit ani návrh smlouvy ani záruky, že akcie OKD opravdu odkoupí. Navíc 
svou nabídku zdůvodňovali potřebou odkoupení celého balíku akcií, aby jej mohla 
vláda prodat „strategickému partnerovi“. Nabídka FNM byla neseriózní tím, že jednak 
FNM nemá pověření k nákupu jakýchkoliv akcií a také tím, že svůj záměr podmiňoval 
odkoupením celého počtu, i když v té době bylo známo, že jedna třetina akcií je již 
prodána. Všichni starostové v té době usoudili, že je lepší mít zaručené peníze než plané 
sliby, a proto raději prodají akcionářská práva firmě Eurobrokers, která mezi tím zvedla 
svou nabídku na 205,- Kč za akcii. Což představuje u naší obce částku 5,678.705,- Kč 
za 27.701 ks. Jednu akcii jsme si ponechali, abychom nadále zůstali akcionáři.  

Z uvedeného vyplývá, že celý problém prodeje akcií nevznikl až v dubnu 
letošního roku,  kdy  jsme  odmítli  neseriózní  nabídku  FNM za 240,- Kč,  ale mnohem   
dříve, kdy FNM prodával ucelené balíky akcií a RIF za cenu kolem 50,- Kč za akcii a 
sám se tak připravil o většinu hlasovacích práv. Tato situace není bezvýchodná neboť 
stále stačí, aby stát nebo obce vlastnily balík 34 % akcií a v té chvíli mohou ovlivňovat 
průběh a vývoj těžby v podniku.  

Pro úplnost je třeba říci, že výše uvedená smluvená částka byla přesně uhrazena 
na účet obce a následně zahrnuta do rozpočtu obce. 
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Z a j í m a v o s t i  z e  ž i v o t a  o b c e  a  O b e c n í h o  úřa d u  

 
 
 
� Obecní rada v návaznosti na zrušení Obecních služeb zřídila 3 nová pracovní místa 

obecního úřadu:  THP – správce obecního majetku, 1 dělníka - elektroúdržbáře, 1 
dělníka – údržbáře 

 
� Od 1.7.1998 bylo zřízeno další pracovní místo na OÚ – údržbář MH (místního 

hospodářství) 
 
� Od března do června vždy v úterý a čtvrtek probíhal v počítačové učebně na základní 

škole kurz práce s počítačem, kterého se zúčastnili pracovníci Obecního úřadu a 
učitelky základní školy. Účastníci kurzu se naučili základům práce s počítačem, 
naučili se používat  programy WORD a EXCEL a podobně 

 
� Starosta obce se zúčastnil pracovní cesty do Holandska, kterou pořádalo Sdružení 

obcí Horního Slezska a severní Moravy ve dnech 25.-30.5.1998 
 
� Byla zřízena obytná zóna v Koukolné od rodinného domku čp. 690 JUDr. Pavla 

Pyszka k řece Olši 
 

� Hřiště u základní školy bylo zpřístupněno veřejnosti 
 
� Bylo vydáno soudní rozhodnutí o tom, že hřiště TJ Sokol bude převedeno do 

majetku Obce sokolské 
 
� 8. června bylo zahájeno veřejnoprávní projednávání konceptu změny č. 1 Územního 

plánu sídelního útvaru Dětmarovice. 8. července se konalo v Dělnickém domě 
veřejné jednání za účasti zpracovatele  

 
� Zimní údržbu místních komunikací v období od 1.11.1998 do 31.3.1999 prováděl 

pan Petr Staniczek (dříve tyto práce zajišťovaly obecní služby) 
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V dnešní době je v celé obci zajištěn odvoz odpadu jak z popelnicových nádob, tak 
z velkoobjemových kontejnerů. Jsou prováděny sběry separovaného i nebezpečného 
odpadu. Černých (divokých) skládek není tolik jako bylo v minulosti, ale zase nás trápí 
nepořádek u kontejnerů.  
 

 

Celkově přispívá k vytvoření lepšího životního prostředí v obci 
postupná plošná plynofikace. Snímek je z října letošního roku 

z výstavby trasy „P5“ pracovně nazvané „Šnapková“ na Zálesí 
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O d v o z  o d p a d u  v  o b c i 
 
 

Stav  v lednu  1987 
V obci bylo od 1060 rodinných domků a 20 veřejných budov a obytných domů 

odváženo pouze 760 popelnicových nádob. Tehdy odvoz 700 popelnic zajišťovaly 
Technické služby Karviná, zbytek Technické služby Orlová. Odvoz byl prováděn pouze 
podél hlavní silnice a jí přilehlých kratších úseků místních komunikací v oblasti od 
mostu přes Olši v Koukolné k nadjezdu u Lutyně a od nadjezdu směrem k nemocnici 
v Orlové. V souvislosti s výstavbou nových domů měly tehdy TS Karviná evidovány 
zhruba 50 žádostí o přidělení nových popelnic, TS Orlová 25 ks nevyřízených žádostí   
a zhruba dalších 80 objednávek bylo evidováno u MNV. Další potřeba vznikala po 
vybudování soustředěného staveniště nad MNV. Největším problémem na úseku 
odvozu odpadu byla ale skutečnost, že scházelo zajištění odvozu odpadu z celého 
Glembovce, z celé trasy Zarembovy cesty, stejně tak jako z celé zbývající části Zálesí a 
konečně i z celé trasy „Obecniny“ a Olmovce.  

Celková situace v naší obci na úseku odvozu odpadu nebyla tehdy lichotivá. 
Po obci, především v jejich okrajových částech,  bylo mnoho černých skládek. 

 
Stav  v roce  1998 

Až do konce roku 1996  byl odvoz popelnicových nádob 110 l zajišťován 1x za 
14 dní. Od 1.1.1997 mají jak občané tak právnické i fyzické osoby možnost dle 
vyprodukovaného objemu odpadu vybrat si vyhovující intervaly odvozu (samozřejmě 
v souladu s hygienickými zásadami). Občané sice stále nejčastěji uplatňují svoz 1x za 
14 dní (tj. celkem 26 odvozů/rok), ale někteří preferují svoz 1x týdně  (tj. 52 odvozů) 
nebo někteří svoz kombinovaný – v zimě 1x týdně, v létě 1x za 14 dní (tj. 42 odvozů 
ročně). Tento posledně jmenovaný svoz nejčastěji využívají domácnosti, kde ještě mají 
topení  na pevná paliva. Také osamělým občanů vyšla firma vstříc a ve výjimečných 
případech jim odváží odpad 1x za 3 týdny. 

Popelnice jsou opatřeny samolepícími známkami v barvě červené, modré, žluté a 
zelené, které občan získá při placení.  

Svozovými dny jsou úterý, středa a čtvrtek.  
V místech, kde často vznikaly divoké skládky a tam, kam odvozový vůz firmy 

A.S.A. pro popelnice nedojede, jsou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Ty 
jsou odváženy na skládku zpravidla 1x za 14 dní.   

Další službou, kterou firma zajišťuje, je bezplatný odběr separovaného odpadu.  
Jedná se o takový odpad, který je možno využít jako zdroj druhotných surovin. 
V předem oznámeném termínu mají možnost občané dát do igelitových pytlů papír, 
textil či sklo a ty pak vystavit před dům. Odtud  nákladní auto tento odpad bezplatně 
odveze. Občané tak mají možnost snížit objem produkovaného odpadu. 

Konečně poslední službou od firmy je sběr nebezpečného odpadu. Ten se sbírá 
v předem oznámeném termínu na předem určených místech po celé obci  2x ročně – 
jednou na jaře a jednou na podzim. Mobilní sběrna tohoto odpadu zpravidla zajíždí na 
tato stanoviště: prodejna Lumijan u Lutyně, Dělnický dům, motorest U švagrů, prodejna 
potravin Glembovec, restaurace Rumcajs na Zálesí a podejna Evatex na Olmovci.  

Občané tak mají možnost zbavit se věcí, se kterými si neví rady, jak je zlikvidovat 
a které škodí jak jejich zdraví tak životnímu prostředí (např. autobaterie, televizory, 
ledničky, mrazničky, zbytky chemikálií, odpady barev, ředidel, vyjeté oleje, staré léky, 
hadry znečistěné oleji či podobnými látkami, …)  
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V srpnu letošního roku bylo uvedeno do trvalého provozu odsíření všech čtyř 

bloků Elektrárny Dětmarovice. Se zprovozněním odsíření byl v Edě ukončen 
dlouhodobý ekologický program a naplnily se přísné požadavky zákona o ovzduší. Tím 
se naše Elektrárna zařadila mezi evropské elektrárny se špičkovou technickou úrovní.  

V roce 1998 se také objevily nové myšlenky na posílení regionální energetické 
politiky a výstavbu nového energetického zdroje v Dětmarovicích.  

Ředitelem Elektrárny je v současné době Ing. Jan Mikulka, zástupcem ředitele pro 
výrobu a techniku Ing. Lumír Jendryščík, zástupcem ředitele pro ekonomiku a obchod 
Ing. Břetislav Nezval, jenž byl v minulosti ředitelem Elektrárny. 

 

Celkový záběr na Elektrárnu Dětmarovice  
s nově postaveným druhým komínem 
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O d s íře n í  E l e k t r á r n y  
 
 

Přípravné práce na odsíření začaly v roce 1993, konkrétně 1.4.1993 zahájil činnost 
projektový tým. 8.3.1995 vydala dozorčí rada souhlas s realizací stavby, 12. května byla 
uzavřena smlouva o dílo a 8. prosince téhož roku vydáno stavební povolení. Po dalších 
procedurálních záležitostech)1 bylo 4.1.1996 předáno staveniště zhotoviteli, tj. 
konsorciu Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Ansaldo Industria 
S.p.A.,Cifa Progetti S.p.A.)2 

Ve výše uvedeném roce byla zahájena vlastní realizace montáže odsíření. 
23.12.1997 byly vpuštěny spaliny do odsiřovací jednotky a v roce 1998 bylo konečně 
dílo dokončeno a byl vydán certifikát o předběžném převzetí díla. 

 
Samotná stavba započala v lednu 1996. Původně měla být dokončena v listopadu 

1997. S  japonskou firmou Mitsubishi však byly obrovské problémy, když neplnila 
řádně své závazky z kontraktu. Japonská firma mimo jiné podcenila projekční přípravu, 
na stavbě vázla koordinace a nedařilo se sladit postup stavebních prací s montáží 
technologie. Smluvní termín pro dokončení, 30. listopad 1997, dodavatel nedodržel.  

Vedení Elektrárny proto po dvouměsíčním jednání podepsalo dodatek ke 
smlouvě, který stanovil termín dokončení a předání kompletního odsíření s posunem o 
pět měsíců, tzn. do 30. dubna 1998 a vylepšení některých jeho technických parametrů. 
Ani k tomuto termínu však nebyly dílčí nedostatky odstraněny.  

Teprve sankční postih 200 miliónů korun přivedl renomovaného zahraničního 
dodavatele k docenění smluvních podmínek. Nakonec se datum převzetí posunul o 
celých 9 měsíců. Skutečné převzetí celé stavby do užívání se nakonec uskutečnilo až 6. 
srpna 1998.  

Výstavba odsiřovacího zařízení, je jedním z důkazů, že i u tak velkých projektů 
mohou nastat nejrůznější komplikace. Pokud však investor připraví kvalitní smlouvu na 
realizaci celého díla, může v případě jejího neplnění získat odpovídající náhradu, 
například vylepšení některých technických parametrů, prodloužení záruční lhůty nebo 
dokonce snížení výsledné ceny.  

Cena za výstavbu odsíření dosáhla částky 1,7 miliardy Kč. 
 
 
Nový komín 
 

Navenek se celá investice projevila především vybudováním 269 m vysokého 
betonového komína. Stojí několik desítek metrů od komína původního, oba jsou stejně 
vysoké. Nový komín byl dokončen v září 1997.  

Z komína ční dva průduchy, každý je napojen na jeden absorbér.  Při stavbě 
komína se pracovalo ve dne v noci. Betonářské práce totiž musely být zajišťovány 
nepřetržitě. Při jeho stavbě bylo použito speciální bednění, které bylo v noci osvětleno.  

Starý komín zůstává stát na svém místě a bude sloužit pouze při tři až 
čtyřhodinovém najíždění jednotlivých bloků po odstávkách, kdy spaliny ještě nemají 
takové parametry, aby mohly vstoupit do procesu odsíření. 
 
)1 Jak probíhaly přípravné práce na vlastní realizaci, jsem popsala v Kronice obce v roce 1996. 
)2 Do výběrového řízení na dodavatele odsiřovací technologie se přihlásilo osm zájemců. Z nich vyšlo 

vítězně konsorcium japonských a italských firem pod vedením japonského strojírenského gigantu 
Mitsubishi. 
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Co je to vlastně odsíření? 
 

Odsíření, lépe řečeno zařízení k zachycení oxidu síry ze spalin, lze provést 
několika způsoby. Na celém světě je nejvíce používaná metoda tzv. mokré vápencové 
vypírky. Právě ta byla zvolena u nás v Dětmarovicích. Už slovo vypírka naznačuje, že 
se jedná o jakousi pračku, kde se znečistěné spaliny vyperou. K tomu se používá 
vápencová suspenze, což je rozpuštěný jemně mletý vápenec ve vodě. Tato suspenze se 
rozstřikuje do spalin a na ní se váže plynný kysličník siřičitý. Tím vzniká nový produkt 
– tzv. sádrovec. Jinými slovy mokrá sádra.  

Účelem odsíření je snížit únik plynů z komína, které bezesporu zhoršují životní 
prostředí. Například v roce 1997 vypustila Elektrárna komínem do ovzduší téměř 14 
tisíc tun kysličníku siřičitého. V příštím roce to bude pouze 2 tisíce tun.  To představuje 
snížení o celých 85 %. Odsíření současně snižuje také emise popílku, a to více než o 
polovinu. Celková účinnost záchytu popílku se zvýší na 99,8 %.   

 
Srdcem odsíření je už dříve zmiňovaná pračka, odborně řečeno absorbér. Na Edě 

jsou dvě, každá je schopna vyčistit spaliny ze dvou bloků. Nedílnou součástí odsíření je 
budova mlýnice, kde se skladuje a mele vápenec, dále provozní budova s řídícím 
systémem, sklad sádrovce, míchací centrum se zařízením k výrobě směsí sádrovce a 
popílku a další.  

Odsíření zajišťují 4 provozní pracovníci na směně.  
Na jednu vyrobenou MWh se spotřebuje při odsíření cca 10 kg vápence. 
 
 

Vlastní proces odsíření 
 

Základní surovinou pro odsiřovací proces je vápenec, který je na Elektrárnu 
dopravován po železnici. Po vykládce do podzemního zásobníku je systémem 
vibračních podavačů, pásových dopravníků a korečkového elevátoru přepravován do 
skladovacího sila vápence.  

Ze sila je vápenec odváděn do dvou linek přípravy vápencové suspenze. Každá 
linka je kapacitně navržena na 75 % plného výkonu odsíření a sestává z drtiče, kulového 
mlýna pro mokré mletí, hydrocyklónu a přepadové nádrže. Přepad suspenze 
z přepadové nádrže mlýna je sveden do betonové skladovací jímky vápencové suspenze 
o koncentraci cca 30 váhových procent pevných látek. Je čerpán do dvou venkovních 
podávacích nádrží vápencové suspenze. Jak jsem již výše napsala, srdcem celého 
procesu jsou dva absorbéry, do nichž jsou přiváděny znečistěné kouřové plyny 
samostatnými trasami ze společného kouřovodu – sběrače spalin všech čtyř bloků 
elektrárny. V každé trase kouřovodu je zařazen posilovací kouřový ventilátor. Před 
vstupem do absorbéru je spalinám odebíráno teplo v části extraktoru tepelného 
výměníku typu MGGH. Absorbér má jeden recirkulační stupeň. Kouřové plyny proudící 
z vrchní části absorbéru směrem dolů se dostávají do styku s rozprášenou suspenzí 
přiváděnou recirkulačními čerpadly, prudce se ochlazují a současně zbavují oxidu 
siřičitého.  Nad hladinou suspenze v nádrži absorbéru dochází k rozdělování plynné a 
kapalné fáze strháváním kapalné fáze do nádrže absorbéru. Nádrž absorbéru je navržena 
s ohledem na možnost zadržení potřebného objemu suspenze pro účinné využití 
vápence, možnost regulace koncentrace suspenze s vazbou na nasycení síranem 
vápenatým a možnost oxidace zbylého siřičitanu v suspenzi přiváděným oxidačním 
vzduchem do nádrže absorbéru.  
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Kouřové plyny následně procházejí eleminátorem mlhy ve výstupní části 
absorbéru a po ohřátí v přihřívákové části tepelného výměníku MGGH jsou zavedeny 
do nového komína. 

