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Úvod

Rok 1999 měl být rokem výjimečným. Lidstvu hrozili věštci, hvězdy i magické
devítky. Nakonec to byl rok téměř zcela obyčejný. Pravda, nevyhnuly se nám trable,
mnohým často chyběly peníze (jiní jich zase naopak měli přespříliš), hodně se ve světě
třásla zem, jinde se střílelo a zabíjelo, lidé ztráceli i nacházeli domovy. Slavili jsme
narození našich dětí, plakali na pohřbech blízkých. Politici zlobili, ale někdy také
rozesmávali. Sportovní fanoušci jásali i nadávali. Zářivé idoly těšily, vyváděly,
rozcházely se a zamilovávaly. A my jsme si o tom všem povídali. Štěstí se mísilo se
slzami, láska se zlobou.
Rok obyčejný, ale rok, který určitě stojí za ohlédnutí a zapamatování. Vždyť ten
příští, navíc tak magický, bude zcela určitě jiný …
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Nejdůležitěj ší události a výročí v širším kontextu

Vstup ČR do NATO
12. března 1999 vstoupila Česká republika do NATO.
Z výzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM) vyplynulo, že tato
událost byla největší tuzemskou událostí roku 1999.
Nu ovšem, vždy musíme někam patřit!

85 let od doby, kdy začala první světová válka
Sarajevský atentát a následné vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem v roce
1914. To jsou všeobecně známá fakta. Málokdo si ale dnes uvědomuje, že tyto události
přinesly válečnou realitu i do té nejmenší vísky na severu Moravy, samozřejmě i k nám
do Dětmarovic.
Vojáci odcházeli na frontu, byly zabavovány koně, dobytek i úroda, …
Následovaly 4 roky utrpení.
Toto období a jeho realitu nám připomíná pomník obětem první světové války,
dnes umístěný na hřbitově.

60. výročí okupace českých zemí fašisty
Měli bychom si uvědomit, že 15. března 1939 došlo k obsazení českých zemí
nacistickými vojsky. Na základě Hitlerova výnosu o zřízení protektorátu Čechy a
Morava byly pak dne 16. března české země přičleněny k německé říši.
1. září 1939 pak fašistické Německo přepadlo Polsko a rozpoutalo tak 2. světovou
válku.
Na takové věci bychom neměli zapomínat ani po desetiletích.

30. výročí srpna 1969
Srpnové dny před třiceti lety se zapsaly do historie našeho státu jako největší akce
odporu veřejnosti proti komunistickému režimu před listopadem 1989.
Současně ovšem také největší jednorázovou represní akcí moci proti společnosti.
Tehdy, v srpnu 1969, představovalo potlačení demonstrací definitivní konec reformního
období „socialismu s lidskou tváří“, známého také jako „pražské jaro“.

10 let od pádu berlínské zdi
9. listopadu letošního roku se celý Berlín ocitl na nohou. Občané německé
metropole vzpomínali 10. výročí pádu osudné zdi, která jako symbol totality
rozdělovala nejen toto město, ale vlastně německou zemi i celý evropský kontinent.

10 let od sametové revoluce
Každé kulaté výročí je důvodem k bilanci. Desáté výročí pádu dřívějšího režimu
nás přinejmenším nutí zamyslet se nad tím, jak to tenkrát 17. listopadu 1989 bylo, co se
tehdy vlastně událo a co nám těch deset let dalo či vzalo.
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V letošním roce tedy uplynulo deset let ode den, kdy studenti začali svým
pochodem z pražského Albertova tzv. „sametovou revoluci“. Studentská demonstrace se
přesunula na Národní třídu a byla oficiálním startem k procesu demokratizace země.
Ke vzpomínkám na tyto události pozval president Václav Havel významné hosty.
Přijal je na Pražském hradě a vyznamenal. 7 osobností, které se rozhodující měrou
podílely na pádu tzv. železné opony obdržely z jeho rukou nejvyšší státní vyznamenání
Řád bílého lva. Byli to Michail Gorbačov, Helmut Kohl, Georg Bush, Margaret
Thatcherová, Lech Walesa, Francois Mitterand – in memorian a nepřítomný Ronald
Reagan.
Na Národní třídě se v té době na protest sešlo několik stovek lidí. Bývalí studenti
sepsali výzvu „Děkujeme, odejděte“, která patřila současné politické garnituře.
Mnoha Čechům se dnes nevede nejlépe. Práce je stále méně a životní úroveň
převážné části našeho obyvatelstva stagnuje. Mezi chudobnými a bohatými se čím dál
více prohlubuje propast.
Co nám tedy změna režimu dala?
- socialismus se proměnil v kapitalismus
- místo RVHP máme NATO
- můžeme jezdit jak se komu líbí za hranice. Ale pouze ti, co na to mají
- máme svobodu slova i shromažďovací
- můžeme svobodně volit
Co nám změna režimu vzala?
- bojíme se na ulici i doma, protože stoupla kriminalita
- nemáme téměř žádné životní a sociální jistoty
- za lékařskou péči si musíme připlácet

Těžba uhlí živila na severní Moravě statisíce lidí
Těžba uhlí začala v našem regionu v roce 1766 v Ostravě, o deset let později,
v roce 1776, pak v Karviné. Restruktuelizace hornictví za posledních deset let přinesla
do řad občanů trvající nejistotu. Byly propuštěny tisíce horníků, Karvinsko se dostalo na
popřední místo v nezaměstnanosti, která v srpnu 1999 dosáhla 17,4 %.

1. máj se naposledy povinně oslavoval před deseti lety
Prvního května 1989 se naposledy konaly téměř povinné oslavy 1. máje – svátku
práce. Tento svátek má dlouhou tradici a v různých podobách se ctí na celém světě již
od roku 1889, v Československu byl uzákoněn od roku 1925.
I Dětmarovicemi procházel prvomájový průvod naposled v roce 1989. V roce
1990 se pak ještě konaly neformální oslavy 1. máje v novém pojetí bez průvodu u
Dělnického domu. To bylo ale úplně naposled.
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140 let plynárenství na severní Moravě
V posledním období naše obec proinvestovala desítky miliónů korun na
plynofikaci obce. Víme vůbec jakou tradici plynárenství u nás má?
V letošním roce slaví plynárenství v našem regionu kulaté výročí – 140 let své
existence. Své první krůčky začalo v hlavním městě Slezska Opavě, která byla
v polovině 19. století významným společenským, kulturním, ale i průmyslovým
střediskem. Proto také bylo jedním z prvních měst na území našeho státu, které zahájilo
jednání k výstavbě městské plynárny.

Krachy bank
To, co nikoho z nás nenechává klidným, je asi fakt, že v naší republice krachují
banky. Po sametové revoluci jich byla založena celá spousta. Předháněly se jedna vedle
druhé, jak nalákat klienty, slibovaly i nemožné. Výsledkem jsou jejich krachy.
Od září 1993 do září 1999 zkrachovalo v České republice celkem 16 bank.
Úctyhodný počet na tak krátkou dobu.

Válka v bývalé Jugoslávii
Podle odborníků byla hlavní zahraniční událostí roku 1999 válka v bývalé
Jugoslávii.

Magické datum
Pět magických devítek v datu 9.9.1999! Snoubenci celého světa měli pohotovost.
Zejména v Evropě byla hysterie devítkových svateb pozoruhodná. Také v naší republice
vypuklo sňatkové šílenství. Novomanželé doufají, že jim toto datum plné devítek
přinese více štěstí, než kterýkoliv jiný den. Na Staroměstské radnici v Praze se oddávalo
až do půlnoci.
A co u nás v Dětmarovicích? Klid po pěšině.

Mezinárodní rok seniorů
OSN vyhlásilo rok 1999 rokem seniorů, aby byl vyvolán zájem světové
společnosti o tuto část populace. V současné době dochází ke změnám v poměru občanů
starších 60 let k celkovému počtu obyvatel. Jednoduše řečeno – obyvatelstvo naší
planety stárne.
Druhým důvodem je ta skutečnost, a dění okolo nás stále o tom přesvědčuje, že
senioři jsou v posledních letech chápáni jako cosi nadbytečného. Vytratila se úcta
k seniorskému věku, ke zkušenostem, které tato věková skupina během dosavadního
života získala.
Všichni bychom měli na seniory více myslet. Jednou i my se jimi staneme.
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Počasí,
přírodní podmínky

Počasí v roce 1999 se vyznačovalo velmi mírnou a krátkou zimou, časným jarem,
vedrem a dusnem, střídanými vydatnými přeháňkami v květnu a červnu, …

22. června 1999 byl na řece Olši vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity
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Čty ři ro ční obd obí

Zima
První lednové dny bylo nezvykle teplo, ve dnech 5. – 7.1. byla překonána
dlouhodobá teplotní maxima, a to následovně:
den:
ukazatel:
teplota:

5.1.
dosavadní
nově
maximum naměřené
13,8 oC

6.1.
dosavadní
nově
maximum naměřené
14,2 oC

7.1.
dosavadní
nově
maximum naměřené
12,8 oC

I další lednové dny bylo teplo, po sněhu ani památky. Na cestách bylo bláto po
plynofikaci, která se prováděla na podzim. Dokonce na cestě na Zálesí vedle občana
Fejtka prokopávali cestu a dělali nový můstek.
Teprve někdy v únoru napadl sníh. Ale ten nevydržel dlouho a již
3.3. byla opět naměřena rekordní teplota, tentokrát 15,1 oC. 6. a 7.3. se již
prováděl jarní úklid na cestách.
Celkem tedy teplotní rekord byl v zimním období v roce 1999 překonán čtyřikrát.

Jaro, léto
26. března v 6,30 hod. ráno přistálo na pozemek Ludvíka Krůčka na Zálesí pět
bílých čápů. Jak se zdálo, byli zjevně unaveni po daleké cestě. Zřejmě zde odpočívali a
hledali vhodnou potravu. Teprve více jak po hodině se vznesli do vzduchu. 3 přistáli po
několika stovkách metrů na pozemku v sousední obci Doubrava a 2 letěli směrem na
Dětmarovice. S největší pravděpodobností se jednalo o čapí pár, který již dlouhá léta
hnízdí ve dvoře pana Bohumila Stáni naproti kostelu v centru naší obce.
1. května byl nádherný ne jarní, ale spíše letní, den.
Poslední dekáda měsíce května a v měsíci červnu se počasí vyznačovalo
vysokými teplotami, až vedry a dusny, které střídaly vydatné přeháňky, deště a lijáky.
Jak vypadaly některé dny léta 1999, ukazuje následující tabulka:
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.-6.6
7.-11.6.
11.6.
12.6.
14.6.-17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
28.6.

teplota 28 o C
teplota 28o C – velká bouřka
teplo – parno – dusno
v 18,oo hod. se přehnala na Zálesí bouře s obrovskými kroupami velkými
jako holubí vejce
střídavě parno – vedro – přeháňky
jasno, dusno, teplo, přeháňky
bouřka, liják
postupné ochlazování
prší, prší, prší
vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity na řece Olši, voda stojí na polích,
místní toky vylity z koryt, Mlýnka jen 10 cm k vylití
první den bez deště, ale pod mrakem
konečně slunečno
opět zataženo, v noci na …
déšť, liják, vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na Olši (situace focena)
postupné ubývání oblačnosti, začíná se vyjasňovat
bouře, liják

11/99
4.7. teplota přes 30o C
5.-6.7. u nás teplota 33o C
Extrémní vedra se za tyto sváteční dny zapsaly do teplotních statistik na
několika místech naší republiky. Např. v Praze-Libuši byla naměřena
teplota 34,8o C, v Plzni byl zaznamenán místní rekord 36,5o C
7.7. prudké ochlazení, teplota 16o C
8.7. oblačno, liják na některých místech Jesenicka se místní toky vylily z koryt a
zaplavily pole, zahrady, silnice a někde i domy. Lidé se po zkušenostech
z roku 1997 obávali, co bude následovat.
12.7. liják, silné vydatné deště na mnoha místech Evropy (např. v Maďarsku,
Srbsku – jsou hlášeni i mrtví, Rumunsko naopak sužováno nesnesitelnými
vedry – i zde mrtví) Velké výkyvy počasí po celé Evropě
13.-14.7. v noci bouřka, další ochlazení
19.7.-21.7. začíná vedro, krásně, přímo hyc
22.-28.7. krásně, teplo
29.7.-2.8. přeháňky
3.8. opět teplo
9.-10.8. vedro se střídá s přeháňkami

Dne 11.8. jsme sledovali zatmění Slunce)1 . Tento den jako by byl zlomem začíná se ochlazovat. Denní teplota tak akorát, na druhou stranu ale již začínají
chladnější večery.
Více jak 14 dní vůbec nepršelo, 24.8 už bylo šílené sucho až 28.8. konečně
zapršelo.
Další dny opět hezké počasí, do 23.9. počasí přiměřené svému období.

Podzim
24.9. začínají přeháňky, ale již 27.9. bylo hezky, krásně teplo. Několik velmi
pěkných podzimních dní, které vydržely do 3.10.
4.10. došlo k prudkému ochlazení doprovázenému přeháňkami. Toho večera jsme
byli nuceni poprvé zatopit. V dalších dnech se teploty přes den pohybovaly v rozmezí
10 – 12o C, noční pouze okolo 5o C.
11.10. došlo k dalšímu ochlazení. Opět bylo deštivo. Následující dny teploty stále
klesaly dolů.
Již ze 17. na 18.10. a z 18. na 19.10. byla noční teplota 0o C, z 19. na 20.10. –2o C,
z 20. na 21.10. dokonce noční teplota klesla až na –5o C.
Tento prudký pokles teploty působil na některé rostlinstvo jako šok. Během jedné
jediné noci z 18. na 19.10.)2 například opadalo veškeré listí z vlašských ořechů.
Ale naštěstí se již 23.10. oteplilo a denní teploty se vyhouply na 12o C a
následovalo babí léto. Od 25.10. se střídaly nádherné slunečné dny s teplotou 14 – 18o C
se dny občas přeháňkovými.
Bylo ideální počasí k podzimním pracím na zahradách a polích.
První listopadové dny se teplota pohybovala v rozmezí 10 – 13o C.
8.11. byl déšť, ochladilo se, na horách byly hlášeny sněhové přeháňky.
)1 Viz samostatný článek na následující straně
)2 Poznámka: 19.10. hlásili v Jeseníkách sněhovou pokrývku o síle 18 cm
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18.11. se v nočních hodinách objevil i u nás první sněhový poprašek, 20. a 21.11.
už opravdu sněžilo. Lysá hora hlásila v uvedených dnech už 40 cm sněhu. 23. a 24.11.
byla u nás teplota 0o C, napadlo cca 20 cm těžkého mokrého sněhu. Noviny dokonce
psaly, že místy v našem regionu napadlo až 30 cm sněhu. Ještě nezačala astronomická
zima a na Moravě už byla první sněhová kalamita.
Ale hned nato 25.11. začal sníh tát, byla neskutečná břečka, ve které se ani moc
nedalo chodit. Z domu na obecní úřad jsem šla celou hodinu. Denní teplota byla okolo
0o C, noční se pohybovala okolo –3o C.
I další dny byly podobné.
29.11. došlo k dalšímu oteplení.
5.12. už bylo téměř bez sněhu a teplota se přehoupla nad nulu.
Ve dnech 10.-12.12. bylo neuvěřitelně krásně. Slunečné počasí připomínalo spíše
jaro, teplota se vyhoupla na neskutečných 8o C.
Od 15.12. se při jasné obloze opět začalo postupně ochlazovat.
V neděli 19.12. teplota dosáhla nuly, začalo sněžit. Objevila se naděje, že vánoce
budou bílé. 20.12. dále sněžilo.
24.12. se ochladilo, denní i noční teploty se držely okolo –10o C.
Prožili jsme pro tuto dobu téměř ideální počasí - krásné, bílé, zasněžené vánoce.

Letní čas
V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé v letech 1915 – 1916. Vrátil se až
v roce 1940 a trval do roku 1949.
Historicky potřetí se každoročně začaly posunovat hodinové ručičky v roce 1979.
Až do roku 1995 trval letní čas v České republice 6 měsíců, od roku 1996 Češi srovnali
svůj čas se zvyklostmi v zemích Evropské unie a časový posun trvá 7 měsíců, tedy do
konce října.

Zat mění Slunce
Dne 11.8. letošního roku jsme mohli v Evropě sledovat úplné zatmění Slunce unikátní astronomický úkaz, který se na Zemi vyskytuje velmi ojediněle. Ve dvacátém
století bylo na tomto kontinentu pozorováno celkem osmkrát a to letošní bylo
posledním v tomto tisíciletí na celém světě vůbec. V Čechách bylo úplné zatmění
Slunce naposledy 12. května 1706 a příští bude až za dlouhých 136 let dne 7. října 2135.
Tento nevídaný úkaz byl viditelný v několika evropských státech. Jako první jej
mohli pozorovat zhruba od 11 hodin pozorovatelé na atlantickém pobřeží Velké
Británie. Potom stín Měsíce, který na své trase ponořil do tmy území, přes něž postupně
procházel, začal postupovat přes Francii, Lucembursko, Německo, Rakousko,
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Turecka, aby se posléze přesunul do oblasti
Indického oceánu.
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Na tento přírodní úkaz se kromě astronomů připravovaly desítky miliónů
amatérských pozorovatelů. Mimořádnou pozornost tomuto jevu věnovali i astrologové,
protože konstelace hvězd v době zatmění je rovněž unikátní a nebude se v této sestavě
dlouhá léta opakovat. To dalo mj. i prostor pro nejrůznější spekulace o tom, jaký vliv
tato kosmická konfigurace může mít na další osudy naší planety včetně hypotetického
konce světa, s nímž byly tyto astronomické jevy často v minulosti spojovány.
Úplné zatmění Slunce má velký význam nejen pro již zmiňovanou astronomii a
astrologii, ale i pro řadu dalších vědních oborů. Při zatmění Slunce i Měsíce je totiž
určena velmi přesně vzájemná poloha obou zúčastněných těles i naší Země, což
umožňuje zpřesňování teorie pohybu Měsíce, zpomalování rotace Země, atp.
Vzhledem k tomu, že Českou republiku pás tzv. totálního zatmění minul nedaleko
našich jižních hranic a sluneční koróna nebyla měsíčním stínem překryta úplně, lidé se
přece jen tohoto výjimečného představení dočkali.
V ČR šlo vlastně o částečně úplné zatmění z 98 %. Trvalo přes dvě hodiny –
začalo v 11,19 hod. nad Plzní a skončilo ve 14,09 nad Ostravou, tedy i nad námi v
Dětmarovicích. V pásmu úplného zatmění jižně od našich hranic tento jev trval 140
sekund, nebylo to ale všude stejné. Bylo to dáno tím, že pás úplného zatmění (pás
totality) byl 110 - 120 km široký a směrem do centra doba zatmění přibývala.
Místo v ČR:
Plzeň
Ústí nad Labem
České Budějovice
Hradec Králové
Praha
Brno
Ostrava

Doba zatmění:
11,19 – 14,02
11,21 – 14,02
11,21 – 14,05
11,23 – 14,05
11,24 – 14,08
11,24 – 14,08
11,27 – 14,09

Tento jev byl ve všech médiích velmi výrazně medializován. Přitom bylo také
doporučeno, jak tento úkaz pozorovat, aby nedošlo k poškození zraku. Sluneční paprsky
mohou podle očních lékařů poškodit sítnici a doslova spálit místo nejostřejšího vidění.
Odborníci proto doporučili použít speciální brýle či alespoň nějakou jinou náhradní
ochranu..
Zájem o zřídkavý přírodní jev se v Evropě stal současně i výnosnou komerční
záležitostí. Spokojeni byli především výrobci speciálních brýlí pro pozorování zatmění,
které se v posledních týdnech staly hitem. Zájem předčil veškerá očekávání výrobců,
takže mnohde se staly nedostatkovým zbožím.
I u nás se ochranné brýle prodávaly.

Na prvních čtyřech snímcích
5 fází
jsouzatmění
postupně
Slunce
zachyceny fáze zatmění Slunce,
jak jsme je mohli pozorovat u nás v České republice.
Na posledním pátém snímku je zachyceno úplné zatmění Slunce v pásu tzv. „totality“.
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Politický
a veřejný život

V letošním roce konečně nebyly volby. Noví členové obecního zastupitelstva
sbírali své první funkcionářské zkušenosti.
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Z jednání obecního zastupitelstva)*

2. zasedání OZ dne 27.1.1999
schválilo:
plán práce obecního zastupitelstva
souborné stanovisko pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce
smlouvy obce s ČSAD Havířov a ČSAD Karviná o zajištění dopravní obslužnosti
na území obce v roce 1999
poskytnutí odměn členům obecní rady ve výši 800,- Kč měsíčně
poskytnutí odměn předsedům komisí ve výši 600,- Kč měsíčně
jmenovalo:
členem okresní školské rady Ing. Miroslava Kozla
3. zasedání OZ dne 31.3.1999
schválilo:
program rozvoje obce pro rok 1999)1
poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce)2
úhradu členského příspěvku obce „Svazu obcí okresu Karviná“ každoročně ve
výši 1,50 Kč/obyvatele, to je pro rok 1999 5.675,- Kč
návrh smlouvy obce s Urbanistickým střediskem Ostrava na zpracování „Návrhu
změny č. 1 územního plánu“
účast obce v obchodní společnosti Moravskoslezské vodovody a kanalizace, s. r.
o. a nepeněžitý vklad obce ve formě 15.130 ks akcií SmVaK a. s. do této
společnosti, bude-li zřízena
uložilo:
zpracovat studii příležitostí na výstavbu plynovodu, a to na základě předložené
žádosti občanů (RD čp. 89, 397, 649, 478, 579, 500, 340, 544 a 184)
vzalo na vědomí:
informaci o vývoji vlastnických vztahů ve společnosti SmVaK
1. mimořádné zasedání OZ dne 14.4.1999
schválilo:
prodej 15.120 ks akcií SmVaK Ostrava firmě Anglian Water za cenu 600,- Kč za
1 ks akcie
pověřilo:
starostu obce ing. Lumíra Mžika k podpisu smlouvy o prodeji těchto akcií
2. mimořádné zasedání OZ dne 17.5.1999
schválilo:
prodej 2.020 ks akcií Severomoravské energetiky a. s. za minimální prodejní cenu
2.300,- Kč za 1 akcii

)* Usnesení, týkající se rozpočtu obce, jsou uvedena v kapitole „Rozpočtová opatření“. Zastupitelstvo
obce projednává pravidelně i další záležitosti. Např. majetkové převody mezi obcí a občany či
organizacemi. V poslední době je jich celá řada. OZ také projednává poskytování bezúročných půjček ze
sociálního fondu pracovníkům obce.
)1 Program rozvoje obce na str.19/99
)2 Příspěvky organizacím na str.26/99
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zmocnilo a pověřilo:
starostu obce Ing. Lumíra Mžika a zástupce starosty obce pana Josefa Tomčíka
společně podepisovat všechny potřebné smlouvy a právní náležitosti včetně
převodu ve Středisku cenných papírů a konečného potvrzení obchodu
obchodníkovi, za účelem dosažení prodeje akcií SME a. s.
4. zasedání OZ dne 26.5.1999
schválilo:
upravený program rozvoje obce pro rok 1999
vzalo na vědomí:
zprávu o stavu požární ochrany v obci
projednalo záměr využití budovy METY
3. mimořádné zasedání OZ dne 11.8.1999
schválilo:
provedení rekonstrukce topení na plynové v obecní budově čp. 334 Restaurace
Rumcajs v nutném rozsahu v hodnotě do 100 tis. Kč
prodej 1073 ks akcií SMP a. s. za cenu 1.400,- Kč za 1 ks firmě SPP Bohemia a. s.
uzavření smlouvy mezi obcí Dětmarovice a SmVaK a. s. o spolupráci
vstup obce do Severomoravského vodárenského svazu
pověřilo:
Ing. Lumíra Mžika, starostu obce, k podpisu smlouvy o prodeji akcií SMP a. s.
v souladu s výše uvedeným usnesením
5. zasedání OZ dne 30.9.1999
schválilo:
poskytnutí dalšího příspěvku ve výši 100 tis. Kč Sportovnímu klubu na činnost
(postup do vyšší soutěže – do divize)
darovací smlouvu obce s firmou GRADO (Radka a Radomír Gruščíkovi) na
peněžitý dar ve výši 2.991,- Kč na zaplacení faktury za jízdné na školní výlet pro
Základní školu
darovací smlouvu obce s Elektrárnou na 10.000,- Kč pro mateřskou školu
v Koukolné na vybavení moderními školními pomůckami
darovací smlouvu obce s firmou R.T.S cs, spol. s r. o. na hmotný dar v hodnotě
17.029,- Kč na rozvoj školství
darovací smlouvu obce s firmou Rudolf Szarzec – montážní firma na dar ve výši
34.956,10 Kč na jednu kompletní počítačovou jednotku Pentium II pro základní
školu
přistoupení obce k mandátní smlouvě měst a obcí s firmou PROFIL SERVIS s r. o.
pro prodej 2020 ks akcií Severomoravské energetiky a. s.
poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč na rodinný domek pro účely napojení
vodovodních přípojek na nový vodovod Glembovec
neschválilo:
poskytnutí dotace občanům na plynofikaci rodinných domků na Zálesí (vlevo od
Rumcajse)
žádost manželů Kulasových o rozšíření plynofikace k jejich domku
doporučilo:
zřídit komisi výstavby
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uložilo:
uskutečnit jednání se zástupci obce Dolní Lutyně, města Orlové a Pozemkového
fondu za přítomnosti manželů Kijonkových k řešení situace okolo zatápění jejich
rodinného domku povrchovými vodami při silnějších deštích
vzalo na vědomí:
žádost občanů bydlících u hráze rybníka Větrov o řešení příjezdové komunikace
k jejich rodinným domkům s tím, že bude provedeno zaměření obecní příjezdové
komunikace
výsledky ankety na využití obecní budovy čp. 22
6. zasedání OZ dne 1.12.1999
schválilo:
plán práce obecního zastupitelstva pro rok 2000
poskytnutí finančních darů rodině Kostelníkové jako výpomoc na obnovu zařízení
jejich bytů, které byly zničeny cizí osobou )*
úhradu členského příspěvku Severomoravskému vodárenskému svazu za rok 1999
ve výši 500,- Kč
poplatky za svoz komunálního odpadu firmou ASA pro rok 2000
poplatky za užívání kontejneru ve výši 500,- Kč
4. mimořádné zasedání OZ dne 20.12.1999
schválilo:
změnu č. 1 územního plánu sídelního útvaru obce Dětmarovice
a v souvislosti s tím přijalo dalších 6 bodů usnesení týkajících se této změny

Letecký pohled na centrum obce

Změny ve funkcích
Zástupce starosty obce pan Josef Tomčík rezignoval na svou funkci předsedy
komise životního prostředí a dopravy a na jeho místo byl Obecní radou jmenován pan
Otto Hanusek.
Koncem roku požádal pan Bohumír Balon o uvolnění z funkce předsedy komise
SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti). Na jeho místo byl předsedou jmenován člen
obecního zastupitelstva pan Oldřich Bura.
)* Viz samostatný článek v kapitole „Obyvatelstvo“ na str. 40/99
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Ze života obce

Dokončovací práce na plynovodu „P 5“ na Zálesí v lednu 1999

Při Obecním úřadu byla nově zřízena 4 pracovní místa pro výkon VPP (veřejně
prospěšných prácí) na dobu určitou od 10.5. do 31.10.1999.
Náklady na ně jsou součástí kapitoly „Životní prostředí“. Jsou plně hrazeny
Úřadem práce.
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P r o g r a m r o z v o j e o b c e n a r o k 1 9 9 9 )*

Rozpočet: )*
Název akce:
Budovy, stavby:
Vodovod u zdravotního střediska
Plyn + vodovod k modlitebně CASD
Plynovod Kubiňoková „P7“
Dokončení vodovodu Glembovec
Dokončení plynovodu Zálesí „P5“
Plynovod Glembovec „P4“
Plynofikace bytu čp. 1050 + čp. 334
Dokončení plynovodu Petrášová (z r.98)
Plynofikace bytu Tichá – invest. půjčka
Rezerva:

Stroje a zařízení:
Malotraktor pro komunální služby
Dodávkový automobil pro peč. službu
Robot pro školní jídelnu v MŠ Koukolná
Telekomunikační rozvod v obci
Rozšíření počítačové sítě v budově OÚ
Rozšíření telekomunikační sítě v ZŠ
Keramická vypalovací pec pro ZŠ
Rezerva:

Projekty:
Výkupy pozemků:
Investice celkem:

původní:
5,980
860
1,320
3,100
550
150
1,340
1,000
300
40
500
200
8,020

úprava
5/99:
11,380
820
1,520
2,730
840
470
5,000
1,945
1,200
400
40
65
120
120
500
200
14,025

úprava
8/99:
13,150
840
1,590
2,810
840
470
5,163
150
1,287
1,945
1,156
380
62
119
112
76
40
500
200
15,795

úprava
11/99:
13,150
962
2,067
2,979
840
502
4,885
150
37
728
1,945
1,156
380
62
119
112
76
40
500
200
15,795

Skutečnost
k 31.12.99:

10,993.000,942.000,1,719.000,2,604.000,762.000,377.000,4,355.000,147.000,37.000,50.000,1,901.000,1,156.000,380.000,62.000,119.000,112.000,72.000,461.000,107.000,13,462.000,-

Poznámky:
Pod čarou byly pak ještě další akce, které se pro nedostatek finančních prostředků
do programu nedostaly a jsou připraveny jako rezerva pro další roky.
Byly to:
plynovod „P1“ – Obecnina
6,900.000,plynovod „P13“ – U hastrmanky
900.000,plynovod „P2“ – Nad hřbitovem
600.000,Po prodeji akcií SmVaK byl původní rozpočet v příjmech posílen o 9 mil. Kč a
tak mohl být v květnu upraven i program rozvoje obce o další akce.
Stanovený program rozvoje obce pro rok 1999 byl vlastně totožný s tím, co se
provedlo v rámci investičních výdajů, pouze nebyl zakoupen robot pro školní jídelnu MŠ
Koukolná ve výši 40 tis. Kč.