Výsledným produktem odsíření je energosádrovec. Sádrovcová suspenze je 
z absorbéru pomocí výtlačného potrubí recirkulačních čerpadel nejdříve odváděna do 
skladovacího zásobníku a poté odvodněna na dvou pásových vakuových filtrech (každý 
o kapacitě 70 % plného výkonu odsíření) na požadovaných 12 % vlhkosti. Z vakuových 
filtr ů je odvodněný sádrovec dopravován do skladu sádrovce.  

Odfiltrovaná voda je z části vracena zpět do absorbéru a z části je likvidována 
v systému odpařování odpadních vod (WES systém) rozstřikováním do proudu spalin 
před ohřívákem vzduchu. Pro každý kotel jsou nainstalovány  2 trysky WES systému. 

Vodu odváděnou z filtru sádrovce lze kromě toho shromažďovat i ve skladovací 
nádrži odpadní vody pro potřeby výroby stabilizátu. 

Ze skladu sádrovce je sádrovec možno nakládat buď přímo na nákladní auta a 
odvážet ke spotřebitelům nebo ho dále zpracovávat na stabilizát. Výroba stabilizátu 
spočívá v míchání sádrovce popílkem, odpadní vodou a přídavkem vápna. S ohledem na 
jeho vlastnosti jej lze bezpečně ukládat na skládku, využívat jako výhodný těsnící 
materiál a podobně.  

 
 

 
Produkce druhotných surovin 
 

Neoddělitelnou součástí výroby elektřiny a tepla je produkce popelovin a 
produktů odsíření. 

V minulých letech se na elektrárenský popel nahlíželo čistě jako na odpad, který 
je třeba likvidovat uložením na složiště. Dnes je tomu jinak. Z popele se stává druhotná 
surovina, která nachází široké uplatnění, zejména ve stavebnictví. Předností popele 
z dětmarovické elektrárny je nízký obsah spalitelných látek(ztráta žíháním) a stálá 
kvalita fyzikálních a chemických vlastností. To je dáno jednak kvalitou paliva 
(černouhelný prach), jeho homogenizací na skládkách a také kvalitou spalovacího 
procesu. 

Z celkové produkce popelovin, které činí cca 100 tun/MWh, činí 70 % popel 
jemné frakce (z elektrostatických odlučovačů), 10 % popel hrubé frakce (u zadního tahu 
kotle) a 20 % struska (odstruskovače Martin). Roční produkce popelovin činí cca 300 – 
400 tisíc tun. Základní vývoj produkce a využití popelovin v Elektrárně od roku 1995 je 
vidět v následující tabulce: 

 
Rok: Produkce: Využití: Uložení na složiště: 

tuny tuny % tuny % 
1995 384 576 280 408 73 104 168 27 
1996 403 509 317 369 78 86 140 22 
1997 333 343 304 252 91 29 091 9 
1.-11./98 247 686 231 818 94 15 868 6 

   
Z tabulky je patrný trend snižování produkce popelovin, a to v závislosti na 

snižování výroby, ale také  popelnatosti paliva. Rovněž zřetelné snižování objemu 
ukládaných popelovin na složiště Zimný důl v Orlové.  

V letech 1995 – 96 směřovalo téměř veškeré využití popelovin do regionu OKD 
na rekultivační, asanační práce a na vyplňování vydolovaných prostor. Od roku 1997  
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dochází ke změně v trendu využívání popelovin, a to zejména u jemné frakce. Začíná se 
ozývat zájem o využití popele ve stavebnictví, a to především při výrobě cementu, 
pórobetonu, betonových směsí, využití při liniových stavbách, při výrobě cihlářských 
výrobků.  

V roce 1997 přes neustále rostoucí zájem využívat popel ve stavebnictví ještě 
převážilo využití v regionu OKD. V letošním roce po zhodnocení třičtvrtě roku bylo 
jasné, že rok 1998 bude znamenat zlom ve využití popele jemné frakce. Využití 
jemného popele jako vyplňovacího materiálu v regionu OKD již nepředstavuje 
dominantní podíl jako v předcházejících letech. Můžeme konstatovat, že v období leden 
– září 1998 bylo více než 50 % popele jemné frakce využito ve stavebnictví. Nejméně 
pozitivní je, že oproti roku 1997, kdy veškerá produkce popelovin byla vyvezena po 
silnici, letos se podařilo již 20 % popele jemné frakce odvézt po železnici. Dá se 
předpokládat, že do konce roku 1998procento železniční přepravy popelovin ještě 
vzroste.  

Kromě využívání popelovin v tuzemsku se daří popel z Dětmarovic vyvážet do 
zahraničí. V roce 1997 probíhaly dodávky popele do Německa, které v roce 1998 
ztroskotaly na vysokých dopravních nákladech. Letos se ale rozběhly dodávky popele 
na Slovensko a neustále zvyšují objem. 

V roce 1998 je Edě v situaci, kdy nemůže vždy splnit požadavky na dodávky 
popele jemné frakce, neboť z důvodů nízké výroby elektřiny a tepla nemůže svou 
produkci popelovin pokrýt potřeby všech odběratelů. 

O vhodnosti využití popele z Edě se stavebnictví svědčí „Certifikát výrobku č. 01-
2588“ vydaný Technickým zkušebním ústavem Praha s.p. na výrobek: popel pro 
stavební účely, který byl vydán 12. října 1998 a vylučuje pochybnosti, že popel je 
nevhodný ve stavebnictví. 

 
 
 

Vliv Elekt rárny na dopravní zatížení 
 

Provoz každé elektrárny ovlivňuje přilehlé okolí. Ani naše Elektrárna není 
výjimkou. Již na začátku 70. let při její výstavbě se markantně zvýšil provoz přes obec. 
Postavila se nová příjezdová komunikace z Orlové  k Elektrárně a rozšířila se silnice 
přes střed obce. Narostl silniční provoz, na staveniště se přivážely tisíce tun materiálu. 
Až po dostavbě v roce 1976 návoz postupně klesal, ale s najížděním bloků stoupal 
silniční provoz opačným směrem. 

Vývoz tvořících se popelovin ze spáleného uhlí směřoval na složiště v Orlové 
v Zimném dole. Popeloviny se převážely volně ložené na korbách nákladních aut. 
Prašnost obtěžovala nejen občany z rodinných domků v blízkosti cesty, ale nakonec i 
obyvatele nově vybudovaného sídliště v Orlové. S odstupem času lze říci, že problém 
prašnosti se vyřešil. Jemný popel z elektrostatických filtrů, z něhož při převozu vznikla 
nejvyšší prašnost, se začal převážet nejdříve v zakrytých korbách a nyní již výhradně 
v autocisternách. Jemný popel se už ani nevozí na složiště, ale využívá se k dalšímu 
zpracování. Na složiště se doposud  vyváží hrubý popel a struska, která je zvlhčena a při 
převozu nepráší. Složiště se postupně zaplňuje a rekultivuje na účelový les. Návozy 
hrubého popele a strusky jsou potřebné jen pro vytvoření takové úrovně, jak předepisuje 
projekt. Vývoz popelovin směřuje tedy k odběratelům, kteří jej využívají k dalšímu 
použití. Především doly používají popeloviny jako surovinu k výrobě směsí pro řízenou 
zakládku vytěžených prostor a pro havarijní účely. Doly jsou rozmístěné po celém  
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karvinském okrese a jejich převoz se zabezpečuje tou nejkratší cestou. Proto se objeví 
nákladní auto převážející popeloviny i na  cestě přes centrum Dětmarovic. Popeloviny 
se vezou do šachet v Karviné, především na Důl ČSA a Důl Darkov. Je nutno však 
zdůraznit, že počet převozů popelovin přes centrum stále klesá. Vývoz popelovin totiž 
směřuje v posledních letech na opačnou stranu především do Hranic, kde se využívá 
popel pro výrobu cementu. 

Přepravu popelovin zajišťuje privatizovaná firma Autotransport Sosna a syn a 
OKD Doprava. 

Při psaní řádků o dopravě nelze zapomenout na akci „obchvat obce“, o kterém se 
hovoří již dlouhou řadu let. Obec na tuto akci nikdy mít nebude. Problém se dá vyřešit 
pouze ve spolupráci více subjektů. Určitá naděje byla právě v letošním roce, kdy se 
uvažovalo o výstavbě nového uhelného zdroje. Bylo totiž potvrzeno, že ČEZ by se na 
výstavbě obchvatu finančně podílel. Bohužel, k výstavbě nového zdroje nedošlo a tím 
se i naděje na vybudování silničního obchvatu opět ztratily v nedohlednu. 

 
 
 

Rozšíření Elekt rárny Dětmarovice 
 

V rozvojovém programu elektrárenské společnosti ČEZ se plánovalo rozšíření 
výrobní základny pro pokrytí spotřeby elektřiny v naší republice. Jednou z variant byla 
také výstavba nového uhelného zdroje v areálu stávající Elektrárny Dětmarovice. 

V závěru ledna 1998 schválili akcionáři ČEZ vybudování nové elektrárny o 
výkonu 300 MW v Dětmarovicích. Výstavba této nové elektrárny by konečně ukončila 
diskuse o posílení energetiky na Severní Moravě vedené od začátku 90. let a vyžádala 
by si přinejmenším sladění zájmů všech producentů energie v této oblasti.  

Jako základní varianta se připravovala výstavba samostatného nového bloku o 
výkonu 300 MW, který by spaloval černé uhlí. Všechna pomocná zařízení měla být 
postavena tak, aby se v krátké budoucnosti postavil ještě jeden blok o stejném výkonu. 
Stavba obou bloků měla být umístěna za stávajícími chladícími věžemi v prostoru, kde 
se již v původním územním rozhodnutí v roce 1971 počítalo s rozšířením elektrárny.  

ČEZ plánoval, že v Dětmarovicích postaví vysoce moderní, k životnímu prostředí 
ohleduplný černouhelný blok, eventuálně dva bloky, s plánovanou životností 30 let. 
Rozhodnutí pro lokalitu Dětmarovice bylo jednoznačné. Výstavba nové elektrárny na 
„zelené louce“ by byla příliš nákladná a časově náročná  a jiná vhodná uhelná elektrárna 
s dostatečnou územní rezervou pro rozšíření v tomto regionu není k dispozici. Výstavba 
dalšího energetického zdroje v sousedství již provozované elektrárny dávala přitom 
šanci snížit nejen pořizovací, ale i provozní náklady nového výrobního bloku tím, že 
měla být částečně využita stávající zařízení – například vybavení stavenišť, některých 
pomocných provozů, dodávek technologické vody apod.  

Rovněž by výstavba nového zdroje na Severní Moravě snížila závislost tohoto 
regionu na přenosu elektrické energie ze Severních Čech a odjinud. Navíc by měla 
příznivé efekty pro přenosovou soustavu, která by lépe zvládla vyrovnávací toky uvnitř 
soustavy UCPTE mezi Českou republikou, Polskem a Německem.  

Okolní města, především Havířov a Karviná, mohla získat dlouhodobé garance na 
dodávky tepla za výhodných ekonomických podmínek. Pokud by byla uzavřena zásadní 
dohoda o smluvním zajištění dodávek uhlí, znamenalo by to stabilizaci těžby v regionu.  

Investiční náklady na nový zdroj byly odhadovány na 12 – 13 miliard korun.  
Výstavba měla být nasměrována tak, aby elektrárna byla zprovozněna v rozmezí 

let 2005 – 2007. Měla probíhat přibližně 4 roky a zaměstnala by přibližně dva tisíce  
lidí. Nabídla by tak nové pracovní příležitosti v mnoha profesích.  
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Snad nejvýznamnější události v oblasti služeb v roce 1998 bylo zrušení Obecních 

služeb.  
Jak již bylo napsáno v Kronice obce, dílu 3., na str.  410, vznikly v roce 1958 

Drobné provozovny. Tento název si  organizace uchovala do 28.2.1991. Od 1.3.1991 
byla ustavena nástupnická organizace Samostatná  provozovna s právní subjektivitou. 
Brzy nato od 1.5.1992  vznikla další nástupnická organizace Obecní služby.  

Můžeme tedy říci, že organizace tohoto typu trvala téměř přesně 40 let. 
 

Autobusy Samostatné provozovny najezdily tisíce kilometrů a 
projely kus Evropy. Nejdál asi byly v Turecku. Jeden 

například zavezl začátkem devadesátých let dětmarovické 
občany do Prahy do Národního divadla. 
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O b e c n í   s l u žb y  v  r o c e  1 9 9 8 

 
 
 

Plnění rozpočtu Obecních služeb od 1.1.1998 do 30.6.1998 (do dne zrušení)   
 
 
Ukazatel: 

 
Upravený 
rozpočet: 

 
Skutečnost: 

Z toho: 
Hlavní 
činnost: 

Vedlejší 
činnost: 

Pří jmy:   
Příspěvek OÚ 750.000,-- 584.010,-- 584.010,-- - 
Tržby vedlejší činnost 200.000,-- 262.953,-- - 262.953,-- 
Odprodej materiálu -    44.366,72 -   44.366,72 
Pří jmy celkem: 950.000,--  891.329,72 584.010,-- 307.319,72 
Výdaje:   
Hrubé mzdy 310.000,-- 294.613,-- 210.858,--   83.755,-- 
Zdravotní a  
sociální pojištění 

 
109.000,-- 

 
103.542,-- 

   
  73.689,-- 

   
29.853,-- 

Příspěvky sociální fond   21.800,-- - - - 
Pojištění, silniční  daň   75.000,--   72.951,--    26.350,60   46.600,40 
Opravy vozidel   50.000,--    25.997,45   18.803,34   17.194,11 
Předměty PPS    5.000,--      4.631,86     1.893,36     2.738,50 
Režie – ostatní vydání   40.000,--    29.998,36    17.181,08   12.817,28 
Spotřební materiál   43.000,--    22.860,29    15.206,52     7.653,77 
Nafta 130.000,--    99.361,40    21.312,98   78.048,42 
Odstupné 120.000,-- 113.632,-- 113.632,-- - 
Krytí ztráty  1997   46.200,-- - - - 
Výdaje celkem: 950.000,--  767.587,36  488.926,88 278.660,48 
Hospodářský výsledek   +123.742,36     95.083,12    28.659,24 

 

 
 

Zrušení Obecních služeb 
 

� o zrušení příspěvkové organizace s právní subjektivitou „Obecní služby“, která 
byla zřízena obcí usnesením obecního zastupitelstva č. 67/6 ze dne 27.2.1992, 
rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Dětmarovicích dne 17.12.1997 usnesením č. 
240/14, 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 

� obecní rada na své 39. schůzi dne 11.2.1998 zřídila komisi, která řídila činnost 
související se zrušením Obecních služeb, a to ve složení: Ing. Lumír Mžik 
(předseda), JUDr. Marcela Karpfová, Miroslava Vronková, Rostislav Hanusek a 
Jarmila Popiolková 

� na své 40. schůzi dne 4.3.1998 obecní rada schválila harmonogram prodeje 
majetku Obecních služeb. Pro první kolo prodeje byli určeni zaměstnanci OS, 
kteří měli možnost si tento přebytečný majetek zakoupit za 1,2 násobek dle 
ocenění. Pro prodej byly zpracovány „Zásady prodeje“ 
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� takto neprodaný majetek byl v dalším kole nabídnut veřejnosti (jak fyzickým tak 

právnickým osobám) formou veřejné vyhlášky (mj. i prostřednictvím „Okénka“). 
Touto formou byl nabídnut autojeřáb, kolové rypadlo, mazací lis, stroboskopická 
lampa, 3 elektrické vrtačky a ruční bruska   

� majetek, který se ani takto neprodal, schválila obecní rada dne 13.5. na své 42. 
schůzi převod neprodaného majetku Obecních služeb ke dni likvidace do majetku 
obce 

� na své 45. schůzi dne 30.7. schválila obecní rada prodej nepotřebného majetku 
zrušené organizace OS za cenu 50 % pořizovací hodnoty 

� autojeřáb a kolové rypadlo byly prodány prostřednictvím autobazaru 
 
 
 

Zásady prodeje majetku Obecních služeb 
 

Zájemci z řad pracovníků)* Obecních služeb Dětmarovice mohli podat návrhy na 
odkoupení jednotlivých položek nabídky za těchto společných smluvních podmínek: 

 
1/ Návrh na odkoupení bylo nutno podat písemně v zalepené obálce s označením čísla 

položky dle nabídky. 
2/ Návrh měl osahovat jméno, příjmení žadatele, číslo položky nabídky, její označení a 

navrhovanou kupní cenu. 
3/ Navrhovaná kupní cena musela být vyšší nebo stejná jako cena minimální. 
4/ Jednotlivé položky nabídky byly prodány zájemcům, kteří nabídli nejvyšší kupní 

cenu. 
5/ Nabídky bylo nutno podat do úterý 14.4.1998 do 15,oo hodin. V tuto uvedenou dobu 

byl příjem nabídek ukončen a na zasedání obecní rady byly ihned jednotlivé nabídky 
vyhodnoceny a bylo určeno, komu budou jednotlivé položky nabídky prodány. 