)* Rozpočty jsou uvedeny v tisících Kč
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Ro zp očt ová o pat ření

2. zasedání OZ dne 27.1.1999
schválilo:
rozpočtové provizorium obce pro první čtvrtletí 1999 ve výši 3/12 posledního
upraveného rozpočtu v roce 1998, to je 7,000.000 Kč
3. zasedání OZ dne 31.3.1999
schválilo:
rozpočet obce pro rok 1999 ve výši 18,570.000,- Kč v příjmové části a 27,270.000
Kč ve výdajové části s tím, že rozdíl ve výši 8,700.000,- Kč bude pokryt přebytkem
hospodaření za rok 1998
4. zasedání OZ dne 26.5.1999
schválilo:
upravený rozpočet obce pro rok 1999 ve výši 27,640.000,- Kč v příjmové části a
34,575.000,- Kč ve výdajové části
5. zasedání OZ dne 30.9.1999
schválilo:
upravený rozpočet obce pro rok 1999 ve výši 29,689.000,- Kč v příjmové části a
37,839.000,- Kč ve výdajové části s tím, že rozdíl ve výši 8,700.000,- Kč bude
pokryt přebytkem hospodaření za rok 1998
6. zasedání OZ dne 1.12.1999
schválilo:
upravený rozpočet obce v části „budovy a stavby“ (plynovody a vodovody)
7. zasedání OZ dne 29.3.2000
schválilo
rozbory hospodaření obce za rok 1999 dle předloženého návrhu včetně upraveného
rozpočtu v příjmech ve výši 29,689.000,- Kč a ve výdajích ve výši 37,899.000,- Kč

Ro zb o r

h o s p o d a ř e n í

o b c e

Zůstatek finančních prostředků k 1.1.1999 - běžný účet
Zůstatek sociální fond
Zůstatek celkem

za

ro k 1 999
8,686.000,-95.000,-8,781.000,--
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Upravený
rozpočet)*:

Ukazatel:
PŘÍJMY:

Daňové příjmy celkem
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z nemovitosti
Správní poplatky (nejvíce za hrací automaty)
Poplatek ze psů
Ostatní daně a poplatky (veřejné prostranství)

Nedaňové příjmy celkem
Příjmy z vlastní činnosti - školství
- sociální věci
Příjmy z pronájmu majetku -komunální služby
-životní prostředí
Příjmy z úroků a finančního majetku (též za akcie)
Přijaté dary (od Edě pro MŠ Koukolná)

Ostatní nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí
Přijaté dotace: státní – účelová

Příjmy úhrnem

Čerpání:

14,370.000,--

16,400.000,--

5.600,000,-1,900.000,-4,000.000,-2,200.000,-500.000,-70.000,-100.000,--

6,064.000,-2,200.000,-5,226.000,-2,158.000,-644.000,-70.000,-38.000,--

13,832.000,--

14,020.000,--

1,200.000,-250.000,-1,200.000,-50.000,-11,122.000,-10.000,--

1,193.000,-243.000,-1,272.000,-108.000,-11,194.000,-10.000,--

80.000,-380.000,-1,027.000,--

145.000,-374.000,-1,097.000,--

29,689.000,-- 32,036.000,--

VÝDAJE:

Neinvestiční výdaje celkem
Doprava (v tom příspěvky na autobusovou dopravu
–ČSAD Karviná, Havířov a MHD Orlová + MK)
Vodní hospodářství
Školství
Kultura - knihovna
- ostatní
- (z toho: Dělnický dům)
- SPOZ
Komunální služby (v tom údržba bytů a budov)
Životní prostředí (v tom veřejně prospěšné práce)
Sociální věci
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa

Neinvestiční příspěvky celkem
Příspěvky společenským organizacím a jiné

Investiční výdaje celkem
Z toho: pořízení hmotného investičního majetku - stavby
- stroje a zařízení
- projekty
- výkupy pozemků

Výdaje úhrnem
Konečný stav finančních prostředků k 31.12.1999

21,577.000,--

20,519.000,--

3,300.000,--

2,641.000,--

600.000,-3,810.000,-500.000,-650.000,-150.000,-4,500.000,-900.000,-1,250.000,-357.000,-5,560.000,--

602.000,-4,117.000,-487.000,-596.000,-564.000,-151.000,-3,830.000,-995.000,-1,216.000,-357.000,-5,527.000,--

527.000,--

525.000,--

527.000,--

525.000,--

15,795.000,--

13,462.000,--

13,150.000,-1,945.000,-500.000,-200.000,--

10,993.000,-1,901.000,-461.000,-107.000,--

37,899.000,-- 34,506.000,-6,311.000,--

)* Jak vyplývá z průběhu rozpočtových opatření, byl rozpočet obce upravován několikrát. V této kolonce
je uvedena poslední úprava z listopadu 99.
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Zůstatky jednotlivých bankovních účtů k 31.12.1999:
Na běžném účtu
Na týdenním termínovaném vkladu
Na měsíčním termínovaném vkladu
Sociální fond

2,817.000,-1,626.000,-1,741.000,-127.000,--

Finanční vypořádání:
Finanční vypořádání zůstatku finančních prostředků za rok 1999
Vratka nevyčerpaných sociálních dávek
Výsledek finančního hospodaření celkem za rok 1999
Z toho: účelové prostředky na opravy MK - povodně
Rozpočtová rezerva

6,311.000,--19.000,-6,292.000,-73.000,-6,219.000,--

Investiční výdaje v roce 1999
Budovy, stavby:
vodovod u zdravotního střediska
plynovod + vodovod Hanusek – Plánka – modlitebna
plynofikace bytu čp. 1050 + plynofikace čp. 344 (Rumcajs)
plynovod Kubiňoková „P7“
dokončení vodovodu Glembovec
dokončení plynovodu Zálesí „P5“
plynovod „P4“ – Glembovec
dokončení plynovodu Petrášová
plynofikace bytu p. Tichá (investiční půjčka)
celkem

942.000,1,719.000,147.000,2,604.000,762.000,377.000,4,355.000,37.000,50.000,10,993.000,-

Stroje a zařízení:
nákup malotraktoru pro komunální služby
dodávkový automobil pro pečovatelskou službu
telekomunikační rozvod v obci
rozšíření počítačové sítě v budově OÚ
rozšíření telekomunikační sítě v ZŠ
keramická vypalovací pec pro ZŠ
celkem

1,156.000,380.000,62.000,119.000,112.000,72.000,1,901.000,-

Projekty celkem:

461.000,-

Výkupy pozemků celkem:

107.000,-
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Neinvestiční výdaje

Doprava celkem
příspěvek na MHD Orlová
příspěvek ČSAD Karviná + Havířov
oprava místních komunikací celkem
zimní údržba
povodňové opravy celkem
mostek na Zálesí u Aleny Kubátkové (čp. 852)
mostek na Zálesí u Petra Fejtka (čp. )
kaverny na místních komunikacích
výtluky na místních komunikacích na Zálesí
koberec na komunikaci v oblasti u Hastrmanky
chodník u budovy čp. 22 - Meta
chodník u Dělnického domu
oprava penetrace na Glembovci „Šotek – Špandel“
místní komunikace u Lutyně
materiál na opravy místních komunikací včetně dovozu

Vodní hospodářství celkem
čistění Mlýnky
čistění příkopů v oblasti u nadjezdu
oprava kanalizace podél MK včetně výměny košů
měření množství a kvality odpadních vod vypouštěných
provoz a údržba ČOV

2,641.000,236.000,294.000,1,713.000,250.000,568.000,-

134.000,264.000,35.000,105.000,183.000,93.000,210.000,-

602.000,99.000,75.000,90.000,144.000,80.000,-

Školství celkem
4,117.000,mateřské školy celkem
755.000,údržba celkem
271.000,oprava podlahy v tělocvičně MŠ Koukolná
100.000,oprava dveří, bezpečnostní dveře + folie v obou MŠ
73.000,oprava venkovního schodiště v MŠ střed
40.000,vybavení celkem
62.000,vybavení zahrady v obou MŠ – prolézačky
30.000,knihy, hračky, pomůcky
41.000,základní škola celkem
2,126.000,údržba celkem
486.000,kácení a nová výsadba zeleně v areálu
170.000,malování v budově
100.000,oprava střechy družiny
98.000,nátěry v budově a areálu
70.000,vybavení celkem
257.000,vybavení učebny hudební výchovy
102.000,zakoupení 2 ks videa
16.000,koberce a židle
dovybavení počítačové sítě a provoz Internetu
70.000,-
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školní jídelny celkem
potraviny
nákup ledniček
nákup nerez dřezů včetně výměny
ostatní údržba a revize zařízení
Kultura celkem
knihovna celkem
nákup knih a časopisů
vybavení – 3 ks počítače + kopírovací stroj
provoz Internetu
Dělnický dům celkem
oprava střechy na budově
oprava vnitřního zařízení, údržba
koberce
místní zpravodaj – „Dětmarovické okénko“ (tisk)
místní rozhlas – oprava
SPOZ
balíčky jubilantům
akce SPOZu
vítání občánků, svatby
Komunální služby celkem
nebytové prostory a byty
údržba budov
↸ výměna plynových kotlů v čp. 901 a 550
↸ oprava septiku v budově Mety
↸ oprava komínu na hřišti SK
↸ výměna dřezů v čp. 901
↸ oprava střechy na čp. 1033
↸ oprava střechy na sále v Koukolné
↸ oprava elektroinstalace a stropů v budově čp. 334
↸ opravy a revize komínů, plynových kotlů
převodní poplatky za prodej bytů
pojištění budov a další služby
voda, elektrická energie, plyn
veřejné osvětlení
spotřeba elektrické energie
údržba
hřbitov
místní hospodářství
odchyt psů

1,236.000,938.000,20.000,48.000,201.000,-

487.000,103.000,147.000,50.000,564.000,63.000,240.000,86.000,20.000,12.000,151.000,-

3,830.000,1,608.000,561.000,89.000,47.000,40.000,24.000,80.000,70.000,87.000,311.000,133.000,281.000,1,049.000,486.000,495.000,60.000,1,058.000,55.000,-
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Životní prostředí celkem
svoz kontejnerů a poplatek za uložení na skládce
údržba veřejné zeleně celkem
kácení vrby na hřbitově
ořezy stromů kolem veřejného osvětlení
vysekávání příkopů
mzdy pracovníků Úřadu práce
Sociální věci
sociální dávky
údržba celkem
zahrada
vybavení a materiál
provozní náklady celkem
voda, plyn, elektrická energie
Požární ochrana celkem
dovybavení SDH celkem
pláště, přilby, opasky
oprava a údržba budovy zbrojnice
nová vrata
Všeobecná veřejná správa celkem
údržba budovy včetně garáží
oprava schodiště v budově – dlažba
obložení
osvětlení před sňatkovou síní
oprava střechy budovy
vybavení včetně Internetu
kancelářský materiál, knihy, tiskopisy
voda, plyn, elektrická energie
poštovné a telefonní poplatky
zpracování mezd
služby peněžních ústavů
plnění ze sociálního fondu pro zaměstnance
dar pro rodinu Kostelníkových
dar pro Policii ČR v Dětmarovicích – kopírovací stroj
odvody finančního vypořádání za minulý rok

995.000,592.000,394.000,30.000,57.000,35.000,175.000,1,216.000,15.000,219.000,120.000,75.000,221.000,-

357.000,132.000,104.000,-

5,527.000,419.000,100.000,98.000,24.000,87.000,80.000,32.000,132.000,235.000,85.000,188.000,224.000,60.000,25.000,55.000,-
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Fin ančn í p ří sp ěv ky o rgani za cí m

Sportovní klub Dětmarovice
220.000,SK Dětmarovice měsíci září obdržel dalších
100.000,TJ Sokol Dětmarovice
60.000,Český svaz včelařů Dětmarovice
20.000,Honební společenstvo Rovina Dětmarovice
15.000,Policie ČR Dětmarovice
25.000,Sbor dobrovolných hasičů Dětmarovice
15.000,Římskokatolický kostel sv. Maří Magdalény Dětmarovice
20.000,Tyfloservis Ostrava (zrakově postiženi)
3.000,Český zahrádkářský svaz Dětmarovice
3.000,ROSKA Orlová (roztroušená skleróza)
3.000,SRPŠ při ZŠ Dětmarovice
5.000,Český svaz žen Dětmarovice
3.000,Český svaz ochránců přírody Dětmarovice
5.000,ZO Kynologové č. 029 Dětmarovice
3.000,ZO Kynologové č. 088 Dětmarovice
3.000,Charita Bohumín
3.000,Gymnázium Orlová
3.000,Taneční klub Domino
3.000,Dům dětí a mládeže Orlová
3.000,ZO Svaz tělesně postižených Orlová
3.000,Jezdecký hiporehabilitační klub ORCHIDEJ Dětmarovice
3.000,ZO ČSCH Doubrava na částečné pokrytí nákladů spojených
s uspořádáním 64. mezinárodní soutěže ve zpěvu kanárů, která
bude v měsíci lednu v roce 2000
5.000,Sdružení zdravotně postižených Bohumín
3.000,Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ na uspořádání
Mezinárodního cyklistického závodu
3.000,Farní úřad v Orlové – na činnost v roce 1999. Smíšený sbor
Farního úřadu vystoupil 25.7.1999 v místním kostele bez
nároku na honorář
1.000,-

Akcie SmVaK
Při kupónové privatizaci bylo téměř 80 % akcií SmVaK rozdáno mezi obce
našeho regionu za stavby vodovodních přípojek, kanalizací a čistíren odpadních vod,
které se nacházely na katastru obcí a které byly postaveny jednak za peníze státu, jednak
občany v akcích „Z“. Tyto akcie však byly na obce převedeny jako volně
obchodovatelné. Tíživá ekonomická situace, především malých obcí postižených
povodněmi, způsobila, že některé obce začaly své akcie vodárenské společnosti
prodávat. Velká města se už v minulém roce na mimořádné valné hromadě snažila
omezit prodejnost těchto akcií. V této době ještě obce vlastnily více než 60 % všech
akcií, ale náporu překupníků se už však nepodařilo zcela odolat.
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Další snahou obcí byl pokus o založení společnosti Severomoravská vodárenská,
která měla kontrolovat rozhodující balík akcií a v níž by měly mít zastoupení především
obce s většími balíky akcií. Ke vstupu do této společnosti se na svém řádném zasedání
obecního zastupitelstva rozhodli i naši zastupitelé. Hlavním důvodem založení takovéto
společnosti bylo omezení spekulací s akciemi a stabilita vlivu obcí na SmVaK. Bohužel,
ani tato forma záchrany vlivu obcí na dění ve společnosti se neprosadila.
Ve chvíli, kdy se podařilo obchodníkům s akciemi vytrhnout ze svazku obcí, do té
doby jednajících ve shodě, města Opavu a Frýdek – Místek, bylo jasné, že obce již svůj
rozhodující vliv na společnost ztratily. Na středu 15.4. byla svolána schůzka
představitelů obcí, které do té doby postupovaly společně a chtěly udržet vliv obcí na
akciovou společnost, aby přímo s investory jednaly o možné spolupráci. Byly přizvány
tři společnosti, anglická, francouzská a německá, kdy každá sdělila svůj podnikatelský
záměr.
Zástupce francouzské společnosti oznámil, že má v současnosti zájem pouze o
akcie jednoho velkého města (Havířov) a že tím dosáhne nadpoloviční většiny ve
společnosti. Akcie ostatních měst a obcí by pak odkoupil pouze formou zákonného
odkupu akcií, to znamená ve skutečnosti za minimální cenu. Německý investor projevil
zájem o odkup celého zbývajícího balíku akcií od obcí, ale již by nedosáhl potřebného
vlivu na společnost. Zástupci anglické firmy projevili zájem o odkoupení celého balíku
akcií obcí za stejnou cenu 600,- Kč za 1 akcii. Tento odkup však podmiňovali
jednotným postupem všech obcí.
Můžeme konstatovat, že nakonec zastupitelstva všech zbývajících obcí dala
přednost jednotnému postupu obcí před momentální výhodou prodeje za lepší cenovou
nabídku.
I zastupitelé naší obce na svém mimořádném zasedání dne 14.4.1999 zvolili tento
postup a schválili prodej akcií společnosti ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS
LIMITED)1. K podpisu smlouvy pověřili starostu obce Ing. Lumíra Mžika.
Samotný prodej akcií proběhl přes RM systém v pátek 16.4.1999. Za 15.120 ks
2
akcií) přinesl do rozpočtu obce částku 9 miliónů Kč. O využití této částky se rozhodlo
na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Ú zemní p lán - změn a č. 1
Územní plán obce reguluje využití jednotlivých pozemků v rámci obce. To
znamená, na kterých pozemcích je možno stavět rodinné domky, zahrádky, ve které
části obce je možno provozovat podnikatelské aktivity nebo průmyslovou výrobu.
Určuje také, na kterých plochách zůstane původní krajina využívaná pro zemědělské
účely nebo les.
Územní plán sídelního útvaru Dětmarovice byl schválen obecním zastupitelstvem
dne 22.9.1994)3. Územní plán tehdy zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava, spol.
s r. o. Zodpovědným projektantem byl Ing. arch. Josef Starý.
Byl poměrně dost konzervativní a ve své podstatě neumožňoval větší rozvoj obce.
)1Anglian Water je britská společnost která poskytuje služby v oblasti zásobování pitnou vodou a
odváděním odpadních vod po celém světě.
)2 Obec vlastnila 15.130 ks akcií SmVaK, prodala tolik, jak uvedeno. 10 ks akcií si symbolicky ponechala,
abychom zůstali akcionáři.
)3 Stručné pojednání v Kronice obce 3. díl, str. 474
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Protože se postupem času nashromáždily různé připomínky a požadavky a vznikla
tak potřeba provedení změn, obecní zastupitelstvo rozhodlo o jeho novelizaci a dne
19.12.1996 schválilo záměr pořídit změnu č. 1.
Podstatou této úpravy mělo být především vytvoření velkých celků – zón, kde
bude umožněna výstavba rodinných domků, rozvoj podnikatelských aktivit a
průmyslová zóna pro případné investory. Zajištění podmínek pro vznik pracovních
příležitostí v obci je dnes nejdůležitější úkol pro rozvoj obce.
Dne 3.4.1997 byl dopisem požádán Městský úřad Karviná, odbor ÚpaSŘ, jakožto
pořizovatel územně plánovací dokumentace pro naši obec, o zajištění této změny.
Dne 15.1.1998 byla mezi městem Karviná, obcí Dětmarovice a Urbanistickým
střediskem Ostrava uzavřena smlouva o dílo na zpracování změny č. 1 územního plánu.
Zodpovědným projektantem se tentokrát stala Ing. arch. Jana Šimíčková, které bylo
předáno 142 žádostí občanů a 5 žádostí organizací.
V dubnu 1998 předalo Urbanistické středisko koncept změny.
1.7.1998 přešla novelou stavebního zákona funkce pořizovatele na obec
Dětmarovice.
Následovalo veřejnoprávní projednávání, které bylo uzavřeno 10.8.1998.
K tomuto konceptu se vyjádřilo 24 orgánů státní správy a správců sítí, 4 orgány obce, 3
podnikatelské subjekty a 72 občanů. Tyto připomínky byly zapracovány do souborného
stanoviska, které bylo předloženo k projednání dne 27. ledna 1999 obecnímu
zastupitelstvu.
Nejzásadnější připomínkou byl asi požadavek ČEZu a. s., který požadoval
rozšíření průmyslové zóny z důvodů plánovaného rozšíření Elektrárny)1.
Obecní zastupitelstvo předložené souborné stanovisko projednalo a schválilo.
Změna č. 1 tak mohla být zadána pro další zpracování. Její cena cca 90 tis. Kč.
Na základě objednávky a následně sepsání smlouvy o dílo dne 14.5.1999 zahájilo
Urbanistické středisko v Ostravě práce na zpracování návrhu změny č. 1 ÚPSÚ
Dětmarovice. Po odevzdání dokumentace bylo zahájeno projednávání s dotčenými
orgány státní správy, organizacemi, obcemi a občany.
V době od 21.9. do 21.10. byl návrh změny vystaven k nahlédnutí na stavebním
úřadu. Do 5.11. bylo možno uplatnit připomínky a námitky k předložené dokumentaci.
Návrh změny č. 1 byl projednán a dohodnut s dotčenými orgány státní správy.
Celkem bylo písemně doručeno 70 oznámení o zahájení připomínkového řízení
dotčeným orgánům státní správy, organizacím a obcím. Písemně se vyjádřilo 36
dotčených orgánů státní správy a organizací, 2 sousední obce, 2 podnikatelské subjekty
a 13 občanů (z tohoto počtu bylo 10 připomínek opětovných, tj. těch, které se již
vyskytovaly v konceptu a pouze 3 připomínky nové).
Poměrně obsáhlou diskusi mezi zastupiteli vyvolal požadavek Edě v souvislosti
s rozšířením stávající kapacity. A to jednak na stavbu vyvedení výkonu Dětmarovice –
Nošovice a jednak na vyvedení horkovodu)2 z elektrárny směrem do Karviné.
Změna č. 1 byla projednána a schválena na 4. mimořádném zasedání obecního
zastupitelstva dne 20.12.1999.
)1 Rozšíření Elektrárny Dětmarovice bylo plánováno na léta 2008-2010. Měl být postaven nový uhelný
zdroj o výkonu 300 MW (dokonce se uvažovalo i o 600 MW). Blíže v samostatné kapitole „Průmysl“ na
str. 34/99 a v informačním materiálu pro jednání zastupitelstva obce, který je založen v přílohové části
tohoto dílu Kroniky
)2 Horkovod měl zásobovat teplem město Karviná, měla ho realizovat francouzská firma. Blíže se budu
zabývat záměrem na uskutečnění této akce v oddíle „Průmysl“ v Kronice obce za rok 2000

29/99

Veřejná anketa – META

V loňském roce zakoupila obec objekt bývalé Mety čp.22. Krátce po koupi
následovaly volby do zastupitelstva obce, které se obměnilo. Někteří noví členové
zastupitelstva označili koupi tohoto domu za neuváženou. Změnily se tak i názory na
využití tohoto objektu.
Na květnovém zasedání zastupitelstva obce (26.5.) se kolem této budovy
rozvinula široká diskuse. Proto byla vyhlášena veřejná anketa na využití tohoto
poměrně zchátralého objektu. V Dětmarovickém okénku byl zveřejněn anketní lístek na
toto téma. Bohužel, občané neprojevili o tuto problematiku zájem a po dvou měsících,
co byla v budově Obecního úřadu vystavena anketní skříňka, v ní bylo jen několik
vyplněných anketních lístků, které by se daly spočítat na jedné ruce.
S výsledky ankety byli členové zastupitelstva seznámeni na svém 5. zasedání dne
30.9.1999.

Poplatky ze psů
V roce 1999 bylo v obci evidováno 722 chovatelů psů a 729 psích miláčků. To
však není počet celkový, úplný. Při kontrolách kontrolní komise bylo vždy zjištěno, že
v obci existují občané, kteří psa vůbec nepřihlásili nebo jich mají více a přihlásili pouze
jednoho.
V takových případech není evidence o přeočkování psů proti vzteklině a majitelé
si neuvědomují, do jakých problémů se mohou dostat oni i případní postižení, když
jejich neočkovaný pes náhodou někoho pokouše.
Další problém je s volně pobíhajícími psy. Ty ohrožují především děti, ale také
dospělé. Za odchyt těchto volně pobíhajících psů za jejich umístění do útulku zaplatila
obec v letošním roce 55.310,- Kč. Tyto peníze mohly být investovány daleko účelněji.
V naší obci je poplatek za psa minimální, pouze 100,- Kč za rok. V případě, že
majitel má více psů, platí za každého dalšího 400,- Kč.
Chovatel je povinen přihlásit psa staršího 6 měsíců. Hromadné očkování psů proti
vzteklině se provádí každoročně v měsíci květnu. Organizuje jej obecní úřad. Občané
takto nemusí nikam jezdit, mají to v místě.
V případě, že majitel si nechal pejska naočkovat z různých důvodů jinde, je
povinen předložit obecnímu úřadu doklad o očkování.

Propagace obce

V roce 1999 byla vydána brožura „Dětmarovice v letech 1991 – 1994“, kterou
zpracovala obecní kronikářka.
Od prosince letošního roku máme vlastní internetové stránky. Připravil je pan
Prudel, texty dodala kronikářka obce.
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Životní prostředí
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Likvidace odpadu v obci

Začátkem letošního roku se o svoz odpadu z katastru naší obce utkaly dvě firmy
zajišťující komplexní služby.
Firma ASA a Technické služby Karviná.
ASA byla vybrána na základě výběrového řízení především proto, že nabízela
plný rozsah požadovaných služeb daných zákonem o odpadech. Zajišťuje odvoz
popelnic v různých sběrových režimech. Týdenních, čtrnáctidenních i kombinovaných.
Druhá firma – Technické služby Karviná, zajišťovala do konce loňského roku
svoz omezeného počtu popelnic z příhraniční části obce sousedící s Karvinou.
Na rozdíl od firmy ASA Technické služby zajišťují odvoz popelnic pouze ve
čtrnáctidenních intervalech, který je pochopitelně méně nákladný. Tato firma se
začátkem roku pokusila získat odběratele na odvoz odpadu i ze středu obce. Prodávala
známky za cenu 500,- Kč, které však zahrnovaly zaplacení této služby pouze na 11
měsíců (únor – prosinec 1999). Navíc ve smlouvě nebyl vůbec obsažen celý rozsah
služeb, který předepisuje zákon o odpadech, tj. separovaný odpad a sběr nebezpečného
odpadu, které musí být součástí zaplacení služby. Uvedená cena rovněž obsahovala
10% slevu pro občany, kteří včas uhradili poplatek. Částku, kterou tvořila sleva
občanům, však požadovala doplatit obcí.
Po jednání s Technickými službami Karviná bylo dosaženo dohody, že cena
zaplacená občany bude obsahovat i separovaný sběr a bezplatný sběr nebezpečného
odpadu. Občané, kteří si takto zakoupili odvoz odpadů u Technických služeb, získali
pro letošní rok velmi výhodnou službu. Otázkou ale zůstává, zda stejně výhodná cena
bude i v následujícím roce.
Sběr vytříděného odpadu (papír, sklo a textil) byl prováděn v letošním roce ve
dnech 29.3., 21.6., 27.9. a 22.11. Na tento odpad firma ASA provedla vždy čtrnáct dní
předem rozvoz igelitových pytlů.
Nebezpečný odpad jako jsou autobaterie, chemikálie, zářivky, lednice, televizory
a podobně byl proveden dvakrát, a to 3.4. a 16.10. Uskutečnil se formou pojízdné
sběrny na stejných stanovištích jako v minulých letech
Firma ASA nabízí jak pro občany tak pro podnikatelské subjekty také možnost na
zneškodnění stavebních odpadů. Musí se jednat o čistou stavební suť (beton, cihla),
maximálně s příměsí výkopové zeminy. Tento odpad se odváží do bývalé pískovny ve
Stonavě. Je možno tento odpad odvézt vlastní dopravou a nebo se nabízí možnost
přistavení kontejneru.
Při vlastní dopravě se platí úložné 75 Kč za tunu. Při dopravě firmou ASA se platí
za kontejner 5m3 částka 3.750 Kč a za kontejner 7m3 částka 3.975 Kč.
Známky na popelnice pro Asu se v letošním roce prodávaly na obecním úřadu ve
dnech 11.-15.1. a prodávala je paní Šnapková.
Všem majitelům nemovitostí, kteří si nezakoupili známky na popelnice, byla
zaslána složenka na úhradu 450,- Kč za odvoz kontejnerů. Celková částka, která by se
takto vybrala by představovala pouze 10% nákladů, které obec s odvozem kontejnerů
má.