6/ Otevírání obálek a vyhodnocení soutěže bylo veřejné pouze pro pracovníky obecních 
služeb. 

7/ V případě rovnosti nejvyšších nabídek kupních cen na stejnou položku, měli tito 
zájemci možnost ihned podat novou nabídku, a to písemně v zalepené obálce 
s uvedením nové kupní ceny, přičemž minulá nejvyšší nabídnutá kupní cena se 
zároveň stala novou cenou minimální. 

8/ Tato situace mohla nastat maximálně 2x u jedné položky. V případě, že nedošlo 
k rozhodnutí, byla uvedená položka brána jako neprodaná a postupovala do dalšího 
kola. 

9/ Zájemci byli povinni  nabídnutou cenu uhradit do 30.6.1998. 
 

 
 

 
 
 

)* Jako pracovníci Obecních služeb Dětmarovice byli považováni všichni pracovníci, kteří byli 
v pracovním poměru u Obecních služeb ke dni 17.12.1997, to je ke dni rozhodnutí o zrušení. 
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Z  h i s t o r i e  p r o v o z o v e n 

 
 

Staré stolařství 
 
V soukromé dílně u stolaře Plevy bylo v padesátých letech stolařství, které patřilo 

pod místní hospodářství MNV.  
Z té doby se dochovaly 2 fotografie, na kterých jsou čtyři zaměstnanci před 

stolařstvím U Plevy v době májových oslav ve druhé polovině padesátých let. Zda již 
tato malá dílna patřila pod nově založené Drobné provozovny, či zda to byl jakýsi jejich  
předvoj se nepodařilo zjistit. 

Stolařství u Plevy vedl František Grobelný, který pak dlouhá léta pracoval 
v Drobných provozovnách.  

 
 

Pískovna 
 
Pod Drobné  provozovny patřila v minulosti  také pískovna. 
 
O pískovně napsal kronikář Teofil Šotek ve 2. dílu Kroniky obce v roce 1974. 

V jeho zápise si můžeme přečíst: 
 „Romantický Wilczkův les ztratil tvářnost, mizel strom za stromem, 

přírodní krása zmizela a mechanizace bagrů proměnila bývalý les v pískovnu. 
Následkem těžby štěrkopísku pozůstala jen velikánská, hluboká, ohrazená, 
močálovitá rokle.“ 

Celý zápis je koncipován ve stejném duchu, pan Šotek uvedl své postřehy. 
Scházejí historická fakta. Proto pro dokreslení věci zde uvádím některé dohledané, dnes 
již historické události. 

 
Návrh na vydání územního rozhodnutí pro provoz pískovny předložil Místní 

národní výbor Dětmarovice 26. července 1967. Jednalo se o oblast Wilczkova kopce, 
který byl z části zalesněn a byl mimo zástavbu obce. Ve výhledu se nepočítalo s žádným 
jiným využitím tohoto prostoru. A tak byly pozemky v této oblasti vyňaty z lesního 
půdního fondu a bylo vydáno povolení k dojížďce po komunikaci, která byla v majetku 
n. p. Rekultivace. V podmínkách bylo uvedeno, že vytěžené plochy se budou postupně 
rekultivovat. 

Těžba stromů z Wilczkova kopce byla prováděna za odborného dozoru Polesí 
Karviná. Účelovému lesnímu závodu Šenov musel MNV Dětmarovice uhradit náhradu 
za předčasné smýcení porostů. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 7. listopadu 1967. 
Těžbou písku byl tento původně zalesněný kopec snížen o několik metrů. Tím, dá 

se říci, byl zlikvidován nejvyšší bod obce Dětmarovice. Přesto se stále v mapách i 
v propagačních materiálech jako nejvyšší uvádí.  

Písek byl těžen na Wilczkově kopci necelých 10 let, přibližně do roku 1976. Od té 
doby se již krajina postupně regenerovala. Bývalý Wilczkův les, který byl kvůli 
pískovně vykácen, již znovu dorostl. 

V areálu pískovny pořádali členové mládežnické organizace na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let motokrosové závody pod názvem Dětmarovská strž. 
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Čtyřicet let činnosti 

 
Zakladatelem organizace byl Místní národní výbor, respektive Obecní úřad. 
V roce 1958)1 vznikla nejdříve organizace pod názvem Drobné provozovny. 

Důvodem pro její založení byl fakt, že v obci v té době chyběly některé základní služby. 
Tehdy MNV sdružil do 6 provozoven 81 řemeslníků v obci. Postupně byly zřízeny a 
vybaveny například provozovna dámského krejčovství a klempířská dílna. V roce 1959 
byly postaveny u Místního národního výboru první garáže s potřebnou dílnou. Bylo 
vybudováno skladiště a provedeno zastřešení dvora.    

V době založení byly provozovny řízeny z kanceláře, která se nejdříve nacházela 
ve sklepních prostorách u občana Prudla (čp. 31). Později byla kancelář umístěna v čp. 
900 v prostoru mezi textilem a dnešní prodejnou Daro flor. Teprve po provedení 
rekonstrukce budovy MNV v roce 1969 byla kancelář umístěna do čp. 27.  

Postupem času, jak se organizace rozrůstala, byly postaveny další garáže pro 
vozový park, zřízena  nová stolařská dílna a postaveno nové kamenosochařství. Také 
další kancelář a sociální zázemí postupně přibyly. 

 
Všechny výše uvedené organizace za dobu své čtyřicetileté existence prošly 

velkou řadou změn. Byly to jednak již popsané změny názvu, dále pak změny 
organizační i personální. Také se zde vystřídalo mnoho profesí.  

 
Jaké činnosti a profese provozovny a Obecní služby zahrnovaly? Bylo to 

v různých letech různé. Základ zpravidla vždy tvořila doprava. Ta byla v největším 
rozmachu v roce 1991. Tehdy samostatná provozovna měla několik  nákladních aut, dvě 
dodávková auta, dva traktory, autojeřáb, rýpadlo pro výkopové práce, kombajn na 
sklizeň obilí a dokonce dva zájezdové autobusy. Celý tento vozový park využíval 
jednak obecní úřad, jednak občané obce i přespolní. 

Další páteří organizace byly ty provozy, které měly vlastní dílny. Tedy 
klempířství, stolařství, a kamenosochařství. Samozřejmě zde nechyběli  elektrikáři, 
instalatéři, či svého času zedníci a malíři – natěrači. Ale nesmíme zapomenout ani na 
veřejně prospěšné služby. Ty zajišťovaly úklid a pluhování sněhu, sečení trávy z 
veřejných prostranství,  údržbu parků a půjčování lešení. V osmdesátých a začátkem 
devadesátých let provozovny spravovaly restauraci na Zálesí. Krátký čas měly na 
starosti kulturní dům na Olmovci a kratičko dokonce prádelnu v Dolní Lutyni. 

Za dobu existence drobných provozoven, samostatné provozovny a  obecních 
služeb se zde vystřídaly stovky pracovníků. V jednotlivých letech se jejich počet značně 
lišil. Nejvíce stálých zaměstnanců bylo v roce 1991, a to plných 50. Ale hned za dva 
roky, po zeštíhlení organizace, to bylo už jen 10 pracovníků. Také počet zaměstnaných 
na dohodu byl různý. V roce 1990 jich například bylo 135.  

Ve vedení provozoven i obecních služeb se vystřídalo mnoho vedoucích)2. 
Vyjmenujme alespoň některé z nich. Prvním vedoucím byl Albín Komínek. V 80. letech 
zde pracovala Alena Krůlová. Ta byla ve funkci nejdéle ze všech, takřka 7 let. 
V devadesátých letech po Dagmar Madejové nastoupila Miroslava Vronková, která 
vedla organizaci do konce jejího trvání.  

 
 

 
)1 V některých materiálech je uvedeno datum vzniku 1959 
)2 Výčet všech vedoucích je na str. 453 Kroniky obce, díl 3. 
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Na tomto místě by slušelo připomenout, že pracovníci drobných provozoven, 

samostatné provozovny i obecních služeb, ač zde mnozí pracovali pouze na dohody, 
vykonali pro obec Dětmarovice spoustu užitečné práce. Někteří zde pracovali  dlouhá 
léta, někteří dokonce desetiletí. Byli to například Dagmar Jendryščíková, Bedřich 
Nardelli či Jan Blaník. 

 
 O zrušení Obecních služeb rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Dětmarovicích dne 

17. prosince 1997. Organizace byla zrušena ke dni  30. červnu 1998.  
 
 

 
R o d i n n á  d ru ž s t e v n í  z á l o ž n a 
 

Nebytové prostory v budově pošty čp. 320 v 1. poschodí po jednatelství České 
spořitelny byly pronajaty panu Pavlu Gálikovi za účelem provozování bankovních 
služeb Rodinné družstevní záložny SFP, a to  na dobu určitou 1 roku od 1.1.1998 s výší 
nájemného 1.000,- Kč/měsíc. Později byla tato smlouva prodloužena do 31.12.1999 

Tato expozitura nabízí:  
� vedení běžného účtu 
� bezhotovostní platby 
� vkladní knížky s úrokem 14,6 – 15,2 % 
� termínované vklady 
� investiční vkladové účty 
� platební karty 
� úvěry a rychlé půjčky 
� Phonebanking (banka po telefonu) 
� Internetbanking (banka po internetu) 
� program rychlého bydlení 

  
 
 
I n f o r m a c e  S M E  
 

Obec Dětmarovice je napájena z vedení vysokého napětí  z  rozvodny 
v Petrovicích u Karviné. V nutných výjimečných případech například při práci na 
energetickém zařízení z důvodů provádění údržbových a revizních prací, rekonstrukci 
vedení, odstraňování poruch a různých provozních manipulacích je toto vedení 
napájeno z rozvodny v Orlové – Lutyni.   

 
Od 1.10. 1998 byl na celém území severní Moravy a Slezska zaveden nový 

zákaznický informační systém.  
Dodavatelé elektřiny to zdůvodňují tím, že chtějí zkvalitnit své služby ve 

prospěch spokojených zákazníků. Jedním z důsledků je zrušení některých stávajících 
obvodových služeben SME, změna jejich názvu na Střediska služeb SME, případně 
jejich přemístění do jiných prostor.  

Tímto došlo ke zrušení Obvodové služebny v Orlové a detašovaného pracoviště 
v Bohumíně a Českém Těšíně. 

Takže naše možnosti, kde vyřídit záležitosti ve věci dodávky elektřiny se pro nás 
vlastně zúžily, protože většina nově zavedených středisek služeb se nachází v Ostravě.  
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Dnes je jedinou možností Středisko služeb na Fryštátské ulici v Karviné či 

Oblastní provozní středisko na Haškově ulici v Karviné – Ráji. 
Horší je to s hlášením poruch. 
Léta, spíše desetiletí, jsme byli zvyklí, když se objevila porucha, volat vždy do 

rozvodny do Pudlova, v nočních hodinách do Petrovic u Karviné. Nyní, po zavedených 
změnách, to v praxi pro obyčejného smrtelníka znamená, že když dojde k poruše 
dodávky elektrické energie, musí volat o pomoc … kam vlastně? No přece  do Ostravy! 
Tak to je úžasné zjednodušení. 

 
 
 

Z m ěn y  a  n o v i n k y  v e  s vě t ě  p o d n i k a t e lů  
 

� Firma TERCIA podala výpověď z nájmu ve 2. poschodí budovy čp. 320 (pošta). 
 
� Nebytové prostory v prvním patře budovy čp. 334 – Rumcajs byly změněny 

z nebytových na bytové. 
 

� Obchůdek „U Rumcajse“, který provozuje pan Ladislav Šobíšek, zahájil začátkem 
roku provoz. Nahradil tak prodej potravin z blízké samoobsluhy na Zálesí, kde se již 
tento sortiment zboží neprodává. Miniaturní obchůdek, umístěný ve verandě budovy 
čp. 334, nabízí sortiment mléčných výrobků, salámů a uzenin, pečiva, alkoholu, 
nealka, cigaret, mražených výrobků, ovoce i dalších základních potravin. Je zde 
nabízená i možnost objednávkového prodeje dalšího sortimentu dle požadavků 
zákazníků.  

 
� Ke dni 30.4.1998 byla ukončena nájemní smlouva s panem Kaniou na pronájem 

nebytových prostor v domě čp. 550 (prodejna obuvi). S účinností od 1.7.1998 byly 
tyto nebytové prostory pronajaty na dobu určitou dvou let panu Václavu Balonovi za 
účelem zřízení prodejny levného textilu (tzv. „Sekáč“). Ten zde dále nabízí spodní 
prádlo, teplákové soupravy a ponožky od tuzemských výrobců a drogistické zboží.. 
Nájemné činilo 216,- Kč/m2/rok pro rok 1998 a dále bude upraveno dle inflace. 

 
� Paní Wojciková požadovala zrušení provozovny „Holi čství a kadeřnictví“  v budově 
čp. 900. Obecní rada s tímto záměrem nesouhlasila. Nakonec si tyto prostory 
pronajala kadeřnice paní Alena Woznicová. 

 
� Ke dni 31.7.1998 ukončila v prodejně textilu čp. 900 svou prodejní činnost paní 

Věra Brandýsová. Tyto prostory byly nově pronajaty paní Haně Snopkové (firma 
OLIVER) s účinností od 1.8.1998 na dobu určitou pěti let. Nájemné 216,- Kč/m2/rok, 
v dalších letech bude navýšení dle inflace. Paní Snopková část prodejní plochy 
obchodu pronajala manželům Adrianě a Petru Matejovým. Kromě dětských, 
dámských a pánských oděvů,  bytového textilu a obuvi, je zde i široký sortiment 
hraček, školních potřeb, sběrna fotoslužby, chemická čistírna a opravna obuvi.  