32/99

V letošním roce vedle firmy ASA odvážely odpad od našich domů také Technické
služby Karviná. Od 1.1.2000 však tyto svou činnost na území naší obce již nebudou
provozovat.
O skutečnosti, že komunální odpad je v obci problém velmi palčivý, svědčí
skutečnost, že se jím zabýval obecní úřad na stránkách našeho Dětmarovického okénka
v letošním roce hned 5 krát, a to v měsících březnu, červenci, září, listopadu a prosinci.
Pouze v květnovém vydání tento problém nebyl připomenut.
Jak likvidovat domovní odpad v naší obci předepsaným způsobem upravuje
„Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem“. V praxi to znamená,
že je-li dům na trase svozu, musí občan mít popelnici. Leží-li dům v místech, kam
nemůže popelářské auto dojet, jsou občané povinni ukládat odpad do nejbližšího
kontejneru, případně mohou odpady sami odvážet na některou oficiální skládku, kde jim
bude vydáno potvrzení, že takto svůj domovní odpad uložili. Povinností občana je
likvidovat odpad některým z výše uvedených způsobů.
Jaká je ale praxe?
V obci je v současné době 1040 obývaných domů, z nichž 803 má popelnicovou
nádobu. 195 majitelů rodinných domů se přihlásilo k ukládání odpadů do kontejnerů,
což v praxi znamená, že zaplatili poplatek za užívání kontejneru v plné výši 450,- Kč,
případně požádali obecní radu o snížení, případně prominutí tohoto poplatku. Přesto zde
existuje 42 majitelů domů, kteří tvrdí, že žádný odpad nemají, že nic nemusí odvážet či
ukládat. Je to prapodivné tvrzení, protože dnes je drtivá většina potravin balená
v nevratných obalech. A jestliže tyto se občan snaží spálit, pak vzniká popel. To není
odpad?
Obecní rada rozhodla, že výše uvedeným 42 občanům dá možnost dluh uhradit do
24. března 2000. Jak to asi dopadne?
Je nutné si uvědomit, kolik platí za odvoz odpadů obec.

Ekologická havárie na Olši

Asi 200 l transformátorového oleje uniklo ve čtvrtek 2.12. do řeky Olše a jejich
přítoků z polského Dolu Morcinek. Olejové skvrny zaregistrovali pracovníci
vodohospodářského provozu Český Těšín krátce před jedenáctou hodinou dopolední.
Pomocí velice přesných údajů z české strany byl ihned nalezen zdroj znečistění a mohlo
se tak zastavit úniku dalšího množství oleje do řeky. Celkový objem nádrže činil 7000
litrů. Poláci dokázali zastavit únik oleje přibližně za dvě hodiny. Jen díky těmto
okolnostem nedošlo k ještě mnohem větší katastrofě, která by byla v případě úniku celé
nádrže do řeky způsobila nedozírné následky.
I přes tyto skutečnosti tato ekologická havárie znečistila několikakilometrový úsek
na Olši. Aby se havárii zabránilo, nainstalovali hasiči 3 norné stěny, a to na karvinské
říčce Mlýnka a přímo na Olši ve Věřňovicích a u nás v Dětmarovicích.
Odstranění následků úniku probíhalo několik dní.
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Průmysl

Nezvyklý noční pohled na největší závod na katastru obce
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Z á m ě r r o z š í ř e n í k a p a c i t y E d ě )1
Pokračovaly diskuse o rozšíření kapacity Elektrárny Dětmarovice o další výrobní
blok o výkonu 300 MW (dokonce v některých materiálech uvažováno o dvou blocích, v
součtu tedy o výkonu 600 MW) a s tím souvisejícím vyvedením výkonu do Nošovic a
vyvedením horkovodu směrem do Karviné)2.
Tento záměr byl dokonce podnětem ke zpracování změny č. 1 územního plánu
sídelního útvaru obce Dětmarovice)3. Vyvolal mezi členy zastupitelstva obce rozsáhlou
diskusi především v souvislosti se zařazením těchto staveb do veřejně prospěšných.

Mapka Elektrárny Dětmarovice. Červeně je vyznačen zamýšlený nový uhelný zdroj
o výkonu 300 MW s možností budoucího rozšíření o dalších 300 MW

Důlní ot řesy
15.4.1999 ve 21,58 hod. došlo k silné důlnímu otřesu na Dole ČSA Karviná na
závodě Jan-Karel. Bylo zraněno 10 horníků, mohutný otřes způsobil značnou devastaci
důlních pracovišť.
22.4.1999 v 10,35 hod. byl zaznamenán další důlní otřes tentokrát s epicentrem
v oblasti šachty v Doubravě. Otřes trval asi 30 sekund, naštěstí přes jeho intenzitu nebyl
nikdo zraněn.
Obě tyto událost jsme znatelně pocítili i v naší obci, především v oblasti na Zálesí.
Připadala jsem si jako při zemětřesení. Celý dům jako by se houpal, klepaly dveře u
skříní, řinčelo sklo v obývací stěně. Tyto jevy jsou v poslední době velmi časté.
)1 Podrobněji o této problematice je pojednáno v informačním materiálu pro jednání zastupitelstva obce
v přílohové části této Kroniky
)2 O této problematice pojednáno v Kronice obce v roce 1998 v článku na str. 37/98
)3 Blíže viz strana 27 a 28/99
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Služby,
obchod, podnikání

Povinné ručení
V červenci letošního roku byl schválen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla, tzv. povinné ručení, který upravuje tento druh pojištění již pro rok 2000.
Skončil tak monopol České pojišťovny na tuto službu a do budoucna ji bude zajišťovat
více pojišťoven.
Pro občany přijetí nového zákona znamenalo uzavřít pojistnou smlouvu do konce
roku 1999 u kterékoliv z pojišťoven, která dostala licenci. I v případě, že klient zůstal
věrný České pojišťovně, musel s ní uzavřít smlouvu novou.
Možností bylo mnoho a pojišťovny se předháněly, jak si své ovečky získat. Každá
měla jiné sazby a jiné podmínky.
Aby se občané mohli v tomto alespoň trochu orientovat, byla v zasedací místnosti
obecního úřadu zajištěna poradenská služba o pojištění motorových vozidel a byla
nabídnuta možnost výběru z více pojišťoven. Občané se tak mohli informovat o
smluvních podmínkách každé z nich a na místě smlouvu uzavřít.
Pojišťovací poradkyně p. Růžena Šeligová byla v měsíci listopadu a prosinci
v malé zasedací místnosti na obecním úřadu k dispozici občanům vždy v pondělí a ve
středu.
I v naší obci se dala smlouva uzavřít na několika místech.
Tak například v bývalé kanceláři obecních služeb bylo zřízeno od 4. října do
konce roku kontaktní středisko pojišťovny Allianz a. s. na dobu určitou do konce roku za
účelem prodeje „Povinného ručení“. Zajišťoval Ing. Petr Korman.
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Změny ve světě drobných podnikat elů

od 1.1.1999 převzal nebytové prostory v Dělnickém domě Ing. Dalibor Čempel
začátkem roku ukončila činnost téměř tajně v pronajatých prostorách na poště čp.
320 firma Tercia. Kanceláře opustila, zanechala zde doklady a písemnosti trochu
nepořádku. Nikomu nic neoznámila, zanechala po sobě spoustu dluhů, nezaplatila
ani nájemné obci. Tyto prostory byly obecní vyhláškou nabídnuty k pronájmu
novým zájemcům
svou expozituru ve druhém podlaží v budově zdejší pošty čp. 320 má Rodinná
družstevní záložna, kterou spravuje podnikatel Pavel Gálik
ke dni 31.3.1999 ukončil prodejní činnost v budově čp. 550 Václav Balon
v domě čp. 960 (stará DPS) ukončila ke dni 15.3.1999 své podnikatelské aktivity
(broušení a zdobení skla) paní Věra Ticová
v budově Restaurace Rumcajs na Zálesí ukončili paní Kovalíková a pan Šobíšek
provozování prodejny potravin
v centru obce byl postaven nový prodejní novinový stánek, který provozuje paní
Květoslava Valová. Rada obce schválila jeho umístění
u nadjezdu EDĚ ve svém domě čp. 765 provádí rekondiční a sportovní masáže
pan Miroslav Smetana
prodej, montáž a poradenství v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů
nabízí firma „Alarmy Josef Adamczyk – royal“. Možnost připojení pageru
(telefonního hlásiče), snímače plynu, detektoru kouře, bezdrátového
zabezpečovacího systému, připojení na PCO (centrální pult ochrany), prodej a
montáž autoalarmů a imobilizerů s dálkovým ovládáním, centrálních zámků a
elektrické stahování oken. Rovněž montáž garážových vrat a okenních rolet
neobvyklou službu nabízí Marián Štětina v areálu elektrárny. Nabízí totiž
ubytování žadatelů na byt. Jedná se o ubytování na společné ubytovně. Cena za 1
pokoj, včetně topení, el. proudu a spotřeby vody, úklidu společných prostor,
vybavení nejnutnějším nábytkem a ledničkou obnáší 2.800,- Kč za měsíc.
Podmínkou pro ubytování je finanční záruka obecního úřadu
Již několik let nabízí v naší obci své služby firma UniNet pana Prudla. Tato firma
nabízí kompletní servis v oblasti Internetu, a to od vytvoření připojení z domova
až po grafické zpracování internetových stránek. Nabízí i další služby, jako
například přepis 8 mm a 16 mm filmů na VHS a podobně
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Obyvatelstvo,
péče o obyvatelstvo

Slavnostní vítání občánků na Obecním úřadu dne 19.6.1999.
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Přivítali jsme nové občánky

12.5.1999 se narodila dvojčátka Jana a Soňa Slovíkovy, bytem Dětmarovice na
Zálesí čp. 715.
Dne 19.6.1999 byla společně s dalšími 4 miminky slavnostně uvítána do života na
Obecním úřadu.
23. srpna 1999 se v porodnici v Olomouci narodila manželům Lettrichovým
trojčátka Sabina, Robin a Branislav.
Maminka Miroslava, rozená Izaiášová, (ročník 1972) je od narození občankou
Dětmarovic, otec Branislav (ročník 1970) je cizí státní příslušník, občan SR z Vištuku,
okres Pezinok, v Dětmarovicích žije na povolení k pobytu pro cizince.
30. října byla trojčátka slavnostně uvítána do života na Obecním úřadu
v Dětmarovicích. Ten každému z miminek věnoval vkladní knížku s obnosem 5000,korun. Rodině byl přidělen obecní byt v domě čp. 550.

Jeden z mála snímků, které byly při vítání dětmarovických trojčátek pořízeny.
Je to velká škoda, že se nepodařily

Zlatou svatbu oslavili

24.8.1999
16.10.1999
29.10.1999
29.10.1999
3.11.1999

Olga a Evžen H a n u s k o v i
Božena a Robert M a d e č t í
Marie a Josef T ř a s k a l í k o v i
Lidie a Josef Š t e f k o v i
Anna a Rudolf H a l a m o v i

Dětmarovice čp. 237
Dětmarovice čp. 873
Dětmarovice čp. 62 K
Dětmarovice čp. 907
Dětmarovice čp. 54

Diamantovou svatbu oslavili

4.6.1999

Františka a Josef U r b á n k o v i

Dětmarovice čp. 795
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Odešli z našich řad

Dne 21.1.1999 zemřela Anna Dulavová)1, rozená Sedláčková.
Narodila se 25.4.1913 ve Vídni jako nejstarší ze tří sester v dělnické rodině pocházející
z Ostravy. Zde prožila dětství, absolvovala měšťanskou školu a potom Odbornou školu
pro ženská povolání. Pracovala jako prodavačka v masně. Po prvním sňatku se
jmenovala Táborská. Z tohoto manželství měla dceru Ludmilu)2 a syny Karla a Pavla.
Podruhé se provdala do Dětmarovic za Emila Dulavu (*8.8.1921) a s ním měla jediného
syna Emila (*1953). V padesátých letech si manželé Dulavovi postavili rodinný domek
čp. 891 u Obecniny.
Od doby, kdy se nastěhovala do Dětmarovic, byla v domácnosti. V roce 1964 se
zapojila do veřejného života v naší obci. Aktivně pracovala v organizacích kynologů,
chovatelů drobného zvířectva, zahrádkářů, v Českém červeném kříži a v Českém svazu
žen. V této organizaci vykonávala v letech 1971 – 1986 funkci předsedkyně organizace.
Jejím koníčkem byly především květiny. Společně s manželem pěstovali na své
zahradě stovky nádherných růží a kosatců. Mimo jiné byli členy Rosa klubu Praha.
Spousta zahrádkářů v naší obci má dodnes jejich výpěstky.
Od roku 1971 byla dlouhá léta Anna Dulavová poslankyní MNV, předsedkyní
sociální a zdravotní komise. Angažovala se ve Sboru pro občanské záležitosti při vítání
občánků, svatbách i jiných obřadech. Velice ráda totiž recitovala básně.
Když ovdověla, odešla z rodinného domu bydlet do domu s pečovatelskou
službou v Dětmarovicích u Lutyně. Odtud se odhlásila 14.1.1999. Krátce nato již 21.1.
zemřela v Domově důchodců v Kyjovicích na Opavsku.

7.3.1999 zemřel zcela nečekaně a možno říci i tragicky podnikatel Jaromír
Ligocký narozený 3.6.1950, bytem v Dětmarovicích čp. 984.
Byl to přímý potomek bývalého starosty obce z první poloviny 20. století Josefa
Ligockého.
V sedmdesátých letech pracoval jako řidič v Drobných provozovnách MNV a
nějakou dobu také vykonával funkci vedoucího této organizace.
)1 V přílohové části Kroniky je založen vlastnoručně psaný životopis z roku 1981
)2 Manželem Ludmily Táborské byl známý československý hokejový reprezentant Miroslav Vlach, synem
pak hokejista Rostislav Vlach (to je tedy potomek a vnuk Anny Dulavové)
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Rodinn á t ra géd ie
Ve čtvrtek dne 25.11.1999 došlo v dopoledních hodinách v Dětmarovicích k velké
rodinné tragédii.
Do domku rodiny Kostelníkových čp. 158 přišel v nezvykle časnou hodinu – ve
čtyři ráno – třiapadesátiletý známý Miroslav Barteček. Po několikahodinové diskusi a
výzvách obou manželů, aby muž opustil jejich rodinný domek, vyšli oba manželé
společně na dvůr obstarat domácí zvířectvo. Muž po jejich odchodu okolo 8. hodiny
ranní vyběhl do vrchního patra rodinného domku, kde se v jednom z pokojů
zabarikádoval a začal byt demolovat. Sekyrou likvidoval zařízení bytu, které vyhazoval
vyraženým oknem na dvorek. Také všem vyhrožoval zabitím.
Majitelé domku zavolali na pomoc policisty, kteří však přistoupili k situaci velmi
liknavě a na místo se hned nedostavili. Zdůvodňovali to tím, že nikomu nejde o život.
Později, kdy už o život šlo, přijeli a snažili se běsnícího muže přimět k tomu, aby
otevřel dveře pokoje. Ten je však neuposlechl, řádil dál a navíc požadoval přítomnost
lékaře. Přivolanou lékařku z Bohumína ignoroval s tvrzením, že to není jeho ošetřující
lékařka. Nakonec museli zakročit členové zásahové jednotky, kteří vyrazili dveře do
pokoje a muže zpacifikovali. Lékaři mu píchli uklidňující injekci a převezli jej do
psychiatrické léčebny.
Tato událost měla však kromě zcela zdemolovaného bytu ještě tragickou dohru –
ve velmi napjaté a stresující situaci postihl pana B. Rybického infarkt, který nepřežil,
přestože na místě byli lékaři, kteří se jej snažili zachránit. Dle sdělení očitých svědků
byl jeho skon zcela zbytečný, nemuselo k němu vůbec dojít, nebýt liknavosti našich
příslušníků policie, kteří se na místo neštěstí dopravili teprve až ve chvíli, kdy opravdu
šlo o život.
V okresním tisku se objevila zpráva, že škoda na majetku byla vyčíslena na 50
tisíc korun. To nebyla pravda, protože Policie vyčíslila škodu na 151 tisíc. Očití
svědkové této události však pochybovali i nad touto sumou, protože vlastně celý byt byl
zdemolován a další škoda vznikla vhozením dýmovnice zásahové jednotky a
přítomností slzného plynu.
Série fotodokumentace, která zachycuje tuto událost, je zcela otřesná, šokující.
Jelikož se tato rodinná tragédie odehrála velmi krátce před vánocemi, a jednalo se
o zcela výjimečný případ, schválilo Obecní zastupitelstvo v Dětmarovicích na svém
zasedání dne 1.12.1999 finanční dar ve výši 20.000,- Kč na osobu, celkem 60.000,- Kč,
z rozpočtu obce jako výpomoc na obnovu vnitřního vybavení a zařízení jejich bytu,
které bylo zničeno cizí osobou.
Viník této šokující události byl našimi soudními odborníky uznán nemocným a
ponechán v psychiatrické léčebně. Jeho řádění tak vlastně vůbec nebylo potrestáno.

Takto to vypadalo před domem
Kostelníkových dne 25. listopadu 1999
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Dopravní nehody
Za 1. čtvrtletí roku 1999 se v okrese Karviná stalo 821 dopravních nehod, z toho
30 na katastru Dětmarovic, Dolní Lutyně a Petrovic. Nejhorším dnem, na který připadá
nejvíce nehod, je pátek. Hlavní příčiny jsou téměř klasické: jsou to nepřiměřená
rychlost, nesprávné předjíždění, nesprávný způsob jízdy a řízení pod vlivem alkoholu.
Dne 12.10. 1999 spadly z nákladního auta na dvou místech v centru obce
obrovské kotouče přepravovaného drátu od firmy BECKERT. Naštěstí se nikomu nic
nestalo, nikdo nebyl zraněn, pouze v jednom případě byl poškozen plot u rodinného
domku.

Nezaměstnanost v okrese
V okrese Karviná neustále přibývá nezaměstnaných. Podle údajů z konce června
je v okrese nezaměstnáno 16,91 % občanů, což představuje 22101 uchazečů o práci
(jedno velké město – a to jsou jen údaje oficiální dle Úřadu práce. Spousta lidí je bez
práce, aniž by na úřad docházeli). Oproti stejnému období minulého roku se počet
nezaměstnaných zvýšil o 6712 osob tj. o 4,77 %.
Červnová statistika byla ovlivněna přívalem čerstvých absolventů středních školvíce než 2000 nových uchazečů.
Nejhůře na tom je Orlová (18,42 %) a Karviná 17,73 %.
O jedno volné pracovní místo se nyní podle statistik uchází 45 osob.
Situace není dobrá a v dalším období se očekává další narůst nezaměstnanosti.
Po severních Čechách je náš okres na druhém místě v republice.
Na okrese Frýdek – Místek je procento nezaměstnanosti nižší, ale je tam ještě
mnohem méně pracovních příležitostí – na 1 volné místo připadá rekordní počet 85
nezaměstnaných.
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Kultura
církve, náboženství

30. ledna 1999 se konal v Dělnickém domě první Obecní ples
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K ultu rn í a kce v roce 19 99

Datum: Akce:
Pořadatel:
10.1. Koncert v místním kostele nazvaný „Poslední vánoční mše“, na kterém
vystoupil chrámový sbor z Orlové pod vedením Mgr. E. Lančové.
30.1. První obecní ples obce Dětmarovice.
Konal se ve všech prostorách Dělnického domu. K tanci i poslechu hrála na
sále skupina UFO z Karviné a v banketce známá cimbálová muzika Slezan.
Vstupné s místenkou a večeří stálo na dnešní dobu pouhých 150,- Kč. Na
programu bylo bohaté kulturní vystoupení – tance různého žánru. Velkým
lákadlem pro návštěvníky plesu byla velice bohatá tombola, do které přispělo
svými dary mnoho podnikatelů. Nejhodnotnější cenou byla mikrovlná
trouba.
Sokolský ples
TJ Sokol
Sdružení rodičů a přátel školy uspořádalo v Dělnickém domě dětský
karneval MŠ střed. Finančně se vedle obecního úřadu podíleli podíleli také
pan Ligocký a Dětmarovická lékárna. Věcnými dárky do tomboly přispěli
Stavbyt, Universal shop, prodejna textil, firma VaS, Myslivna u Ondry, pan
Šel a manželé Volní.
15.-17.4. Burza dětského oblečení
ČSŽ
22.4. Den Země
ZO ČSOP, ZŠ
6.5. Slet ježibab a ježidědků
ZŠ
7.5. Oslavy Dne osvobození v parku. V programu vystoupily,
jako obvykle, žákyně zdejší základní školy.
Obecní úřad
9.5. Na oslavách Svátku matek vystoupila se svým
představením Divadelní Společnost Petra Bezruče.
Obecní úřad
1.6. Den dětí
ZŠ
Dětské radovánky
SRPŠ, ZŠ
červen Tématický zájezd
SPŽ
28.6. Přijetí nejlepších žáků základní školy u starosty obce
SPOZ
Ve dnech 13.2., 8.3., 23.3., 2.4., 4.4., 9.4., 11.4., 23.4., 14.5., 28.5., 18.6.,
25.6. pořádal v Dělnickém domě pan Dalibor Čempel diskotéky.
17.7. Srnčí hody
MS
25.7. Koncert v místním kostele u příležitosti pouti. Vystoupil smíšený pěvecký
sbor Farního úřadu z Orlové.
18.9. IV. ročník soutěže požárních družstev „O putovní pohár
starosty obce Dětmarovice“
Hasiči
18.9. Vinobraní v hájence MS
ČČK
20.-26.9. ZO ČSOP uspořádala v předsálí Dělnického domu ve spolupráci s
Ostravským muzeem Výstavu fotografií hub.
25.10. Obecní úřad organizoval již tradiční oslavy Dne vzniku ČR v sále
Dělnického domu s vystoupením žáků základní školy
27.10. Sbor pro občanské záležitosti připravil pro seniory v Dělnickém domě
„Setkání občanů – jubilantů 70-letých a 75-letých“ . Na tuto akci jsou
jubilanti pravidelně zváni i se svými rodinnými příslušníky. V letošním roce
se akce zúčastnilo 46 občanů. Po oficiální části se o dobrou náladu postarala
hudební skupina DUO-ANTIKO.
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20.11. Poslední leč
MS
31.10. Vzpomínka na zesnulé na místním hřbitově
SPŽ
12.11. Setkání padesátníků a jejich dětmarovických spolužáků upořádal SPOZ při
OÚ. Tato akce se stala již tradiční, obecní úřad ji pořádá od roku 1995. Jako
tradičně se konala i letos v restauraci „U švagrů“ v Koukolné. Tentokrát se
sešli občané narozeni v roce 1949.
prosinec Mikulášská besídka
Klub občanů K
19.12. Vánoční koncert v místním kostele. Vystoupil pěvecký sbor základní školy
pod vedením Mgr. Ludmily Videnkové.
31.12. Silvestrovská zábava v restauraci „Gól“ na hřišti SK

Z činnosti místní knihovny
Ve dnech 25.5. – 23.6. 1999 si měli možnost zasoutěžit a ukázat své schopnosti i
naši nejmenší čtenáři. Určit název knihy, jméno spisovatele či ilustrátora, to byly úkoly,
které se dětem velice líbily. Akce se zúčastnilo 24 žáků 1. – 3. tříd a všichni byli
odměněni hezkými cenami.
„Slabikář“ – to bylo pásmo hádanek, básniček a soutěží, se kterým na podzim
přesně 1.11.1999 zavítali do Dělnického domu spisovatel a básník Jiří Žáček a herečka
a televizní moderátorka (někdejší představitelka filmové Popelky) Eva Hrušková. Podle
Slabikáře, Čítanky a Malého čtenáře se děti učily poznávat svět, zvířata kolem sebe a
zamyslely se nad spoustou krásných veršovaných pohádek. Pohádky a písničky se
střídaly s luštěním hádanek a hlavolamů. Tato akce byla určena všem žákům 1. stupně
základní školy. Skončila autogramiádou donesených knih.
Autor učebnice pro ZŠ radí dětem: „Zaťukej si na čelo, aby ti to myslelo.“
V rámci projektu OÚ byl do knihovny nainstalován Internet (také v ZŠ a na OÚ),
který v současné době prochází neuvěřitelným vývojem poptávka po něm roste. Pro
návštěvníky knihovny jsou k dispozici 2 počítačové stanice, na nichž si mohou Internet
využívat, vytisknout vybrané internetové stránky či posílat e-mailové zprávy.
Za každých započatých 15 minut se platí poplatek 10,- Kč, za tisk 1 strany 1,- Kč.
Jako další služba všem občanům byla do knihovny pořízena kopírka k provedení
kopií nejen z knih, ale i z vlastních donesených materiálů.
Zájem o služby v knihovně postupně narůstá.
Tržby z hlavní činnosti (registrace, upomínky, průkazy) 13.043,- Kč, z vedlejší
činnosti (prodej vyřazených knih, internet, kopírování) 3.502,- Kč, celkem 16.545,- Kč.
Od 1.6.1999 byla přijata na zástupy do knihovny kronikářka Dagmar Šnapková.
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Ze života CASD
Stejně jako již v loňském roce, zapojila se CASD do programu „NET“.
Každý člověk se někdy zamýšlí nad smyslem svého života a nad tím, co je pro
něho a jeho rodinu důležité. Je pravdou, že nejvíce se staráme o to, abychom si zajistili
vše potřebné v materiální oblasti a také dobré zdraví, ale pro šťastný život potřebujeme
uspokojit také naše duchovní potřeby.
Možná, že s blížícím rokem 2000 narůstají naše obavy, co nám přinese
budoucnost. Jako křesťané jsem přesvědčeni o tom, že v příštím roce nebudeme
potřebovat jenom dobré ekonomické zabezpečení, ale potřebujeme získat také určitou
naději a kladný postoj k životu. K tomu nám může pomoci vzácná kniha – Bible.
Církev adventistů sedmého dne připravila mezinárodní satelitní program
„ODVAHA ŽÍT“, jehož cílem je přinést naději a povzbudit věřícího i nevěřícího člověka
k životu s Bohem. Témata jednotlivých večerů byla následující:
Kdo jsem? Co znamenám a jakou mám vlastní hodnotu?
Proč bych se měl v životě angažovat? Osud nebo Boží vedení?
Důvěra jako základní životní potřeba.
Mít nebo být? Pravé životní hodnoty.
Proč právě já? Východisko ze životní krize.
Satelitní program „ODVAHA ŽÍT“, který byl v naší obci promítán v Dělnickém
domě, byl součástí evropského programu NET 99, který byl prostřednictvím
družicového systému přenášen z německého Darmstadtu také do Francie, Itálie,
Rakouska, Švýcarska, na Slovensko a také do České republiky. Přednášejícím byl Dr.
Johann Gerhardt z Teologické fakulty ve Friedensau u Magdeburgu. Přednášky byly
simultánně překládány do češtiny.
První přednáška se konala v neděli 21. listopadu 1999 v Dělnickém domě. Další
pak následovaly v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.
Účastníci této akce, která byla bezplatná, odcházeli obohaceni i povzbuzeni
cennými duchovními hodnotami a také s novou nadějí pro rok 2000.