 
� Pan Ligocký požadoval v průběhu roku 1998 ukončení provozu kina. Obecní rada 

jeho záměr neschválila. Jelikož kino za celý rok svého působení v těchto kulturních 
prostorách Dělnického domu neuvedl do provozu, a tím nesplnil smluvní podmínky,  
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dostal z pronajímaných prostor výpověď a tak ke dni 31.12.1998 svou činnost 
v Dělnickém domě ukončil.  

 
� V roce 1998 definitivně skončila činnost Mety v budově čp. 22 v Dětmarovicích.  

Od roku 1995 ji provozoval pan Lubomír Petrek. Budova byla posléze nabídnuta 
k prodeji. 

 
� Jak jsem již uvedla na str. 26 této Kroniky, objekt čp. 22 zakoupila obec 

Dětmarovice)*. S účinností od 1.11.1998 byl schválen nájem těchto nebytových 
prostorů firmě NOTIA a. s. Ta pronajala prostory v budově bývalé Mety dalším 
firmám, a to firmě Milan z Doubravy (výroba svíček), firmě Jana Kunce z Orlové-
Lutyně, firmě Ivany Zábranské z Orlové Lutyně či firmě I.M.R. – Rolety s. r. o. 
Karviná. 

 
� Garáž č. 2 u budovy OÚ si pronajal pan Ladislav Zimný.  
 
� Restauraci „Gól“ na hřišti SK začal na podzim provozovat pan Marcel Kulinski.  

 
 

 
 

� Již osmý rok působí na trhu specializovaný velkoobchod potravin „FESO“ našeho 
občana ing. Ladislava Feni. Tento velkoobchod s potravinami nabízí tradiční i nové 
druhy zboží. Především široký sortiment čajů, dále koření, suché plody, asijské 
polévky, sortiment produktů Vitany a Maggi. Sídlo firmy se nachází v areálu před 
hlavní vrátnicí elektrárny. 

 
� U elektrárny v prostoru původního tak zvaného předzařízení staveniště se nachází 

firma BERNATÍK. Ta přímo v této lokalitě otevřela prodejnu vlastních výrobků – 
masa, uzenin, lahůdek a hotových jídel.  

 
� Dětmarovický občan p. Dalibor Chmiel vlastní firmu „FROST“ , která provádí 

opravy chladniček a mrazniček a prodej náhradních dílů. Středisko oprav má zřízeno 
v Orlové v objektu „Morava“. 

 
� Firma Jiří Ligocký, čp. 866, provádí montáž vody, topení a plynu, revize plynu, 

elektro i komínů, projektovou dokumentaci, zajištění instalatérského materiálu. 
Mimo jiné nabízí plynofikaci rodinných domků na splátky bez navýšení. 

 
)* Podrobněji  na str. 26/98 
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OObbyyvvaatteell ssttvvoo 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Z l a t o u  s v a t b u  o s l a v i l i 
 

24.1.  Evžen a Marie   S t e c o v i Dětmarovice čp. 885 
29.3.  Jan a Věra   K ř e m e n o v i Dětmarovice čp. 625 
25.4.  Vítězslav a Milada   S v r č i n o v i Dětmarovice čp. 611 
  4.9.  Miloslav a Emilie   P o p k o v i Dětmarovice čp. 302 
11.9.  Ondřej a Emilie   S o j č á k o v i Dětmarovice čp. 630 
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O d e š l i  z  n a š i c h  řa d  

 
                                                                                                                                               

 
 

 

Obecní školu pan Kijonka navštěvoval v Dětmarovicích, měšťanku v Bohumíně. 
Potom se učil krejčím v dílně pana Ulmana. V roce 1938 učení přerušil a začal se učit 
zámečníkem. Ale ani toto učení v důsledku válečných událostí nedokončil. Nastoupil 
jako dělník v cihelně ve Skřečoni. Tam pracoval do 9.7.1945. 10.7.1945 ihned nastoupil 
jako dělník TSS u ČSD v Bohumíně, kde postupně vystřídal několik profesí.   

V letech 1953-55 absolvoval speciální studium, které nahrazovalo úplné střední 
odborné vzdělání.  

V roce 1950 byl zvolen předsedou Místního národního výboru. Do roku 1960 tuto 
funkci vykonával jako neuvolněný funkcionář. Teprve v  letech 1960 – 64 byl pro 
výkon funkce předsedy MNV uvolněn. 

Za jeho působení byl v obci zaveden místní rozhlas, byla dokončena elektrifikace 
obce, postavena kulturní jizba na Olmovci, kulturní dům na Zálesí a další.  

Pak se opět vrátil do podniku ČSD do Bohumína. Od 1.4.1971 přešel u stejného 
podniku do Ostravy, kde setrval až do odchodu na důchod. 

Pan Kijonka prošel stejně jako na pracovišti také v obci řadou funkcí. I po 
ukončení „předsedování“ se aktivně zapojoval do činnosti MNV, kde pracoval v SPOZ. 
Celkově pracoval při MNV od roku 1945 do roku 1970. Angažoval se také v SRPŠ, 
především jako předseda chatařské komise.  

Byl ženatý, s manželkou Amálií, rozenou Staníčkovou, měl dva syny – Miloše 
(absolvent VŠB v Ostravě) a Miroslava (absolvent SPŠ železniční v Šumperku). 
Společně žili v domě čp. 111. Jeho největším koníčkem byla příroda či hra na kytaru. 
Rád chodil na turistické túry. 

 
 

                                                                    
 

Ondřejovi brzo zemřel otec a matka ho vychovávala sama.  
Malý Ondřej navštěvoval tehdejší obecnou školu v Dětmarovicích u kostela. 
V letech 1943-1945 byl totálně nasazen u bohumínské firmy Hahn.  

 
)1 Matka Rozálie *11.9.1900 v Dětmarovicích, dcera Karla Kijonky  a Josefy rozené Smiatkové. Toto 

příjmení však nelze z matriky zcela přesně přečíst, protože je přepisováno a opravováno. 
)2 Otec Ondřej Bednarčík, *3.7.1900 v Dětmarovicích, syn Františka a Marie rozené Kijonkové. 
    Sňatek rodiče Rozálie a Ondřej st. uzavřeli 30.8.1924 v Dětmarovicích. 

Miloslav Kijonka  
V letošním roce zemřel dne 17.6.1998 v nemocnici v Orlové 

– Lutyni bývalý předseda MNV pan Miloslav Kijonka. 
Narodil se 11.11.1922 v Dětmarovicích v domě čp. 185. Jeho 

otec byl železniční dělník, matka v domácnosti.  Měl dva nevlastní 
sourozence. Jedním z nich byl František Krenes, dlouholetý 
dětmarovický knihovník.  

 

Doc. Ondřej Bednarčík, CSc. 
28. května 1998 zemřel jeden z našich významných rodáků 

Doc. Ondřej Bednarčík, CSc.  
Ondřej Bednarčík se narodil 23. července 1929 v Dět-

marovicích v domě čp. 151 matce Rozálii)1 a otci, železničnímu 
zřízenci, Ondřeji Bednarčíkovi)2. 
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Po válce studoval reálné gymnázium v Novém Bohumíně, po jeho absolvování se 

stal varhaníkem a ředitelem kůru katolického kostela v Dolní Lutyni. V prosinci roku 
1950 vykonal státní zkoušku ze hry na housle a krátce působil jako učitel na hudebních 
školách v Třinci a v Ostravě-Vítkovicích. Po dvouleté prezenční vojenské službě byl až 
do roku 1961 učitelem hudební školy v Bohumíně. Své vzdělání si doplnil dálkovým 
studiem hudební výchovy a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v 
Olomouci. V lednu 1962 tak získal učitelskou kvalifikaci pro střední všeobecně 
vzdělávací a odborné školy. Ještě před závěrem vysokoškolského studia nastoupil 1. 
března 1961 na katedru hudební výchovy ostravské Pedagogické fakulty. V dubnu 1975 
mu byl po úspěšném dokončení externí aspirantury na Ústavu teorie a dějin umění 
Československé akademie věd v Praze udělen titul Kandidáta věd o umění. Mezitím, po 
abdikaci doc. PhDr. Vladimíra Gregora, CSc., se v roce 1974 stal vedoucím katedry 
hudební výchovy, jímž byl až do konce března 1990 (dále již nekandidoval). Docentem 
v oboru Hudební výchova byl jmenován k 1. lednu 1985. S pedagogickou činností se 
rozloučil 30. září 1996.  

 
Svou odbornou a publikační činnost)1 zaměřil Doc. Ondřej Bednarčík na 

problematiku výuky hudebně teoretických předmětů a na muzikologické a didaktické 
problémy hudby 20. století, zvláště hudby polské, kterou poznával i při soukromých 
konzultacích u skladatele a hudebního teoretika prof. dr. Boguslawa Schäffera v letech 
1965-1972. Velkou pozornost věnoval rovněž zpracování uměleckého a pedagogického 
odkazu svého olomouckého učitele, pozdějšího kolegy a přítele prof. Josefa Schreibra.  

Doc. Bednarčík byl velmi oblíbeným vysokoškolským učitelem. Jeho hodiny 
hudebně teoretických předmětů měly vysokou odbornou i didaktickou úroveň, hluboce 
lidským přístupem si získával jednoznačnou důvěru a úctu svých posluchačů i kolegů. 

Dlouholetý učitel katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity Doc. Ondřej Bednarčík, CSc. zemřel ve čtvrtek 28. května 1998 v Bílé Vodě 
u Javorníka.  

 
Měla jsem to štěstí, že jsem pana Ondřeje Bednarčíka  osobně poznala.  
Nejdříve z vyprávění mé maminky, která byla na obecné škole v Dětmarovicích u 

kostela jeho spolužačkou. Vždycky vzpomínala, jak již jako dítě krásně hrál na 
housličky.  

Osobně jsem ho poznala jako mladá, dvacetiletá  holka, když jsem učila na 
základní škole Aloise Jiráska v Dolní Lutyni, kdy jsem chodila zpívat do 
dolnolutyňského pěveckého sboru, který tehdy fungoval pod hlavičkou SČSP)2. Pan 
Bednarčík tento sbor vedl a také i v pozdějších letech s ním vystupoval na některých 
akcích u nás v Dětmarovicích.  

Ondřej Bednarčík  také učil hrát na housle některé občany naší obce, a to jak na 
LŠU v Bohumíně, tak také doma. Rovněž některé učitelky, které studovaly na 
Pedagogické fakultě v Ostravě se s ním setkaly jako s vysokoškolským učitelem. 

V neposlední řadě stojí za zmínku, že s ním spolupracovala naše učitelka hudby 
paní Mgr. Ludmila Videnková, která zde vedla pěvecké sbory.   

V soukromí to byl velmi příjemný člověk, povahou klidný, vyrovnaný a velice, 
velice skromný.  

 
 

)1 Z publikační činnosti například vyšel „Úvod do rozboru skladeb“, který vydala Pedagogická fakulta 
v Ostravě v roce 1981. Má 170 stran. 

) 2 To byl kdysi Svaz československo sovětského přátelství. 
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Za mlada se oženil, ale manželství moc nefungovalo, tak se rozvedl. Z manželství 

se narodily dvě dcery, se kterými udržoval kontakt a byl na ně moc pyšný. Ondřej 
bydlel se svou matkou v rodinném domku.  Sice na katastru Dolní Lutyně, ale v těsném 
sousedství Dětmarovic, přímo pod nadjezdem k elektrárně. Tak žil velmi dlouho. Na 
„stará kolena“ si našel životní družku, se kterou trávil své poslední období.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
P o hře b  n e z n á m é  o s o b y 

 
 
Dne 21.10.1998 byla do hrobu č. 328 na místním hřbitově pohřbena na náklady 

obce neznámá osoba mužského pohlaví.  
Jedná se o muže, kterého přinesla „velká voda“ v řece Olši při loňských 

povodních a který byl nalezen na katastru naší obce. Více než rok byl uložen 
v bohumínské márnici. Jelikož se ani za tak dlouhou dobu nepodařila zjistit  jeho 
totožnost, musel být pohřben.       
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V letošním roce byly na poli kultury uspořádány tradiční akce, až na některé malé 

výjimky. Z mimořádných akcí stojí za zmínku dvě výstavy, které propagovaly činnost 
spolků, a to konkrétně výstava Českého svazu ochránců přírody a myslivecká výstava. 

Za povšimnutí rovněž stojí skutečnost, že v obci bylo po čtyřiceti devíti letech 
neustálého provozu zrušeno kino Hvězda. 

V letošním roce navštívil Dětmarovice známý umělec Miloš Nesvadba 



                                                                                                                                              51/98 

 
N ě k t e r é  k u l t u r n í  a k c e  v  r o c e  1 9 9 8 
 

Datum: Druh akce: Pořadatel: 
leden Výstavka k propagaci činnosti ČSOP ZO ČSOP 
14.2. Dětský karneval MŠ střed SRPŠ MŠ 
21.2. Rodičovský ples v Dělnickém domě SRPŠ 
14.3. Módní přehlídka s tanečním vystoupením 

souboru UNO MIX 
 

Textil Věra 
3.- 4. Cyklus tří přednášek „Tajemství vesmíru“ CASD 

duben Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních 
potřeb 

 
ČSŽ 

14.-16.4. Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních 
potřeb 

 
ČSŽ 

22.4. Den Země ZO ČSOP, ZŠ 
7.5. Oslavy Dne osvobození OÚ 

10.5. Obecní úřad uspořádal v Dělnickém domě oslavy Dne matek 
s programem. Byla sehrána divadelní pohádka H. CH. Andersena 
„Kouzelné střevíčky“ v provedení Divadelní společnosti Petra Bezruče 
z Ostravy. 

8.-10.5. Myslivecká výstava v hájence MS 
13.6. Dětské radovánky SRPŠ ZŚ 
červen Přijetí nejlepších žáků u starosty obce SPOZ 
červen Rozloučení žáků 9. tříd se školou SRPŠ 
červen Tématický zájezd  SPŽ 

15.8. Disko SK Dětmarovice 
20.9. Přednáška MUDr. Hajduškové „Včelí 

produkty ve výživě a zdraví člověka“ 
 

ČSV 
5.-7.10. Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních 

potřeb v Dělnickém domě 
 

 ČSŽ 
21.10. „Malované pohádky“ Miloše Nesvadby knihovna 
21.10. Setkání jubilantů 70 a 75 letých v Dělnickém SPOZ 
26.10. Oslavy 80. výročí vzniku ČR OÚ 

 Setkání padesátníků SPOZ 
2.12. Mikulášská besídka pro členky ČSŽ 
6.12. Mikulášská nadílka Klub občanů Koukolná 

13.12. Vánoční koncert v místním kostele.  Vystoupil pěvecký sbor základní 
školy pod vedením Ludmily Videnkové. Sbor řídila Mgr. Michaela 
Kaděrová, na varhany doprovázela paní  Ludmila Videnková, houslová 
sóla přednesl její manžel, pan Josef Videnka. Sponzorský dar dětem při 
této příležitosti věnovala firma Aromka a starosta obce. 

 
 
 

K o n e c  k i n a  v  Dě t m a ro v i c í c h  
  

V roce 1998 definitivně zanikla činnost kina Hvězda v naší obci. Kino zde bylo již 
za první republiky a po druhé světové válce nepřetržitě od roku 1949, tedy plných 49 
let. 
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Z e  ž i v o t a  k n i h o v n y 
 
 

V  jarních měsících roku 1998 připravila knihovnice soutěž pro žáky 2. až 5. tříd 
s názvem „P řekvapení v knihovně“ . Každý účastník, který  splnil 3 podmínky soutěže, 
byl zařazen do závěrečného slosování. Všech 41 zúčastněných dětí bylo na konci 
školního roku odměněno věcnými cenami.  