Poznámka: Článek jsem převzala od CASD, jeho autorem je Vladimír Krynský, kazatel.
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Školství

Ve školním roce 1998/99 probíhala výuka 309 - 312 žáků ve 13 třídách.
Z celkového počtu 312 žáků na konci školního roku 232 prospělo a 80 prospělo
s vyznamenáním. Průměrný počet zameškaných omluvených hodin činil na 1 žáka 67,06
hodiny, neomluvených 0,51 hodiny. Druhý stupeň z chování mělo 7 žáků, třetí 2 žáci.
Výuku zajišťovalo 16 učitelů a učitelek pod vedením ředitelky Mgr. Heleny
Mecové a její zástupkyně Mgr. Zdeňky Pavlíkové. Protidrogovou koordinátorku
vykonávala Mgr. Marta Dziechciarková.
Ke zkvalitnění výuky přispívala PC učebna, zpětné projektory, aspektomaty, CD
přehrávač, videa, televizory a spousta sportovního nářadí a náčiní.
V průběhu roku 1999 byla škola napojena na internetovou síť v obci, nákladem
102 tis. Kč byla pořízena učebna hudební výchovy a za 72 tis. Kč zakoupena
keramická vypalovací pec.
Na škole pracovaly dvě oddělení školní družiny, kterou navštěvovalo 50 dětí pod
dozorem vedoucí vychovatelky Jany Weilguni a druhé vychovatelky Ludmily Černé.
Na škole pracuje odborová organizace ČMOS PŠ (Českomoravský odborový svaz
pracovníků školství) a SRPŠ.
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Ze život a zá kladn í ško ly

Některé akce pro školní mládež
Ve školním roce 1998/99 uspořádala základní škola ve spolupráci s některými
organizacemi několik velice zdařilých tradičních i nových akcí.
Díky velké obětavosti paní učitelky Mgr. Marty Dziechciarkové a krásnému
počasí se mohl uskutečnit tradiční Den Země. Pořadatelem této akce je vedle základní
školy ZO Českého svazu ochránců přírody.
Velké oblibě se v poslední době těší Slet ježibab a ježidědků.
Den dětí oslavili žáci 1. června ve spolupráci s Vojenským útvarem Karviná. Děti
si prohlédly vojenskou techniku, za asistence vojáků si zastřílely ze vzduchovek,
samopalu, vyzkoušely rádiové spojení nebo se mohly podívat na ukázkové cvičení
služebních psů.
Na rozdíl od loňského roku se v tom letošním vydařily dětské radovánky. Za ně
patří poděkování TJ Sokol, která pro tento účel jako každoročně zapůjčila svůj krásný
areál.
Ve školním roce 1998/99 patří poděkování obětavým sponzorům, kteří přispěli
svým darem. Byli to: Výrobna Bernatík, Tylia Sv. Jager, Elektrárna Dětmarovice,
Obecní úřad, Universal shop, Řeznictví Ligocký, Stelmar s. r. o., Sady Životice, Ing.
Dušan Kokoška, MUDr. Marie Slívová, Firma Notia a. s., Stolařství Ivo Kiša, TJ Sokol
Dětmarovice, Dětmarovická lékárna, Firma Szarzec, CIBA, Pekárna Farina, Restaurace
U Ondry, VaS, Stavbyt, Firma Firn Ladislav Feňo

Některé údaje o žácích
Ve školním roce 1998/99 odešlo ze školy 6 žáků 5. ročníku studovat na osmiletá
gymnázia. Vycházející žáci 9. ročníku byli zařazeni takto:
do čtyřletých gymnázií
2 žáci
na Střední průmyslovou školu do Karviné
3 žáci
na Střední zdravotnickou školu do Karviné
2 žáci
na Hotelovou školu do Havířova
3 žáci
na Obchodní akademii do Orlové
1 žák
na čtyřleté učební obory
8 žáků
na tříleté učební obory
13 žáků
na obchodní provoz
1 žák
na obor kuchař-číšník
1 žák
Ve školním roce 1999/2000 navštěvovalo naši školu 301 žáků, kteří bydlí v naší
obci a 8 žáků, kteří k nám dojíždějí z okolních obcí.
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Naproti tomu mnoho dětí s trvalým bydlištěm v Dětmarovicích navštěvuje
základní školy v sousedních obcích.
V uvedeném školním roce
77 žáků chodí do Orlové
23 žáků do Dolní Lutyně
13 žáků do Karviné
4 žáci do Petrovic u Karviné
1 žák do Doubravy
Zákonem č. 190/93 Sb. byla stanovena obcím povinnost platit neinvestiční
náklady za žáky, kteří navštěvují školy v jiných obcích než mají své trvalé bydliště. Až
do loňského roku platila úmluva mezi jednotlivými obcemi našeho okresu, že si tyto
náklady nebudou vzájemně uhrazovat. Teprve po prohraném soudním sporu mezi městy
Karviná a Ostrava vyčíslily jednotlivé obce své požadavky na vzájemné úhrady. Tyto
částky se pohybují od 3.000 Kč po více než 11.000 Kč za žáka, podle typu školy, počtu
žáků, kteří ji navštěvují a podle druhu topení v dané škole. Naše obec však nemá
možnost ani právo tuto částku ovlivnit. Vzdělání v základní škole je bezplatné a rodiče
mohou své děti umístit do školy v kterékoliv obci. Pro příští léta budeme muset počítat
v našem obecním rozpočtu s penězi i na tyto výdaje. Jen pro srovnání činí neinvestiční
náklady na jednoho žáka v naší škole 6.061 Kč.
K tomu nutno poznamenat, že naše škola nemá ani kapacitu, kam by tolik dalších
žáků umístila.

Přijetí nejlepších žáků
Jako každoročně i letos se konalo na obecním úřadu přijetí nejlepších žáků II.
stupně u starosty obce. Uskutečnilo se v pondělí 28. června 1999. Zúčastnili se ho tito
žáci:
6. tř. Iveta Hanusková, Eva Krůčková a Jiří Chmiel
7. tř. Kateřina Arendášová, Pavel Kucharczyk a Pavel Šveda
8. tř. Pavel Stošek, Nikola Švedová, Michaela Formandlová, Petra Janouškovcová
9. tř. Lenka Jendryščíková a Karla Kijonková
Po slavnostním projevu byla žákům předána knižní odměna. Po oficiální části
následovala beseda.

Z mateřské školy v Koukolné
V budově mateřské školy v Koukolné probíhá každý týden logopedická výuka
dětí s vadou řeči. Toto zajistila ředitelka Zdenka Foltýnová, za což ji jsou rodiče moc
vděčni, protože nemusí se svými ratolestmi dojíždět do jiných logopedických poraden.
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Sport,
zájmové a společenské
organizace

Po vítězném utkání dne 19.6.1999 se naši fotbalisté radují z postupu do vyšší soutěže

Pod vedením trenéra Josefa Čermáka vybojoval fotbalový SK Dětmarovice
v sezóně 1998-1999 historický postup do čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže v naší
republice, a to do moravskoslezské divize. Je to největší sportovní úspěch
v Dětmarovicích vůbec.
Všechno začalo v minulosti začátkem devadesátých let. Od té doby náš SK
postupoval velmi rychle, když se z okresního přeboru dostal nejdříve přes I. B třídu do
I. A třídy a konečně v sezóně 1994/95 do župního přeboru. Zde se na čtyři roky zastavil.
Hned první rok skončili druzí, druhý rok pátí, třetí rok opět druzí a čtvrtý rok to
konečně vyšlo a postoupili.
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Postup do vyšší soutěže
Úspěch je o to cennější, jelikož si ho všichni hráči vydobyli vlastními silami,
nesmírnou vůlí po vítězství a bojovností. Není pravdou, jak se někteří domnívají, že
tomuto úspěchu napomohli rozhodčí. Opak je pravdou. O tom, co prováděli někteří
rozhodčí s Dětmarovicemi, by se daly napsat celé stati.
Letošní postup se vůbec nerodil lehce, ba naopak. Do podzimní části, tedy na
podzim 1998, vstoupily Dětmarovice pod vedením trenéra Dušana Zbončáka, na jaře
ho vyměnil Josef Čermák.
Po podzimní části mužstvo přezimovalo na 2. místě tabulky Slezského župního
přeboru. Na první místo mělo ztrátu pouze tři body, což byla výhodná pozice zaútočit na
první místo.
Mužstvo mužů zahájilo přípravu na další část soutěže již 4.1. Pro zvýšení kondice
absolvovali soustředění v Nýdku ve dnech 17. – 23.1.1999. V rámci přípravy na soutěž
absolvovali v lednu a únoru turnaj ve Vratimově, kde na dobře připraveném hřišti se
postupně utkali s kvalitními soupeři z Dolního Benešova, Válcovnami Frýdek-Místek
B, Refotalem Albrechtice, Vratimovem B a prvoligovým dorostem Baníku Ostrava.
V rámci přípravy se rovněž utkali s Třincem B a druholigovými Válcovnami
Frýdek-Místek.
Téměř do konce soutěže nebylo nic rozhodnuto. Do předposledního kola byl na
čele Bílovec, ale nakonec se vše v dobré obrátilo.
Posledním utkáním s VOKD Poruba skončil další ročník fotbalových soutěží.
V tomto rozhodujícím utkání na domácí půdě naši zvítězili 3:0 a tímto vítězstvím se
stali vítězi skupiny župního přeboru a postoupili tak do divize.
Jak se prodírali naši fotbalisté k úspěchu? Kdo byl jejich soupeřem?
kolo:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

datum:
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
9.5.
15.5.
22.5.
30.5.
5.6.
13.6.
19.6.

ROMO Fulnek
SK
Lokomot. Petrovice
SK
Velké Hoštice
SK
JÄKL Karviná
SK
Rapid Skřečoň
Bohumín
SK
Ivossta Zubří
SK
Krásné Pole
SK

utkání:
SK
Rožnov p. Radhoštěm
SK
Vigantice
SK
Bílovec
SK
Frenštát p. Rahoštěm
SK
SK
Vítkovice-Svinov
SK
Štěpánkovice
SK
VOKD Poruba

výsledek:
0:0
1:1
2:1
3:0
1:0
3:0
1:2
5:0
1:1
1:2
2:0
0:4
7:1
0:1
3:0
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O postup se zasloužili tito hráči: brankáři Karel Serafín, Martin Bartoš, Radim
Plaskura a Milan Anlauf, hráči do pole Petr Zbončák, Zdeněk Jelínek, Petr Czyž, Jiří
Ochodek, Jiří Směták, Marcel Kulinski, Petr Hrazdílek, Ivan Mahút, Martin Kubiš,
Dušan Fábry, Marek Poštulka, Marek Bielan, Jiří Ligocký, Ondřej Hryc, Antonín
Šimurda, Daniel Hanusek a Adam Sydor. Hrajícím manažérem byl Petr Zbončák,
předsedou klubu Jiří Hanusek.
Postup do vyšší soutěže je odměnou nejen všem hráčům, kteří jej vybojovali, ale
také všem funkcionářům, sponzorům a dobrovolným pracovníkům, kteří se okolo
dětmarovické kopané točí. Poděkování patří všem fanouškům za jejich povzbuzování,
ale hlavně těm, kteří zajíždějí na utkání na hřiště soupeřů. Také nelze opomenout
Fanklub, který svými hlasivkami a bubny dává jasně najevo svou přítomnost.
21.6.1999 přijal na Obecním úřadu všechny hráče i funkcionáře oddílu starosta
obce, aby jim poděkoval za výrazné zviditelnění obce. Mezi hosty byl i ředitel
Elektrárny Ing. Jan Mikulka, Ing. Lumír Jendryščík a zástupce starosty pan Josef
Tomčík.

O pohár Mont a. s.
V neděli 25.7.1999 se na místním fotbalovém stadiónu konal 8. ročník turnaje „O
pohár Mont a. s. Karviná“ za účasti místního klubu, druholigového FC Karviná,
divizního Refotalu Albrechtice a Biocele Vratimov, hrající MSFL.
Místní SK se v úvodním zápase turnaje utkal s Refotalem Albrechtice a zvítězil
poměrem 3:1. Tento zápas se uskutečnil v rámci turnaje jako zápas předkola Poháru
Českomoravského fotbalového svazu. Díky výhře se náš klub probojoval do vlastní
soutěže.
Konečné pořadí turnaje bylo následující: 1. Karviná, 2. domácí Dětmarovice,
3. Vratimov, 4. Albrechtice.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen místní hráč Petr Czyž.
Zápasy sledovalo dle tisku cca 500 diváků, ale dle mého mínění jich bylo daleko
více. Příjemnou atmosféru v ochozech pomáhal svými hlasivkami rozproudit známý
nevidomý hlasatel Dalibor Suchánek.

Pohár Českomoravského fotbalového svazu
V 1. kole hostili na domácím hřišti u elektrárenských věží naši fotbalisté

druholigový TŽ Třinec, který i přes personální problémy byl v tomto utkání jasným
favoritem. Zápas přes všechny prognózy skončil v normálním hracím čase nerozhodně
1:1, a tak se diváci dočkali pokutových kopů. Zde bravurně zneškodnil poslední penaltu
za stavu 3:2 pro domácí hrdina utkání domácí brankář Karel Serafín, čímž poslal naše
fotbalisty do druhého kola.
Zápasu přihlíželo 900 platících diváků.
Ve 2. kole poháru los postavil proti sobě dvě mužstva ze sousedství, naším
soupeřem se totiž stala Lokomotiva Petrovice. Zápas se uskutečnil na hřišti v Závadě.
Hrálo se nejen o prestiž, ale i o to, kdo bude v příštím kole poháru hostit prvoligovou
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Sigmu Olomouc. Hned v prvním poločase se ujali vedení naši fotbalisté vedení 1:0, poté
ve druhém poločase přidali ještě jeden gól a upravili konečný výsledek zápasu na 2:0 ve
prospěch hostujícího, tj. dětmarovického celku. Dětmarovice se radovaly z postupu.
Přihlíželo 827 platících diváků.
Ve středu 12. října se odehrálo 3. kolo poháru. Dětmarovičtí příznivci fotbalu se
dočkali a na svém hřišti přivítali velmi zdatného soupeře - prvoligové mužstvo Sigmy
Olomouc. Fotbalisté z města syrečků se od první minuty usadili na polovině našich.
Později po dlouhé minuty vynikající a obětavě hrající domácí obrana Olomouci nic
nedovolila. Teprve ve 32. minutě zápasu se Olomouc prosadila první brankou. V první
půli druhého poločasu ukazovala naše obrana, proč patří k nejlepším v divizi. Teprve v
69. minutě zápasu jsme dostali druhý gól, o chvíli později třetí a v poslední minutě
zápasu Olomouc upravila na konečný stav 0:4.
I přes tuto skutečnost skončili naši v poháru se ctí a byli prvoligovému mužstvu
zdatným soupeřem. O výsledku rozhodlo vlastně posledních 20 minut zápasu, kdy se
začala projevovat lepší fyzická zdatnost soupeře z hanácké metropole.
Zápas sledovalo 1105 platících diváků a ještě něco navíc. Mezi tím i moje
maličkost, protože jak je u nás v Dětmarovicích dobrým zvykem ženy na fotbal na
místním stadiónu neplatí.

Podzimní část divizních zápasů ročníku 1999-2000
V zápasech podzimní části divizní soutěže byly Dětmarovice pro širokou
sportovní veřejnost velkým překvapením. Nevypadali vůbec jako nováček. Celým
průběhem soutěže prošli přesvědčivě bez problémů. Porazili celou řadu favorizovaných
celků a po závěrečném 15. kole soutěže přezimovali na velice slibném 3. místě s 9
výhrami, 5 remízami a pouze 1 prohrou. Navíc v tabulce jsou celkem, který díky velmi
dobré obraně a dobrým brankářům dostal pouze 8 branek, což je nejméně ze všech
zúčastněných celků. S takovým výsledkem nepočítal ani největší optimista.
Naše hráče pravidelně doprovázejí na všechna utkání mimo obec skalní fanoušci,
kteří mají permanentní jízdenku za 700,- Kč na všechna utkání podzimní části soutěže.