 
Významnou akcí jak pro knihovnu, tak pro naši obec byla návštěva známého 

herce, malíře a ilustrátora pana Miloše Nesvadby. Ten se svými „Malovanými 
pohádkami“ provedl dětské publikum světem pohádek. Krásně, s úsměvem a 
srozumitelně. Upoutal všechny děti, které se okamžitě zapojily do hry a spolu s malířem 
prožily pohádkové chvíle. Akce se konala 21.10.1998 v prostorách mateřské školy 
v Koukolné a zúčastnily se jí děti mateřské školy a žáci 1. a 2. třídy místní ZŠ. 
Zprostředkovatelem této akce byl Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu 
Karviná, za což mu patří poděkování. 

 
Knihovna byla vybavena novou tiskárnou. Zatím však nebyl zprovozněn Internet 

z důvodů nízké operační paměti stávajícího počítače. 
 
Chod knihovny je financován z prostředků obce. Vlastní tržby jsou tvořeny pouze 

poplatky za registraci, za vystavení duplicitních průkazek a za upomínky. V roce 1998 
činily tyto tržby z hlavní činnosti 10.751,- Kč. Z vedlejší činnosti bylo utrženo 422,- Kč 
za prodej vyřazených knih. Celkové vlastní příjmy byly 11.173,- Kč. 

  Že knihy jsou v knihovně uloženy na policích, to ví každý. V této souvislosti 
stojí za  zmínku fakt, že tyto police měří u nás v Dětmarovicích 202 běžných metrů, 
z toho jen letošní přírůstek (720 svazků) znamenal  18 běžných metrů polic.  

 
 
 

N E T  9 8  –  s e m i n ář  p ř í š t í h o  t i s í c i l e t í 
 
 
Občané naší obce měli možnost ve dnech 10.10. – 15.11.1998 zapojit se 

v modlitebně CASD v Dětmarovicích do programu NET, který se stává symbolem 
největšího evangelizačního programu v historii křesťanství.  

 
Seminář NET 98 se konal na půdě Andremsovy univerzity v USA. 

Prostřednictvím moderní technologie a družicového systému byly přednášky překládány 
do 40 jazyků a vysílány do celého světa.   

 
NET 98 byl zaměřen na očekávané události v příštím tisíciletí. Ve srozumitelných, 

moderně podaných přednáškách založených na biblických zprávách byly divákům 
představeny základní pohledy na smysl lidského života. Nejen ve vztahu  k vesmírné 
inteligenci – Bohu, ale i z hlediska zodpovědnosti člověka vůči jemu samotnému, jeho 
blízkým a společnosti.  

Hlavním přednášejícím byl kazatel univerzitního křesťanského sboru Dr. Dwight 
Nelson. 

 



                                                                                                                                              53/98 

 

  
  
  

  
ŠŠkkooll ssttvvíí   

  

  
 
 
Ve školním roce 1997/98 probíhala výuka 309 žáků ve 13 učebnách. V 1. – 9. 

třídách vyučovalo celkem 18 učitelek a učitelů.  
Ředitelkou školy je Mgr. Helena Mecová, její zástupkyní Alice Maroščíková. 

Funkci výchovného poradce a drogového preventisty vykonávala Mgr. Marta 
Dziechciarková. 

Školní družinu v uvedeném školním roce navštěvovalo 50 dětí, o které pečovala 
vedoucí vychovatelka Jana Weilguni a další vychovatelka Ludmila Černá. 

Na škole působí odborářská organizace ČMOS PŠ (Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství), kde funkci předsedkyně zastává paní učitelka Elena 
Kijonková a jako místopředsedkyně pracuje Mgr. Marta Dziechciarková. Jednatelku 
vykonává Jana Weilguni. 

K řádnému chodu každé školy také patří správní zaměstnanci: školník Miroslav 
Postředník, vedoucí školní jídelny Anna Gilarová,  kuchařky Alena Blaníková, 
Květoslava Blaníková, Věra Žurková a Jana Sikorová. Uklízečky Anna Kociková, Věra 
Kubánková, Vlasta Lincerová, Vanda Ščípová, Dana Zawiszová a topič plynového 
topení Lumír Kočí.  

Také zde působí SRPŠ, kde funkci předsedkyně stále vykonává paní Taťána 
Čempelová. Z řad učitelů se v této organizaci již řadu let angažuje Mgr. Marie 
Kawuloková jako jednatelka organizace. 
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Z e  ž i v o t a  zá k l a d n í  š k o l y               

 
 

Vycházející žáci ve školním roce 1997/98 byli přijati na tyto školy a učiliště: 
� do osmiletých gymnázií byli z 5. tříd přijati 3 žáci 
� na Střední průmyslovou školu do Karviné 2 žáci 
� na Střední zdravotnickou školu do Karviné 1 žák 
� na Obchodní akademii do Orlové  3 žáci 
� na Obchodní a bankovní akademii do Karviné 2 žáci 
� na Střední odbornou školu do Orlové  3 žáci 
� na čtyřleté učební obory  8 žáků 
� na tříleté učební obory  14 žáků 

 
Ve školním roce 1997/98  se mnoho žáků zapojilo do různých olympiád a soutěží. 
Úkoly matematických olympiád a různých matematických soutěží řešilo 150 

žáků, 2 postoupili do okresního kola.  
Chemickou olympiádu řešili 2 žáci, oba postoupili do okresního kola.  
Do řešení biologické olympiády se zapojilo 20 žáků ve školním kole, 3 postoupili 

do okresního kola – zde obsadila 3. místo ve své kategorii žákyně 7. třídy Petra 
Janouškovcová,  v kategorii starších žáků se v okresním kole umístil na pěkném 6. místě 
žák 8. třídy Libor Semmler.  

 
Děti 1. stupně prošly školením s dopravní tématikou, jehož cílem je připravit 

žáky pro bezpečné používání vozovek. 146 žáků se zapojilo do plnění úkolů programu 
„Zlatá zebra“, průkaz chodce obdrželo 39 žáků, průkaz cyklisty 36 žáků. 

Žáci naší školy se zúčastnili 11 hodnotných kulturních akcí v Karviné. Vyšší 
ročníky se zúčastnily 7 exkurzí. 

 
Dětské radovánky se uskutečnily v sobotu 13.6.1998 na sokolském hřišti za velmi 

nepříznivého počasí. Akce byla připravena velmi pečlivě a měla být ve stylu Divokého 
západu včetně živých koní, saloonu a atrakcí. Příroda, v podobě silného deště, vše 
zmařila. Vše skončilo statečným vystoupením dětí. Zbytek připraveného programu 
nemohl být realizován. Je to velká škoda. Sponzoři věnovali dětem spoustu sladkostí, 
které měly být rozdány u atrakcí. Nakonec byly rozdány ve škole po jednotlivých 
třídách a do mateřských škol.  
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E n e r g i e  p r o  k a ž d é h o 

 
 
Začátkem měsíce února 1998 přivítal ředitel ing. Jan Mikulka na Elektrárně 

v Dětmarovicích v přítomnosti pracovníků generálního ředitelství ČEZ a. s. řadu 
starostů a ředitelů základních i středních škol z našeho okresu. Vedení elektrárenské 
společnosti zde představilo informační a vzdělávací program „Energie pro každého“.  

Představitelé obcí a škol byli podrobně seznámeni s obsahem programu, který 
nabízí školám širokou škálu  materiálů pro výuku fyziky, energetiky, ekonomie a 
dalších oborů, jež souvisejí s výrobou energie. Veškeré pomůcky a publikace procházejí 
odbornými recenzemi. Při jejich přípravě s nimi spolupracuje Jednota českých 
matematiků a fyziků.  

Energetici tak chtějí pomoci našemu školství, které na tom není v současné době 
příliš dobře. V rámci programu nabízejí školám hodnotné pomůcky úplně zdarma, 
respektive za symbolickou cenu.  

Na putovní výstavě, se kterou navštívili už všechny regiony, kde má elektrárenská 
společnost své závody, se pedagogové a žáci měli příležitost seznámit s výukovými 
programy, učebními pomůckami pro nejmenší, základní i střední školy i pro širší 
veřejnost.  

S velkým zájmem se setkaly první části vytvářené První české encyklopedie 
energetiky, která přináší názorný a úplný pohled na energii v jejich různých formách. Je 
dílem výhradně českých energetických odborníků. 

Přítomné pedagogy pak zaujala dozimetrická souprava GAMABETA sloužící jako 
pomůcka pro výuku základů fyziky ionizujícího záření. Jako novinka zde byl představen 
školní radionuklidový generátor, který umožňuje bezpečné znázornění ubývání 
radioaktivity s časem, určení poločasu přeměny a znázornění děje dosažené rovnováhy 
aktivit radionuklidů v přeměnové řadě.  Značné pozornosti pedagogů se těšila i 
demonstrační stavebnice EMA pro pokusy z elektřiny, magnetizmu a elektroniky.   

Podmínky, za kterých mohou školy vystavené pomůcky výhodně získat, jsou 
obsaženy v nabídkovém katalogu. Ten akciová společnost ČEZ dvakrát ročně všem 
školám v republice zasílá.  

Za uplynulých pět let na svůj vzdělávací program společnost ČEZ vynaložila více 
než padesát miliónů korun. Je jedinou průmyslovou společností v České republice, která 
školám takovýto program nabízí.  

Dosud pomoci energetiků využilo více než dva tisíce škol. 
Letošní putovní výstava byla instalována na všech elektrárnách v rámci ČEZu. Do 

Dětmarovic se na ni  přišlo podívat nejvíce návštěvníků. 
 
V Novinách Karvinska byla vypsána soutěž pro školy, kterou sponzorovala EDĚ. 

Na druhém místě se v této soutěži umístila naše základní škola. Odměnou za toto 
umístění byl dar Elektrárny – výše zmíněná dozimetrická souprava GAMABETA.  

 
 
 

Z  m a t eř s k é  š k o l y  K o u k o l n á 
 
 

Na přelomu roku 1996-97 se stala novou ředitelkou MŠ Koukolná paní Zdenka 
Foltýnová. Dosavadní dlouholetá ředitelka paní Alena Kubátková nastoupila do 
zaslouženého důchodu. 
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V letošním roce jsme si u zájmových organizací v obci připomenuli jedno kulaté 

výročí, a sice 50 let trvání mysliveckého spolku. 
 

Hájenka v „Kijonkově dolku“  
krátce po dostavbě na podzim 1980 
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Z  č i n n o s t i  S K  
 
 

Po podzimní části ročníku 1997/98 Slezského župního přeboru „přezimovali“ naši 
fotbalisté na čele soutěže před věčným rivalem celkem Kravař. 

Na jaře 1998 v této soutěži soupeřili naši fotbalisté kromě Kravař s celky  Velké 
Hoštice, Bílovec, Orlová, VOKD Poruba, Frýdlant, Dolní Bečva, Krásné Pole, Rapid 
Skřečoň, JÄKL Karviná, Vítkovice - Svinov, Rožnov pod Radhoštěm, Štěpánkovice, 
Vigantice a Romo Fulnek.  

Nakonec ve tomto ročníku župního přeboru obsadili stříbrnou příčku, když 
vítězem soutěže a zároveň postupujícím do vyšší soutěže se stal celek Kravař. 

Naopak ze soutěže sestoupily celky z Orlové, Frýdlantu a Dolní Bečvy. 
 
V novém ročníku župního přeboru 1998/99, ve kterém účinkovali naši fotbalisté 

čtvrtou sezónu, se setkali se čtyřmi novými soupeři, a to s celky Frenštátu pod 
Radhoštěm, Ivossty Zubří, nedalekým Bohumínem a sousední Lokomotivou Petrovice.  

Na podzim 1998 vedl mužstvo trenér Dušan Zbončák. Ale start do nového 
ročníku se našemu  celku vůbec nepovedl. Na čele tabulky se objevili, jak se ukázalo,  
vážní soci, a to právě z Petrovic.  Tento blízký soupeř probudil v některých fanoušcích 
ještě větší zájem o fotbal.  

Po podzimní části tohoto ročníku naši fotbalisté přezimovali na 2. místě se ziskem 
32 bodů a skóre 32:18. Na první mužstvo měli ztrátu pouhé 3 body, což byla výhodná 
pozice k zaútočení na první místo v tabulce a tím i k zajištění postupu do divize. 

 
 

 
V y h o d n o c e n í  1 5 .  r očn í k u  „ D ě t m a r o v i c k ý c h  g r o b l í “  

 
 

15. ročník této tradiční akce se konal první jarní neděli, která tentokrát připadla 
přesně na první jarní den  21.3. Počasí moc nepřálo, bylo mrazivo, teplota se pohybovala 
okolo –2oC, terén byl namrzlý a pokrytý vrstvou sněhu. Během dopoledne vysvitlo 
sluníčko a terén se tak začal rozbahňovat.  

Na startu bylo 48 pochodníků na 12 km, 13 pochodníků na 25 km a 14 běžců. 
Celkem tedy 75. 

Groblí se zúčastnilo 44 dětí ZŠ, mezi kterými byla vyhlášena soutěž o největší účast 
z té které třídy. Nejúspěšnější třídou byla 6. s účastí 11 dětí. 

Nejstarším účastníkem byl náš občan JUDr. Otakar Karas (ročník narození 1918), 
nejvzdálenějším účastníkem byl MUDr. Petr Cycoň z Prahy.   

 
 
 
Z e  ž i v o t a  Č e s k é h o  s v a zu  vč e l ař ů  

 
 
Ve srovnání s ostatními spolky v obci patří ČSV k nejmenším organizacím. 

V současné době sdružuje 32 členů  –  převážně občanů Dětmarovic a obhospodařuje 
232 včelstev.  
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V neděli 8. února se konala výroční hodnotící schůze, která nejen zhodnotila 

dosavadní práci, ale rovněž nastínila úkoly pro další období.  
Celá Česká republika se v současné době potýká s úbytky včelstev. Hlavním 

úkolem včely není poskytovat včelí produkty, ale opylovat rostlinstvo. Jako minimum 
včelstev, které by byly schopny zajistit řádný opylovací proces v celé republice, se 
uvádí na 620 000 včelstev. Z roku 1997 do roku 1998 však přezimovalo pouze 510 000 
včelstev, což je o 30 000 méně než v roce předcházejícím. Proto se i naše, dětmarovická 
organizace snaží o co největší propagaci včelařství.   

20. září se v Dělnickém domě konala přednáška MUDr. Hajduškové na téma 
„V čelí produkty ve výživě a zdraví člověka“. Součástí akce byl i prodej medu a 
ostatních včelích produktů. 

 

 

 

Myslivecké sdružení 
 
 

Historie myslivosti 
 

Historie myslivosti v  Dětmarovicích je úzce spjata s historií myslivosti 
v Československu, její vývoj je totožný s vývojem české myslivosti. 

V roce 1923 byla založena celorepubliková myslivecká organizace 
„Československá myslivecká jednota“, kde se mohli organizovat zájemci o myslivecké 
dění. Za protektorátu během 2. světové války byla stanovena povinnost být členem této 
organizace každému, kdo chtěl vykonávat myslivost. Tuto povinnost přebraly i další 
zákony. 

Před druhou světovou válkou a krátký čas po ní byly v Dětmarovicích dvě 
soukromé honitby. Jedna patřila Josefu Pietrovi a druhá Dr. Hankemu. V roce 1946)* 
byly spojeny v jednu a v roce 1948 po znárodnění byla v Dětmarovicích utvořena první 
myslivecká společnost s názvem „Myslivecká jednota“. Tento rok také považují naši 
myslivci za rok vzniku své organizace. 

Prvním předsedou byl zvolen zdejší občan Teofil Kubatko, prvním hospodářem 
bývalý majitel honitby a člověk s největšími zkušenostmi Josef Pieter. 

Myslivost byla vždy usměrňována státními orgány a režimem podle politické a 
hospodářské situace. Politické změny ve státě vždy přinesly i nějaké změny 
v myslivosti. Zlomovými byly roky 1948, 1962 a 1992.  

 
Největším mezníkem byl rok 1962. Vznikl nový zákon o myslivosti č. 23/62 

založený na socialistických základech.  
Po roce 1962 se Myslivecká sdružení stala nejnižšími základními organizacemi 

Československého mysliveckého svazu. Ten jej organizačně řídil, kontroloval, uděloval 
pokuty i trestal. Po roce 1968 byl ČSMS rozdělen na Český myslivecký svaz a 
Slovenský  poľovnický zväz. 

 
)* V některých materiálech se uvádí rok 1948, kdy byly znárodněny některé pozemky a založena první 
„Myslivecká jednota“.  
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Myslivost se stala nedílnou součástí zemědělského hospodaření se všemi klady a 

zápory. Patřil sem direktivní způsob řízení a hospodaření, povinné dodávky zvěřiny do 
obchodní sítě. Negativně na zvěř působilo zcelování pozemků, likvidace mezí, 
velkoplošné hospodaření, o chemizaci nemluvě. Tím pádem došlo k likvidaci biotopu 
zvěře – hlavně koroptví. Na druhé straně ale je třeba zdůraznit, že v té době byly 
poskytovány příděly krmiva z méněhodnotných či odpadových obilovin za symbolickou 
cenu a státní dotace na rozvoj myslivosti. V té době byl největší rozmach umělých 
chovů bažantů. V Dětmarovicích se tehdy odchovávalo až 350 ks bažantů ročně. 

 
Po politických změnách v roce 1989 došlo i na myslivost. Zákon č. 23/62 o 

myslivosti byl novelizován. Změnou tohoto zákona v roce 1992 bylo stávající 
Myslivecké sdružení rozpuštěno, muselo se přetransformovat. Podle zákona o 
sdružování občanů bylo ustanoveno a na Ministerstvu vnitra zaregistrováno nové 
„Myslivecké sdružení Zátiší“ Dětmarovice  jakožto nástupnická organizace. MS Zátiší 
se stalo samostatným právním subjektem s vlastními stanovami a hospodařením.   

 
Rovněž Český myslivecký svaz byl transformován podle nových stanov a vznikla 

Českomoravská myslivecká jednota.  
 
Právo myslivosti zůstalo vlastníkům pozemků. Protože ty  přešly do soukromého 

vlastnictví v restitucích, prodejem apod., byli  vlastníci pozemků nuceni dát se 
dohromady a vytvořit „Honební společenstvo Rovina“ Dětmarovice. Myslivecké 
sdružení Zátiší si pozemky od Honebního společenstva Rovina pronajalo na 10 let za 
smluvní nájem 5,- Kč z 1 hektaru. 

 
Je třeba rozlišovat „Právo myslivosti“ a „Výkon práva myslivosti“.  
„ Výkon práva myslivosti“, to je hlavní činnost Mysliveckého sdružení, což 

představuje chov a lov zvěře a další činnosti s tím spojené. Například chov a výcvik 
loveckých psů, přípravu nových adeptů myslivosti, výcvik ve střelbě.  

Samozřejmě se myslivci také podílí na kulturním a společenském dění v obci. 
 
V soukromých honitbách na soukromých pozemcích jsou tato práva daná jedné 

osobě. Právo myslivosti měly tehdejší státní organizace jako Státní statky, Státní lesy 
nebo případně JZD. Byli to vlastníci půdy a tito buď vykonávali výkon myslivosti sami 
(např. Státní lesy) nebo jej pronajímali mysliveckým sdružením. MS Dětmarovice mělo 
pronajaty pozemky od Státního statku Bohumín, Státního statku Český Těšín, 
Rekultivací Havířov  apod. – dle toho, jaké změny probíhaly ve struktuře zemědělství.  

 
Patronem myslivců je odpradávna Sv. Hubert. 
 
 

Honitba 
 

V minulosti bylo zapotřebí k utvoření honitby pouze 112 ha. Zákonem z roku 1962 
bylo potřeba minimálně 500 ha. Honitbu ustanovoval podle nových zásad  odbor 
zemědělství Okresního národního výboru. Hranice netvořily hranice jednotlivých 
pozemků, ale hranice přírodních útvarů – řeky, potoky, cesty, lesní celky, apod. 

V historii se honitba rozkládala pouze na katastru naší obce. V šedesátých letech 
pak k ní byla přičleněna část obce Závada. Některé okrajové části naší honitby pak byly 
po úpravách naopak přičleněny k honitbám Karviná – Staré Město, Doubrava a Orlová.  
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Při výstavbě Elektrárny došlo ke snížení plochy honitby. Myslivci tak přišli o 8 ha 

vodní plochy, kterou tvořily rybníky a tím také o kachny. Dále přišli o téměř 100 ha 
polně-lesní části, čímž se snížily stavy drobné zvěře, především koroptví. 

Honitba na začátku osmdesátých let měla 1247 ha honebních pozemků. Vodní 
plochu tvořil již tehdy pouze tok řeky Olše. V honitbě se vyskytovali bažanti, zajíci a 
srnčí zvěř. Byly zde i kuny, lišky a divocí holubi. Na svých toulkách navštívila honitbu i 
černá zvěř. Vymizel však jezevec – poslední byl spatřen v roce 1962, vymizely křepelky 
a koroptví zůstalo jen několik hejnek. 

Stávající honitba po vydání nového zákona v roce 1992 byla zrušena a vznikla 
nová z vlastníků pozemků. Také se zmenšila, a to o část Závady. Její výměra je nyní cca 
773,8 ha, z toho 500 ha polí, 100 ha lesa, 76 ha vodní plochy a zbytek, tj. 88 ha tvoří 
ostatní plochy.  

 
 

Hájenka 
 

Myslivci se za dobu své existence scházeli po různých hospodách. Po ukončení 
stavby železnice a nádraží ČSD jim MNV zapůjčil budovu)1 po stavbařích naproti 
nádraží. Tuto si upravili a používali ke své činnosti v letech 1965 – 72.  Poté ji museli 
opustit, protože byla poskytnuta stavbařům elektrárny. Pro svou činnost si pak pořídili 
malou chatu na Zálesí nazvanou Zálesanka. 

V roce 1978 se začalo  se stavbou nové hájenky v „Kijonkově dolku“. Ta byla 
slavnostně otevřena 8.11.1980. Postavili ji členové MS za finanční pomoci MNV v akci 
„Z“. Odpracovali více jak 15.000 brigádnických hodin. Hodnota díla tehdy 
představovala cca 300 tisíc korun, což dnes představuje cca 3 milióny. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili zástupci  MNV, složek NF, samozřejmě naši myslivci a zástupci 
vedlejších sdružení. MNV hájenku předal do užívání Mysliveckému sdružení.  

 
 

Členská základna a funkcionáři)2 
 
Sdružení vždy vede výbor, který volí členové. Oficiálním představitelem je 

předseda. Tím může být kdokoliv, koho si zvolí členové. Druhou, ale vlastně 
nejdůležitější osobou MS je myslivecký hospodář. Ten však musí mít odpovídající 
kvalifikaci a musí splňovat podmínky dané zákonem. Toho členové jen navrhují, do 
funkce je jmenován státním orgánem. Nejdříve to byl Okresní národní výbor, nyní 
Okresní úřad. 

 

Údaje o počtech členů: 
Rok 1984 1986 1987 1989 1993 
Počet členů 27 24 22 22 18 

 

 
 
 

)1 Budova má čp. 167, je známá pod názvem „Myslivna u nádraží“, byla zde umístěna hospoda, kterou 
provozovala Jednota-Jedność, později soukromí podnikatelé, posledně Petr Topiař. Dnes budova chátrá. 
)2 Je velmi problematické tyto údaje souvisle zaznamenat, protože o činnosti myslivců se mnoho dokladů 
z minulosti nedochovalo. Rovněž z pamětníků už mezi námi téměř nikdo není.  Kronika MS je souvisle 
vedena teprve od roku 1983 a ani v té od uvedeného roku nejsou funkcionáři pravidelně zaznamenáni. 
Totéž platí o uvedené tabulce o počtu členské základny. 
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Předsedové: Místopředsedové: 
Období: Jméno: Období: Jméno: 
od 46 či 48 ?  Teofil Kubatko    
? Emil Švajný    
? Bohumil Tomčík    
? Oskar Valica    
? František Valica    
? Romuald Tkoč  do 1983 Jaroslav Videnka 
1980-85 Miroslav Urbánek  1983-85 Drahouš Poláček 
1985-90 Drahouš Poláček  1985-94 Josef Grobelný 
1990-dosud Otto Sobala  1994-dosud Milan Sikora 

 
Hospodáři:  Jednatelé: Pokladníci: 

Datum: Jméno: Datum: Jméno: Datum: Jméno: 
od 46 či 48? Josef Pieter      
1962-70 Oldřich Něbroj      
? Josef Bifel  ? Kondiolka   
? Romuald Tkoč      
1978-dosud Miroslav Sikora  1972-94 Oldřich Prudel v r.1993 Ing.Rostisl. Kropjok 
  1994-dosud Josef Grobelný zač. r.99 Vojtěch Sečkář 

 
 

Z činnosti myslivců v Dětmarovicích v osmdesátých letech 
 
Myslivci, kromě činnosti jim vlastní, pořádali v osmdesátých letech také jiné akce. 

� pravidelné oblíbené myslivecké plesy 
� tradiční srnčí hody s tancem 
� myslivecké výstavky s besedami pro pionýry naší školy 
� branný závod  pro žáky ZŠ „O lovecký tesák“. Závod se skládal 

z několika disciplín - přespolního běhu na 2 km, střelby ze vzduchovky, 
hodu granátem na cíl,  šplhu po laně a teoretického testu ze znalostí o 
přírodě 

� 29.9.1984 založili kroužek „Mladých myslivců a ochránců přírody“, 
který vedl Josef Grobelný 

� soutěž „Zlatá srnčí trofej“ pro členy kroužku. Vítězové postupovali do 
okresního kola  

� každoročně poznávací zájezdy 
� do roku 1990 se pravidelně zúčastňovali brigád v obci, soutěže Národní 

fronty, akcí pořádaných jinými organizacemi  
� vysadili tisíce stromků 

 
6. dubna 1985 složila zkoušky z myslivosti na střelnici v Bohumíně první žena 

z Dětmarovic - Božena Sikorová - a dne 23.11. téhož roku byla slavnostně přijata za 
myslivce.  

V březnu 1987 zaznamenali myslivci po 15 letech návrat jezevce do Dětmarovic. 
Konkrétně 2 kusy, a to na Farském a v Lengu. 

V červnu 1988 oslavili naši myslivci 40. výročí svého založení. Toto výročí 
připomenuli veřejnosti malou výstavkou ve výkladní skříni v Textilu. Bylo zde také 
vystaveno tablo členů MS. 

Kroužek mladých myslivců - to vlastně  byl pionýrský oddíl a jmenoval se 
„Vl čata“. V roce 1989 se zúčastnil soutěže „Dovedné ruce“ pořádané ÚV ČMS.  
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V kategorii výrobků obsadil 3. místo se sbírkou sádrových odlitků stop zvěře. Měl 

také  velice hezkou oddílovou kroniku, která byla vyhodnocena na 4. místě a byla 
vystavena na celostátní výstavě „Země živitelka 1989“ v Českých Budějovicích. 

 
Po roce 1989 se vedlejší činnost značně pozměnila. Práce s mládeží byla 

definitivně ukončena v roce 1990. 

 
 
Z činnosti myslivců v devadesátých letech 
 

V roce 1991, přesně 23.11.1991 se konal 2. společný hon. Bylo zataženo, trochu 
mrzlo. Myslivci začínali hned u hájenky v Dolku a pokračovali na Glembovec a odtud 
pak na Wilczkův kopec. Zde byl předčasně ukončen, když došlo k tragické události, 
která měla za následek smrt honce a adepta myslivosti Zdeňka Věčorka (*10.9.1953). 
Ten byl zasažen výstřelem z brokovnice a na následky zranění zemřel.  

 
V roce 1992 myslivci ulovili 17 ks srnčí zvěře, 63 bažantů, 35 zajíců, 59 divokých 

kachen, 27 holubů hřivnáčů, 1 divoké prase. To všechno představuje 444,8 kg zvěřiny, 
to je 0,36 kg/ha. Kromě toho členové slovili 7 lišek, 3 toulavé psy, 30 koček, 10 strak a 
1 kunu lesní. 

  
V roce 1993 tvořili nově vzniklé sdružení „Zátiší“ tito členové:  
Oto Sobala – předseda 
Josef Grobelný – místopředseda 
Miroslav Sikora – hospodář 
Ing. Rostislav Kropjok – pokladník 
Oldřich Prudel – jednatel 
Dozorčí radu tvořili: Evžen Dombrowski, Romuald Tkoč a Rudolf Oslizlok.  
Ostatní členové: Jan Bečák, Milan Hanusek, Vilém Něbroj, Drahouš Poláček, 

Vojtěch Sečkář, Milan Sikora, Božena Sikorová, Ladislav Sikora,  Jindřich Špaňhel a 
Václav Woznica.  

8. května1993 se konal 3. ročník střelecké soutěže ve střelbě z malorážky. Střílelo 
se na 50 m na terče srnce, divočáka a lišky. Na každý terč 5 ran. Závodu se zúčastnilo 
11 závodníků. Rozhodoval pan Grobelný. První místo obsadil R Oslizlok, 2. místo 
Milan Hanusek a 3. Josef Videnka. Po soutěži následovalo společné posezení při ohni, 
kde se opékaly klobásy. Zúčastnily se i manželky a rodinní příslušníci.  

17. července 1993 se konaly srnčí hody. Bylo pravé letní počasí a tak již v ranních 
hodinách se objevili první hosté, ikdyž oficiální začátek byl až v 16,oo hodin. Za celé 
odpoledne bylo prodáno přes 300 vstupenek. 300 připravených porcí ze zvěřiny zdaleka 
nepokrylo zájem návštěvníků. Pod širým nebem pak byly na ohništi připravovány 
klobásy a steaky. Akce skončila teprve okolo 3. hodiny ranní, kdy již první paprsky 
slunce začaly probleskovat ranní tmou. 

Ve dnech 22.10. – 7.11. 1993 proběhla na našem území, stejně jako v celém kraji, 
první orální vakcinace lišek proti vzteklině.  Vakcína byla vyzvednuta na OVS a podle 
návodu kladena po honitbě. Místa byla zaznamenána do mapy a po deseti dnech 

kontrolována jejich spotřeba. Vakcínu tvořila vlastní ampule s očkovací látkou, 
která byla obalena masitou hmotou. Byla to novinka, ale určitě přinesla užitek.  

Dne 13.11. se konal první podzimní hon této sezóny. Byl to velký hon na 
Vil čkově kopci. Po honě se konala poslední leč pro veřejnost. Následovaly další hony ve  
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dnech  4.12., 18.12. a 26.12. Na všech těchto čtyřech honech myslivci ulovili celkem 51 
zajíců a 69 bažantů.  

V roce 1993 pak za celý rok ulovili  1 divočáka, 6 srnců, 7 srn, 3 srnčata, 51 zajíců, 
69 bažantů, 87 divokých kachen, 36 holubů, 10 lišek, 6 pytlačících psů, 38 pytlačících 
koček, 1 kunu lesní, 3 kuny skalní, 1 vránu a 10 strak. Celkem bylo uloveno 483,4 kg 
zvěřiny, což činí 0,63 kg/ha. 

 
V roce 1994 se konaly tradiční akce. První hon s poslední lečí pro veřejnost se 

konal 19.11. Byli na něm přítomni také přátelé z Bílé. Druhý hon 3.12. byl zajímavý 
tím, že zde byl slavnostně přijat za myslivce Ing. Jiří Marek. Třetí hon 17.12. se vydařil 
– teplota -3oC a 10 cm sněhu dávaly naději na dobrý lov. Na výřadu bylo 32 zajíců a 12 
kohoutů, což je v posledních letech dost neobvyklé (takové množství zajíců). 25.12. byl 
čtvrtý hon označený jako „štěpánský“ - tradice z počátku století, kterou dodržovali již 
předkové. 

 
14.1.1995 se konala výroční členská schůze, na které byl pozměněn výbor, 

protože Oldřich Prudel odstoupil ze zdravotních důvodů a ing. Rostislav Kropjok pro 
pracovní zaneprázdnění. Předsedou zůstal Oto Sobala, místopředsedou zvolen Milan 
Sikora, hospodářem zůstal Miroslav Sikora, jednatelem Josef Grobelný a pokladníkem 
Vojtěch Sečkář. 

Tento rok využili myslivci k tlumení škodné a zaměřili se na odlov lišek. Strávili 
mnoho hodin na čekané u liščích spádů. Trpělivost přinesla úspěchy  – v lednu ulovili 4 
ks. 

Ve dnech 24. – 26. 3.1995 uspořádali Mysliveckou výstavu spojenou s okresní 
přehlídkou trofejí v hájence. Okresní organizace hledala zájemce o uspořádání 
chovatelské přehlídky za rok 1994. Naše organizace se příležitosti chopila a pojala ji 
jako možnost ukázat veřejnosti, co vše je myslivost. Výstava obsahovala modely 
mysliveckých zařízení, mysliveckou literaturu, vybavení myslivce (nože, mošny, 
dalekohledy, vábničky), zbraně, trofeje zvěře, krásnou literaturu z oblasti myslivosti, 
umělecké a dekorační předměty, reprodukce obrazů, vycpaniny zvěře – celkem asi 300 
různých předmětů z oblasti myslivosti.  

9. července 1995 uspořádala naše MS pro své členy a pro hosty z Honebního 
společenství Rovina společné posezení „Myslivecký den“. Čestným hostem byl starosta 
obce Ing. Adolf Neuwert s manželkou a manželky a přítelkyně členů. Myslivecký den 
začal slavnostním společným obědem, jehož hlavním chodem byl skvěle připravený 
srnec. Po obědě se všichni přemístili z dusné hájenky pod stín rozkvetlých lip. V družné 
zábavě všichni vydrželi až do západu slunce.  

Jako každoročně i letos se konaly 4 hony. Ten v pořadí třetí 25.11.1995 byl 
neobyčejný, nebo lépe řečeno neobyčejní byli jeho hosté. Mezi naše myslivce zavítali 
přátelé z Bílé a s nimi pět hostů z rakouských Tyrolských Alp. Ti se těšili poznat 
obyčejné myslivce v normální české honitbě. Pro ně i pro sebe zorganizovali naši 
myslivci ranní i večerní účast na tahu kachen. Pro Rakušany to byla úplná novinka.  

3.12. ulovil Milan Sikora doposud největšího divočáka - kňoura v naší honitbě o 
váze 124 kg. 

 
 

����������� 
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Ve dnech 8.-10. září 1996 zasáhla část honitby povodeň. V myslivecké kronice je 

toto období popsáno takto:  
„Po dubnové sněhové kalamitě, květnových a červnových deštích a vůbec deštivém létě, 

přišlo další období dešťů, které vyvrcholilo povodní. Povodeň zasáhla část honitby v Lengu, 
Koukolné a Závadě. Vyvrácené stromy, nánosy bahna a písku, naplaveniny větví a různého 
odpadu jsou po celém přilehlém úseku kolem řeky Olše. Je to další pohroma pro drobnou 
zvěř, hlavně zaječí. Srnčí zvěř snad unikla.“  

Zřejmě proto byl v pořadí 3. hon, který se měl konat 14.12. zrušen z důvodů 
nízkého stavu drobné zvěře. Poslední 4. hon se sice 28.12. konal, ale za velmi 
mrazivého počasí (ráno –25oC) s malou účastí myslivců. Nic nebylo uloveno.  

 
Rok 1997 byl bohatý na lišky. Bohatá sněhová přikrývka a mrazivé počasí 

vytrvalo i na začátku roku 1997. Toto období využili myslivci k lovu lišek. K liškám 
Milana Hanuska a Boženy Sikorové z konce roku 1996 přibylo díky Miroslavu a Milanu 
(2 ks) Sikorovým, Evženu Dombrovskému a Josefu Grobelnému  dalších 5 lišek.  

13. května uviděl hospodář Miroslav Sikora na jedné ze svých pochůzek u 
neužívané bažantí odchovny na Zálesí běžící lišče. To se mu podařilo ulovit. Po 
ohledání místa zjistil, že pod podlahou odchovny si liška udělala noru. Povolal si proto 
posilu. Celkem bylo v noře 6 liščat. 4 byla ulovena a 2 se podařilo vytáhnout živá. Ta 
byla po veterinární prohlídce prodána kynologům k použití při výcviku.   

Celkem v roce 1997 bylo uloveno 18 ks lišek. 
Stejně jako rok předcházející, postihly i v roce 1997 honitbu povodně. Tentokrát 

vylila a část honitby zaplavila Mlýnka. V Lengu se pohybovala hladina vody 1 –1,7 m 
nad povrchem zemským. Nejvíce to odnesli letošní mladí zajíci a především 3 dny před 
dešti vypuštěni bažanti. 

V roce 1997 byla provedena plynofikace hájenky.  
 
 

Oslavy padesáti let trvání 
 

Ve dnech 8.-10.5.1998 se konala druhá myslivecká výstava spojená s okresní 
přehlídkou trofejí. Ta proběhla u příležitosti 50. výročí založení naší MS. Vystaveno 
bylo 171 trofejí srnců, 2 daňčí a dalších 350 různých exponátů z oblasti myslivosti. 
Výstavu odhadem navštívilo na 500 návštěvníků. 11.5. se pak konal v naší hájence 
okresní sněm za účasti 60 delegátů věnovaný oslavám 75. výročí založení Myslivecké 
jednoty. 

 
 
11.7.1997 se konalo slavnostní posezení, kterým vyvrcholily oslavy 50. výročí 

založení Mysliveckého sdružení v Dětmarovicích a zároveň i oslavy 75 let trvání 
Myslivecké jednoty v naší republice. K této události bylo zhotoveno tablo k 50. výročí 
s karikaturami všech členů našeho sdružení.   
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Honitba „Rovina“  Dětmarovice  ve statistice 
(rozloha honitby: do roku 1992 celkem 1247 ha, v letech 1992 - 2002 jen 774 ha) 
 

 
 
 

 
 
 
 
Poznámka: tučně vyznačené jsou maximální počty ulovené (případně odchované či odchycené) u určitého druhu 

zvěře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
srnčí 11 12 12 17 16 16 16 17 18 13 17 18 19 19 17 12 16 11 11 11 13 
bažant 166 106 105 144 152 179 173 33 139 51 138 102 112 33 63 69 81 69 18 29 45 
zajíc 123  42 127 71 101 52 26 2 1 6 30 39 20 35 51 61 74 14 35 17 
černá    1  1     1 1 1 2 1 1 4 3 2 2 2 
kachny 51 43 45 86 49 53 61 66 36 19 98 169 71 88 59 87 49 43 9 13 29 
holub 11 11 18 31 16 24 12 33 9 17 16 30 7 12 27 36 13 14 2 2  
králík 146 79 7 62 16  2 1 1     5   1     
liška 1 2 4 6 7 6 8 3 4 2 8 6 3 10 7 10 6 13 4 18 16 
kočky 81 65 68 73 72 46 84 59 61 53 39 56 48 31 30 38 24 27 7 4 25 
psi 11 9 11 9 5 4 15 4 8 12 4 13 6 6 3 6 5 4 1 2 5 
straka 36 33 18 28 18 15 8 16 6 4 3 11 18 4 10 10 6 12  5 3 
vrána  3 3 3 2 2 3 2  3 4    3 1 2 2   6 
tchoř 3 2 2 2 3 2 2 2    2     1     
kuna         1    1  1 3 1 1 2 1 3 
sojka                      
uloveno 
celkem 

640 365 335 589 427 449 436 262 285 175 334 438 325 230 256 324 270 273 70 122 164 

odchov 
bažantů 

30 10  46 200 100 150  300  374 378 150 75      120  

odchyt 
zajíců 

30 20 21 20 20 20 30               
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Počty ulovené zvěře v letech 1978 - 1998
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ZZáávvěě rr  

 
 
 
 
 
S t r učn é  v y h o d n o c e n í  o b d o b í  1 9 9 5 – 1 9 9 8 

 
Skončilo další čtyřleté volební období.  
„Bylo značně rozmanité. První dva roky byla ekonomika naší země na relativně 

dobré úrovni, takže i finanční zdroje, které mohla naše obec použít, byly větší. 
V uplynulých dvou letech probíhal drastický propad naší ekonomiky. Toto mělo za 
následek  i podstatné snížení rozpočtu naší obce. Přesto se nám společně podařily 
některé pěkné akce: dokončení domu s pečovatelskou službou, oprava budovy pošty, 
oprava fasád některých budov patřících obci, plošná plynofikace u DPS a na Zálesí, 
rekultivace skládky, nové povrchy cest.“ 

Toto je citace  několika řádků starosty obce Ing. Lumíra Mžika,  které napsal ve 
svém „Slovu starosty“ v Dětmarovickém okénku v listopadu tohoto roku. Myslím si, že 
přesně charakterizují uplynulé volební období. 

 
V tomto volebním období byli ve funkci dva starostové obce: Ing. Adolf Neuwert 

zastával funkci od komunálních voleb v roce 1994 do svého předčasného skonu v roce 
1997, poté se ujal funkce Ing. Lumír Mžik. 

Funkci místostarosty vykonával nejdříve Ing. Lumír Mžik a po svém nástupu na 
místo starosty jej vystřídal MUDr. Václav Sochor. 

 
Obecní rada se sešla na 48 řádných a 4 mimořádných zasedáních, přijato bylo 

celkem 505 usnesení. 
Obecní zastupitelstvo se sešlo na 17 řádných a 7 mimořádných zasedáních a 

přijalo celkem 289 usnesení. 
 
Komise kontrolní pracovala ve složení: 
Svatava Salavová, Růžena Kubiňoková, Dagmar Šnapková, Ladislav Poledník, 

Jarmila Kišová a Taťána Čempelová. 
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Z archivních matriálů jsem vybrala několik velmi zajímavých statí, které dosud 
nebyly nikdy nikde publikovány. 
 
 

Pohled z věže kostela na centrum obce v roce 1938 
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V zp o m í n k a  n a  v o l b y  v  p r v n í  p o l o v i ně  2 0 .  s t o l e t í   
 

Je jistě zajímavé, podívat se do minulosti,  jak volili naši krajané či dědové a 
pradědové. 

   
 

Volby 1925 )1 
 
V předvolební kampani tehdy bojovalo o přízeň voličů  celkem 30 stran. Volební 

kampaň byla mnohem otevřenější než dnes. O volby v roce 1925 byl v naší mladé 
republice velký zájem. Účast v některých místech překračovala dokonce 90 %.  

Nakonec zvítězila Republikánská strana zemědělská malorolnického lidu (13,7 
%),  v těsném náskoku  před KSČ (13,1 %). Třetí nejsilnější stranou byla křesťanská 
Československá strana lidová (9,7 %). 

 
Před 70 lety – tedy v roce 1928  se   v   prosinci   konaly  volby  do Zemských 

zastupitelstev, parlamentní volby proběhly až v roce 1929. 
 
 

Volby do zemských zastupitelstev v roce 1928 )2 
 
Volby v roce 1928 byly přísně demokratické.  
Ve volbách tehdy kandidovaly tyto strany: 

- ČSDSD – Československá sociálně demokratická strana dělnická 
- NSDSD – Německá sociálně demokratická strana dělnická 
- NSDP – Německá národně socialistická strana dělnická 
- NKSSL – Německo křesťansko sociální strana lidová  
- ČSL – Československá strana lidová 
- RSZ – Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
- NLS – Německý lidový svaz 
- KSČ – Komunistická strana Československa 
- VSP – Všeobecné sdružení Polského svazu lidového a Židovské strany 
- PSP – Polská socialistická strana dělnická 
- SZ – Svaz zemědělců 

V okrese Fryštát vyhrála KSČ – 15 600 hlasů, na druhém místě VSP – 6518 hlasů 
a třetí PSP – 5312 hlasů.  

 
 

Parlamentní volby v roce 1935 )3 

 
Poslední předválečné parlamentní volby do Národního shromáždění se konaly 

19.května 1935.  
Na Těšínsku byla levice vedle polských stran tradičně nejsilnější politickou silou. 

Sociální demokracie ale tehdy nechtěla mít nic společného s komunistickou stranou.  Ve 
srovnání s dneškem se vedla mnohem ostřejší bitva o každý volební hlas. Volební 
kampaň byla již tehdy velmi různorodá, po městech jezdily dokonce volební automobily 
či volební tramvaje.  

  
Materiály čerpány z denního tisku: 

)1  Mladá fronta dnes, 18. dubna 2002 

)2  Karvinsko, 9. června 1998 

)3  Mladá fronta dnes, 6. června 2002 
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O přízeň voličů se tehdy utkalo 16 stran.  
Ve volebním kraji Moravská Ostrava (kryje se až na Vsetínsko s dnešním krajem), 

kde bylo celkem odevzdáno 580941 hlasů,  vyhrála SdP (Sudetendeutsche Partei) – 
111023 hlasů, druhá skončila sociální demokracie s 93523 hlasy, třetí KSČ – 67128 
hlasů a čtvrtí lidovci – 65558 hlasů. V celé republice pak rovněž vyhrála SdP (15,2 %), 
na druhém místě agrárníci (Republikánská strana zemědělského lidu) – 14,3 %, na 
třetím sociální demokracie (12,6 %) a posléze KSČ (10,3 %).  
 
 

 
Historie budovy čp. 22 (škola, Meta)   

 
 

V letech 1890 - 91 byla postavena čtyřtřídní školní budova u kostela.  
Plán a rozpočet na stavbu budovy čp. 22 zpracoval Josef Berger z Bohumína 

v prvních měsících roku 1890. V červnu byly plány zaslány ke schválení vládě a 21. 
července 1890 byl proveden první výkop.  

Dle toho, co píše kronikář v „Pamětní knize obce Dětmarovice“ na str. 41, se ale 
již tehdy s největší pravděpodobností nejednalo o zcela novou budovu na novém 
stavebním místě. Cituji: „Nejdříve započato s přístavbou, pak snesena střecha staré 
budovy, …“ Z těchto slov je patrné, že zde asi již nějaká malá budova stála.  

16. prosince 1891 se konala kolaudace nové čtyřtřídní školní budovy. 
Objekt byl v roce 1902 rozšířen na šestitřídní.  
Po odchodu okupantů byla budova zpustošena. Před osvobozením v ní bylo totiž 

ubytováno vojsko. Byla značně znečištěna a zařízení v ní zcela zpřeházeno. Okna byla 
vesměs vytlučena. Ale již v záři 1945 bylo obnoveno normální vyučování. 

V letech 1947 - 1948 bylo přikročeno z hygienických důvodů k přístavbě šaten a 
záchodů. 

Jako škola sloužil objekt nejdéle, a to plných 80 let, do roku 1971, tedy do roku 
výstavby nové školy.  

V roce 1972 se proměnil v účelovou aranžérskou propagační výrobnu. Usídlil se 
zde podnik META, v. p. Českého svazu invalidů.  

V letech 1973-74 byla provedena poměrně rozsáhlá  rekonstrukce a oprava 
uvnitř budovy – byla proměněna na výrobní prostory. Rekonstrukce zahrnovala opravu 
střešního pláště, nový průmyslový rozvod elektrické energie po zdi, vybudování šaten 
pro zaměstnance a výstavbu výtahu. 

Další úpravy se konaly v roce 1980, kdy byla vyměněna veškerá okna a 
provedena nová břízolitová fasáda. 

Dnem  1.6.1995  vstoupila  META   Ostrava,  s.  r.  o., pod kterou organizačně   
spadala   i  místní  META, do likvidace.  Dnem 31.8.1995 skončila činnost tohoto 
družstva a objekt  tak byl nabídnut  k odprodeji.   

Od  1.9. převzal  METU do  pronájmu   pan Lubomír Petrek, dosavadní vedoucí  
dětmarovické provozovny)1. Ten zde byl pouze tři roky. 

V roce 1996 byla na stávající rozvody ÚT napojena nová plynová kotelna. 
V květnu 1998 rozhodli členové obecního zastupitelstva o koupi budovy bývalé 

Mety do majetku obce)2. Od 1.11.1998 byl schválen nájem objektu firmě NOTIA a. s., 
která nebytové prostory dále pronajímá dalším firmám)3. 
)1 O problematice METY pojednáno v Kronice obce,  ročník 1995, str. 42.  
)2 O koupi budovy v letošním roce  pojednáno na str. 26/98 této části Kroniky 
)3 O nových firmách se píše v tomto díle na str. 45/98 
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Kulturní a společenské akce v naší obci v letech 1930 - 1940  

 
 
Materiál k této stati byl čerpán z pozůstalosti muzikanta, člena dechové kapely a 

později dětmarovického obecního kronikáře Teofila Šotka. Ten si zamlada vedl osobní 
evidenci o hraní na akcích. Kromě zde uvedených údajů obsahují jeho záznamy ještě 
hraní na pohřbech, svatbách a svatebních zábavách, kterých v té době nebylo málo a 
také hraní v jiných obcích. V záznamech také možno najít částky, které za hraní 
obdržel.  

Výčet akcí je velmi pestrý. Dnes bychom mohli závidět, co všechno naši předkové 
dokázali zorganizovat. Přesto to ještě vlastně nejsou všechny akce, které se tehdy 
v Dětmarovicích konaly. Jsou to pouze ty, na kterých hrál pan Šotek s dechovkou.  

 
V tabulce jsem použila výrazy a zkratky, jak je ve svých záznamech uvedl sám 

pan Šotek, aby nedošlo ke zkomolení či jinému výkladu slova.  
 
Z tohoto materiálu si lze celkem slušně udělat představu o tom, jaké akce byly v  

obci pořádány, kde se konaly,  kdo byl jejich pořadatelem, dále jaké spolky a strany 
v obci v té době pracovaly. 

Rovněž si lze povšimnout skutečnosti, jak po obsazení obce Poláky došlo 
k úbytku akcí a která společenská místnost se dostala do popředí kulturního života. 

 
Za zmínku stojí i skutečnost, že již ve třicátých letech se konaly akce, které se 

konají dodnes a které si dochovaly svůj tradiční název – např. radovánky či oslavy 28. 
října.  

 
Rok: Datum: Akce: Místo konání: 

1930 31.12. Divadelní hra „Dáma v černých koupačkách Dělnický dům 
1931 31.1. Ples u Bartečka 

1.2. Ples Dělnický dům 
14.2. Ples u Něbroja 
15.2. Hasičský ples Dělnický dům 
5.4. Velikonoční svátky kostel 

26.4. Taneční zábava Dělnický dům 
1.5. 1. máj – průvod z Dětmarovic do Německé Lutyně a Orlové 
1.5. Taneční zábava u Bartečka 
3.5. Jarní besídka Dělnický dům 

15.5. Svaté přijímání kostel 
27.5. Májový večírek Dělnický dům 
31.5. Boží tělo kostel 
24.7. Pouťová zábava Dělnický dům 
30.8. Výlet – veřejné cvičení Dělnický dům 
3.10. Taneční zábava „Posvícení“ u Něbroja 

28.10. Divadelní hra „Husopaska“ u Něbroja 
14.11. Divadelní hra „Děti práce“ Dělnický dům 
6.12. Mikulášská zábava Dělnický dům 

20.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Silvestr „Ta myslivecká latina“ Dělnický dům 

1932 17.1. Ples u Něbroja 
30.1. Družstevní ples Dělnický dům 
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 28.3. Velikonoční svátky kostel 
29.3. Šmigrustová zábava Dělnický dům 
5.5. Svaté přijímání kostel 

15.5. Májová besídka Dělnický dům 
29.5. Májový večírek Dělnický dům 
24.7. Pouťová taneční zábava Dělnický dům 
24.7. Pouť kostel 

23.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Silvestr s operetou „Není zajíček“  Dělnický dům 

1933 28.1. Družstevní ples Dělnický dům 
18.2. Plesový večírek u Něbroja 
25.2. Komunistický ples Dělnický dům 
15.4. Velikonoční svátky kostel 
14.5. Májový večírek Dělnický dům 
25.5. Svaté přijímání kostel 
14.6. Boží tělo kostel 
14.7. Veřejné cvičení sokolské Sokolské hřiště  
23.7. Poutní slavnost  kostel 
23.7. Pouťová taneční zábava u Něbroja 
31.9. Svatební zábava u Bartečka 
1.10. Vinobraní u Něbroja 

28.10. Oslava 28. října  
19.11. Zábava s večírkem Dělnický dům 
23.12. Vánoční svátky kostel  
31.12. Silvestr „Děvčátko neříkej“ Dělnický dům 

1934 20.1. Ples Dělnický dům 
3.2. Ples u Něbroja 

11.2. Ples D.T.J. spojený se svatbou Al. Krůla Dělnický dům 
29.3. Velikonoční svátky kostel 
30.3. Šmigrustová zábava Dělnický dům 
15.4. Opereta „Horská láska“   u Něbroja 
22.4. Opereta „Horská láska“ - opakování u Něbroja 
1.5. Májový průvod Dětmarovice 

10.5. Svaté přijímání kostel 
12.5. Taneční zábava D.T.J. u Stoklasů 
13.5. Májový večírek Dělnický dům 
3.6. Boží tělo kostel 

10.6. Veřejné cvičení Sokola Sokolské hřiště 
17.6. Dětské radovánky Sokolské hřiště 
6.7. Průvod „Jana Husa“ Dětmarovice 

22.7. Pouťová taneční zábava Dělnický dům 
29.7. Veřejné cvičení komunistů Dělnický dům 
1.9. Zábavní večírek u Něbroja 

16.9. Taneční zábava D.T.J. u Stoklasů 
30.9. Krmášová taneční zábava Dělnický dům 
6.10. Svatební zábava u Bartečka 
8.12. Opereta „Nevěsta z Tater“   u Něbroja 

16.12. Opereta „Nevěsta z Tater“ – opakování u Něbroja 
23.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Silvestr – divadelní hra a taneční zábava Dělnický dům 

1935 5.1. Ples D.T.J. u Stoklasů 
6.1. Ples Národního sdružení u Něbroja 

19.1. Ples Železničního družstva u Něbroja 
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 3.2. Besídka J.P.T. Dělnický dům 
9.2. Sokolský ples u Něbroja 
7.3. 85. jubileum T.G.Masaryka  

21.4. Velikonoční svátky kostel 
22.4. Šmigrustová zábava u Stoklasů 
1.5. Prvomájový průvod z Koukolné  

30.5. Svaté přijímání kostel 
9.7. Sokolské cvičení Sokolské hřiště 

16.6. Dětské radovánky Sokolské hřiště 
20.6. Boží tělo kostel 
6.7. Upálení Jana Husa  

28.7. „Odpustové kostelní“ kostel 
28.7. Poutní taneční zábava Dělnický dům 
15.9. Posvěcení hasičské stříkačky s taneční zábavou u Něbroja 
22.9. Vinobraní u Něbroja 
22.9. Besídka D.T.J. u Stoklasů 
29.9. Krmášová taneční zábava Dělnický dům 

13.10. Závěrečná hasičská taneční zábava u Bartečka 
28.10. Průvod „28. říjen“ z Dětmarovic do Závady  
3.11. Divadelní hra … Dělnický dům 
9.11. Svatební zábava u Stoklasů 

16.11. Fotbalová taneční zábava u Stoklasů 
17.11. Proletářský večírek J.P.T. Dělnický dům 
8.12. Mikulášská taneční zábava Dělnický dům 

23.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Divadelní hra „Dcerušky…“ Dělnický dům 

1936 3.1. Maškarní ples D.T.J. u Stoklasů 
4.1. Sportovní ples fotbalistů Dělnický dům 

11.1. Ples železničářů  Dělnický dům 
18.1. Hasičský ples Dělnický dům 
19.1. Ples Národního sdružení u Něbroja 
1.2. Ples J.P.T. Dělnický dům 

15.2. Sokolský ples u Něbroja 
23.2. Ples družstva železničářů u Něbroja 
30.2. Divadelní hra „Zlatý liják“ (Národní socialisté) Dělnický dům 
7.3. Oslava narození T.G.Masaryka  
8.3. Divadelní hra „Manželské slasti“ (J.P.T.) Dělnický dům 

17.3. Divadelní hra „Pater Josífek“ Dělnický dům 
12.4. Velikonoční svátky kostel 
1.5. Akademie D.T.J. u Stoklasů 
3.5. Májová akademie J.P.T. Dělnický dům 

21.5. Svaté přijímání kostel 
24.5. Májový večírek soc. mládeže Dělnický dům 
31.5. Sokolské veřejné cvičení u Něbroja 
11.6. Boží tělo kostel 
11.6. Dětské radovánky u Nebroja 
4.7. Večerní slavnostní valná hromada Dělnický dům 
5.7. Všedělnická slavnost – 30. jubileum (Potravní spolek) Dělnický dům 
9.8. Hudebnický výlet Dělnický dům 

12.9. Rekrutská taneční zábava Dělnický dům 
21.9. Vinobraní u Něbroja 

28.10. Průvod …  
28.10. Opereta „Hanička z Podlesí“ u Něbroja 
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15.11. Zábavní besídka Dělnický dům 
6.12. Mikulášská zábava Dělnický dům 

23.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Silvestrovská zábava u Něbroja 

1937 6.1. Ples železničářský u Něbroja 
9.1. Matiční ples u Něbroja 

16.1. Fotbalový ples u Něbroja 
30.1. Družstevní ples Dělnický dům 
6.2. Sokolský ples u Něbroja 

28.2. Divadelní hra soc. mládeže Dělnický dům 
7.3. Oslava T.G.Masaryka  

27.3. Velikonoční svátky kostel  
28.3. Divadelní hra soc. dem. Dělnický dům 
29.3. Šmigrustová taneční zábava (Včelaři) Dělnický dům 
3.4. Divadelní hra soc. mládeže Dělnický dům 
1.5. Prvomájový průvod do Fryštátu  
1.5. Taneční zábava u Něbroja 
6.5. Svaté přijímání kostel 

16.5. Opereta „Tulák“ Sokolské hřiště 
30.5. Májová slavnost Dělnický dům 
20.6. Sokolské veřejné cvičení Sokolské hřiště 
červen  Dětské radovánky Sokolské hřiště 

5.7. Oslava Jana Husa Sokolské hřiště 
1.8. Družstevní výlet Dělnický dům 
8.8. Hasičský výlet Sokolské hřiště 

15.8. Taneční zábava (Soc. dem.) Dělnický dům 
22.8. Dožínková taneční zábava u Něbroja 
5.9. Svatební taneční zábava u Riegra 

12.8. Odpolední slavnost – otevření žel. zastávky v Koukolné  Sokolské hřiště 
3.10. Krmášová taneční zábava u Bartečka 

17.10. Opereta „Poštmistr..“ Dělnický dům 
28.10. Oslava 28. října - průvod  
28.10. Taneční zábava u Něbroja 
5.12. Mikulášská taneční zábava (soc. dem.) Dělnický dům 

23.12. Vánoční svátky kostel 
31.12. Opereta „Zelená krev“ Dělnický dům 

1938 8.1. Ples České sociální demokracie Dělnický dům 
15.1. Ples matiční u Něbroja 
29.1. Ples maškarní u Krůčka 
5.2. Ples sokolský u Něbroja 

12.2. Ples družstevní Dělnický dům 
19.2. Ples železničního družstva u Něbroja 
27.2. Ples D.T.J. Dělnický dům 
19.3. Josefovská zábava a vepřové hody u Něbroja 
17.4. Velikonoční svátky kostel 
1.5. Taneční zábava sociální demokracie u Něbroja 
7.5. Dětská školní besídka u Stoklasů 

21.5. Taneční zábava (Krenes František) Dělnický dům 
26.5. Taneční zábava po besídce Sokolské hřiště 
4.6. Svatební taneční zábava Dělnický dům 

12.6. Dětské radovánky Sokolské hřiště 
16.6. Boží tělo kostel 
19.6. Dětské radovánky u Stoklasů 
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 5.7. Průvod Jana Husa Sokolské hřiště 
23.7. Poutní taneční zábava Dělnický dům 
7.8. Komunistický výlet s veřejným cvičením Dělnický dům 

21.8. Družstevní zábava u Něbroja 
21.8. Dožínková zábava u Něbroja 
4.9. Výlet sociální demokracie Dělnický dům 

11.9. Výlet Národních socialistů Dělnický dům 
1939 4.2. „Ball“ – hasiči pol. u Bartečka 

9.4. Velikonoční svátky kostel 
10.4. Šmigrustová taneční zábava u Bartečka 
29.2. Taneční zábava „polský kurs“ Dělnický dům 
23.7. „Odpustová“ taneční zábava Dělnický dům 
6.8. Hasičský výlet u Bartečka 

20.8. „Dožynki polski“ u Bartečka 
25.12. Vánoční svátky kostel 

1940 3.2. Družstevní ples Dělnický dům 
24.3. Velikonoční svátky kostel 
1.5. Taneční zábava u Riegra 

26.5. Boží tělo kostel 
 

Toto je poslední zápis o akcích v té době, další záznamy o kulturních a 
společenských akcích nejsou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
Členky JPT v Dělnickém domě.  

S největší pravděpodobností se jednalo o vystoupení,  
které se konalo v roce 1930 

v rámci oslav 10. výročí založení dělnických tělocvičných jednot 
v Dětmarovicích 
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SSeezznnaamm  ppřř íí ll oohh   

 
 
 

 
 
F o t o d o k u m e n t a c e : 
 

- 5 ks foto poškozené střechy na Metě (str. 108 hlavního alba) 
- 4 ks foto z plynofikace „Zálesí – Šnapková“ (str. 109 hlavního alba) 
- 1 ks foto budovy čp. 550 (str. 109 hlavního alba) 
- 1 ks foto nového komína Edě (str. 110 hlavního alba) 
- 3 ks foto „Na novém komíně“ (str. 110 hlavního alba) 
- 4 ks foto „Pohledy z nového komína (str. 111  hlavního alba) 
- 5 ks foto ze setkání jubilantů (str. 112 hlavního alba) 
- 2 ks foto Miloše Nesvadby v Dětmarovicích (str. 113 hlavního alba) 

 
 

J i n é  m a t e r i á l y :  
 

- článek z novin o povodních (2 str.) 
- propagační materiál k volbám ´98 (1 str.) 
- hlasovací lístky pro volby do Parlamentu (3 str.) 
- graf  - výsledky voleb do Parlamentu v obci (1 str.) 
- výsledky voleb do Parlamentu v okrese Karviná (4 str.) 
- hlasovací lístek  pro volby do zastupitelstva obce (1 list) 
- výsledky voleb do zastupitelstev obcí v okrese (1 brožura) 
- článek z novin – výsledky voleb v okrese (1 list) 
- článek z novin – výsledky voleb v kraji (1 list) 
- kopie propagačních fotografií – vánoční výzdoba v obci (1 str.) 
- článek z novin  o odsíření EDě (1 str.) 
- informační noviny k odsíření (1 list) 
- zpravodaj EDě „Osmistovka“ (1 list) 
- oznámení usnesení OZ o zrušení Obecních služeb (1 str.) 
- souhlas správce daně s ukončením činnosti Obecních služeb (1 str.) 
- originál kresby Miloše Nesvadby (1 list) 
- komentář ke statistickým výkazům kina  (3 str.) 

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

- Noviny Karvinska ze dne 12.2.1998 (2 výtisky) 
- písemnosti z činnosti Obecních služeb (1 pořadač) 
- propagační materiál firmy Tercia (1obálka) 
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