Mládežnická kopaná
Také mládežnická družstva se zodpovědně připravovala na zahájení jarní části
mistrovských utkání.
Začátkem roku se stal novým trenérem družstva dorostu náš odchovanec Libor
Noga. Pod jeho vedením absolvovali zimní turnaj na Slávii v Orlové.
28.3. začali dorostenci mistrovské utkání v Kravařích…
Nakonec ale sestoupili do nižší soutěže …

Fotbalový stadión v naší obci je již delší dobu místem,
kde se pravideln ě scházejí stovky p ř íznivc ů tohoto sportu.
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Činnost TJ Sokol v roce 1999

Odbor turistiky
Má 28 členů.
Hlavní akcí byl 16. ročník dálkového pochodu a běhu „Dětmarovické groble“
v sobotu 20. března za celkové účasti 92 pochodníků a běžců. 25 km trať absolvovalo 7
pochodníků a 14 běžců. Zúčastnilo se celkem 42 žáků ZŠ.
Již tradičně se pořádala soutěž pro žáky ZŠ o největší účast na této akci. První
místo získala 7. třída s účastí 10 žáků, ze 6. třídy bylo 9 žáků. Pochodu na 12 km se také
zúčastnilo 5 dětí předškolního věku v doprovodu svých rodičů nebo starších
sourozenců. Všechny děti obdržely v cíli diplom a sladkou odměnu.
Běžci byli rozděleni do dvou kategorií, a t do 40 let, kde první místo obsadil
Roman Baláž z Ostravy a Igor Heleš z Orlové ve shodném čase 1 hodina 25 minut a 43
sekund a nad 40 let, kde zvítězil Miroslav Kravčík z Karviné v čase 1 hodina 33 minut a
5 sekund. První tři běžci v každé kategorii obdrželi diplom, medaili a věcnou cenu.
Jako téměř tradičně byli odměněni i nejstarší a nejvzdálenější účastníci.
Náplní odboru turistiky je především rodinná turistika. Letos se členové
zúčastnili 8. ročníku turistických pochodů nazvaných „Beskydský Mont Blank“.
Postupně navštívili Metylovickou hůrku, Filipku, Raškův kámen, Čupel a Ondřejník.
V červenci podnikli výlet na Kotař.

Oddíl stolního tenisu
Čítá celkem 33 členů, z toho 23 žáků.
Činnost obnovil oddíl již v loňském roce pod vedením Svati Rosmana a Marcela
Oršulíka. Žáci startují na bodovacích turnajích v okrese. V Havířově se umístili mladší a
starší žáci do 10. místa, žákyně získala 3. místo. Družstvo mužů zahájilo na podzim
účinkování v okresním přeboru, kde jako nováček hraje se střídavými úspěchy.
Tréninky se konají 3x týdně v sokolovně.

Odbor asociace sportu pro všechny (ASPV)
Registrováno 119 platných členů, z toho 42 žáků.
Odbor má 8 cvičitelek, tři třetí třídy a pět čtvrtých tříd. Cvičení mladšího žactva
vede paní Táňa Čempelová (24 dětí), starší žactvo cvičí pod vedením Jany Popiolkové
(14 dětí). Tato cvičitelka vede také kroužek odbíjené (15 hráčů). Tyto činnosti se konají
díky pochopení vedení ZŠ v prostorách tělocvičny.
V sokolovně cvičí ženy a dorostenky 2x týdně pod vedením Martiny Šotové a
Andrei Novákové (aerobik 30 členek), zdravotní tělesnou výchovu řídí p. Věra Sikorová
(10 žen).
Od 6.9. vždy každé pondělí a čtvrtek se cvičí v sokolovně aerobik.
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Posilovna
Třikrát týdně je navštěvována posilovna jak členy TJ, tak i dalšími zájemci z řad
široké veřejnosti. Vede pan Sepeši.

Údržba areálu
V letošním roce provedla firma nátěry dveří a oken za 41 tis. Kč. Další firma
instalovala plynové průtokové ohřívače vody pro koupelnu v posilovně, výměnou za
zastaralé elektrické bojlery nákladem 13 tis. Kč.
Svépomocí členové vyměnili troje dveře za 3.470,- Kč, natřeli podlahu
v sokolovně a plechové střechy v areálu.
Koncem roku byly vyměněny vstupní dveře do sokolovny.
Firma Stelmar jako sponzorský dar instalovala osvětlení tělocvičny, aby
odpovídalo podmínkám pro stolní tenis.
Náklady na plyn a elektřinu v sokolovně činí ročně okolo 60 tis. Kč.
Vedení TJ děkuje panu starostovi, radě a zastupitelstvu za podporu činnosti.
V příštím roce se připravuje úprava sociálního zařízení na hřišti, aby odpovídalo
hygienickým požadavkům při pořádání veřejných akcí většího rozsahu.

Cy kli sti c ký záv od G raci a Č EZ- ED Ě 99

13. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia ČEZ-EDĚ, který měl 3
etapy a byl součástí světového poháru, se konal ve dnech 16. – 18.7.1999.
Na startovní listině se objevilo 70 závodnic ze 13 zemí. Kromě našich závodnic se
přihlásily také týmy Itálie, Dánska, Německa, Slovenska, Litvy, Běloruska, Ruska,
Ukrajiny, Řecka, Polska a dokonce i USA a Austrálie, kterou reprezentuje olympijská
vítězka z Atlanty Kathryn Wattová. Nakonec na startu některé závodnice, jak už to
bývá, chyběly, ale přesto byl tento závod velmi kvalitně obsazen.
První etapa měla start přímo před elektrárnou a vedla přes Orlovou, Šenov,
Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnici a oklikou přes Mořkov a Nový
Jičín do Štramberka. Měřila 106 km.
Druhá 114 km měřící etapa se jela dvakrát po dvou okruzích. První okruh vedl
okolo Lichnova, dále přes Frenštát se závodnice dostaly na trasu druhého okruhu, který
vedl nahoru na Pustevny a odtud přes Prostřední Bečvu do Rožnova a na Pindulu. Po
absolvování druhého kola se závodnice vrátily zpět do Lichnova.
Třetí etapa dlouhá celkem 94 km se jela na 6 okruhů dlouhých 15,7 km okolo
Orlové a Dětmarovic.
Všechny etapy vyhrála Němka Hanka Kupfernagelová a stala se tak i celkovou
vítězkou.
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Pár slov o Mysliveckém sdružení
Myslivecké sdružení Dětmarovice – Zátiší bylo okolnostmi přinuceno zakoupit
699 m lesa, ležícího na pozemku, jenž byl majiteli vrácen v rámci restituce. Na tomto
pozemku, který se nachází v těsné blízkosti hájenky, stojí část zařízení, které tato
organizace potřebuje pro svou činnost.
Na koupi tohoto pozemku požádalo MS o finanční příspěvek z rozpočtu obce.
Současným předsedou MS je pan Oto Sobala.

90 let českého kremačního hnutí
V roce 1899 byl založen první český kremační spolek, Společnost pro spalování
mrtvol, ten zanikl v roce 1922.
V roce 1909 bylo v saské Žitavě (Zittau) otevřeno krematorium, ve kterém se více
než deset let odbývaly spolkové kremace z českých zemí. V tomto roce byl taktéž
založen Spolek Krematorium, podnes trvající pod jménem Společnost přátel žehu.
V roce 1919 přijalo Národní shromáždění ČSR zákon č. 180, který stručně
prohlašoval, že pohřbívání ohněm je povoleno.
Před rokem 1939 bylo v ČSR 13 krematorií, z nichž v roce 1939 zůstalo
v okleštěném území jen 9.
Pohřbívání žehem má své příznivce i v Dětmarovivích. Již řadu let zde tento
spolek působí pod vedením pana Aloise Pietrowského.

S ra z h ist o rických v o zi del
V polovině července si dali v orlovském klubu důchodců sraz majitelé
historických vojenských vozidel. Setkání se oficiálně nazývalo Haldy 99 a byl to vlastně
první ročník srazu vojenských historických vozidel, který pořádal Automotoklub České
republiky. Sjelo se zde na 30 automobilů značek Jeep Willy,s, Aro, či Škoda Tudor a
také motocykly značek BMW a Zündapp, které sem dorazily nejen z okolí, ale také ze
Vsetína, Olomouce či Prahy. Účastníci – muži, ženy a také děti - byli většinou oděni do
typických vojenských uniforem – „maskáčů“.
V sobotu proběhla samotná jízda vojenských veteránů po okolí Orlové a část trasy
vedla i po cestách Dětmarovic – konkrétně Zálesím a Glembovcem. Byla to zajímavá
podívaná. Je až neuvěřitelné, čím vším si lidé zpříjemňují život.
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Žijí mezi námi

K ra sob ru sla řka Moni ka K ra mná
Ve dnech 6. – 7.2.1999 byl v Karviné uveden pohádkový muzikál na ledě Mrazík.
Tento ve světě zcela ojedinělý projekt vymysleli a realizovali Ostraváci. Mrazíka
nacvičovalo 86 krasobruslařů z České i Slovenské republiky. Vedle mistrů světa v něm
vystoupila i občanka naší obce - krasobruslařka Monika Kramná v roli vesnické dívenky
a zvířátka.
Monika Kramná se věnuje krasobruslení od útlého dětství. Vedla ji k tomu
maminka Věra Kramná, rozená Jungbauerová, která v dětství také bruslila a dnes
úspěšně vykonává funkci trenérky krasobruslení.
Monika nejdříve závodila v jednotlivkyních, později přešla do kategorie tanců na
ledě. Tančila s Davidem Szurmanem, který svého času v Dětmarovicích bydlel a
navštěvoval i zdejší základní školu. Společně dosáhli několika velmi dobrých výsledků
v rámci celorepublikových soutěží. V nedávné minulosti se dokonce stali mistry České
republiky v tancích na ledě v některé ze žákovských kategorií.
Několik let obec poskytovala tomuto tanečnímu páru finanční příspěvek na
činnost ze svého rozpočtu.
V současné době Monika již nezávodí a krasobruslení se věnuje, jak výše
uvedeno.
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Zvyky, obyčeje

Vánoční stromek – symbol vánoc
Základním atributem Vánoc je dnes především vánoční stromeček.
Naši předkové dokázali slavit Vánoce i bez stromků a s takovou nápaditostí a
pohodou, že bychom se od nich dnes měli učit. Ale tato doba je dávno pryč a rozsvícený
vánoční stromek je dnes nepochybně nejdůležitějším vánočním symbolem nejen u nás,
ale také v mnoha zemích světa.
Oslavy Vánoc u zářícího stromku, ať už je to borovice, jedle či tradiční smrček,
bereme jako samozřejmost. Jsme pro ni ochotni každoročně přestavovat nábytek i
riskovat jehličí v kobercích.
V dobách našich babiček býval vánoční stromeček ozdoben zcela jinak a
skromněji než v dnešní době. Zdobily jej především jablíčka a ořechy, ozdoby doma
vyrobené – doma upečené a nazdobené perníčky či doma vyrobené čokoládové ozdoby.
Také řetězy se vyráběly z různých materiálů – především papíru - doma. A
světýlka? Samozřejmě svíčky. Postupem času se do domácností dostávaly ozdoby umělé,
především vánoční baňky vyrobené z jemňoučkého barevného skla a svíčky byly
nahrazovány elektrickými lampičkami.
Ve druhé polovině 20. století býval vánoční stromeček velice pestrobarevný.
Dnes, na sklonku století, se trend podstatně změnil, preferují se ozdoby v jednom
barevném tónu.
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Odkud k nám, do českých zemí, tento krásný voňavý vánoční zvyk přišel?
Historikové se blíží shodě v tom, že vánoční stromek má pohanský původ.
Křesťanská legenda vypráví, že v roce 537 opustil mnich Colombán se svými druhy
Irsko a přepravil se do Gálie, aby zde šířil pravou víru a slovo o lásce Boží. Galští však
o novém učení pochybovali a dál slavili návrat Slunce u starobylé jedle. Jednou využil
irský mnich situace a ozdobil galskou jedli hořícími pochodněmi. Září přilákaní Galové
tehdy poprvé vyslechli legendu o narození Ježíška v Betlémě. Ještě staletí trval boj
církví o vliv a podíl na oslavách návratu Slunce, nebo narození Krista. Zvyk strojit 24.
prosince stromeček se však podle historiků zrodil právě v oné chvíli, kdy byla v šestém
století poprvé rozsvícena irskými pochodněmi galská jedle.
U nás je tento zvyk poměrně nový, vánoční stromeček se objevil až v 19. století.
Rychleji se zabydlel v Čechách než na Moravě. Nejprve jej zdobili na zámcích, pak ve
městech, od šedesátých let se jím těšili i na vesnicích.
O několik set let dříve a nejvíce si tuto tradici oblíbili v Německu. A právě odtud
se tento symbol dostal k nám.
Postupně se vánoční stromečky šířily po světě, až se nedávno dostaly až do
dalekého Japonska, přestože lidé této země tradiční Vánoce neslaví. „Živé stromky“
však Japonci nepřijali, barevnými žárovkami zdobí stromky umělé. Tento trend si
v posledních asi dvaceti letech hledá místo i u nás. Někomu vadí opadávající jehličí,
jinému zase vadí zbytečně obětovat kvůli několikadenní parádě živý strom.
Postupem času vánoční stromy zdobí nejen interiéry našich bytů, ale i naše města
a vesnice.

Beskydský strom ve Vatikánu
Velký strom také každoročně zdobí vždy o vánocích svatopeterské náměstí
v Římě. Každým rokem pochází z jiné země. Letos vybral papež Jan Pavel II. naši
republiku a přál si, aby strom pocházel z česko-polsko-slovenského pomezí Beskyd.
Jsme moc rádi, že letos, v magický rok 1999, je to právě strom z našich beskydských
hor. Ozdobený vánoční strom ve Vatikánu slavnostně odhalil sám náš president p.
Václav Havel.
Cesta vánočního stromu do Vatikánu však nebyla jednoduchá.
Pětadvacetimetrový smrk ztepilý byl skácený v lokalitě Lúčka na Morávce
v Beskydech. V sobotu 4.12. byl naložen na speciální železniční vagón v Dobré u
Frýdku-Místku a odtud putoval zvláštní železniční „vatikánskou“ výpravou, dlouhou
1702 km, jejíž součástí byl i salónní vagón presidenta Masaryka, do Říma, kde zdobil o
vánocích prostor před vatikánským chrámem svatého Petra. Současně s ním putovalo
dalších 30 menších beskydských smrků pro celkovou výzdobu Vatikánu. Putovaly tam
i nejrůznější vánoční ozdoby i figuríny valašské rodiny v nadživotní velikosti pro tamní
betlém.
Na zajištění celé akce se podíleli lesáci, horolezci, specialisté z přepravní firmy
a další. Aby vše zdárně proběhlo, byla akce dopředu pečlivě připravena, dokonce i
v předstihu naostro vyzkoušena.

Poznámka: Historické části tohoto článku jsem převzala z denního tisku z let 1998-2001
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Závěr

Blížíme se k magickému přechodu letopočtu, k roku 2000. I když tento rok není
prvním rokem nového tisíciletí, ale posledním rokem tisíciletí starého, u většiny z nás
tento letopočet vyvolává pocity zamýšlení a bilancování.
Co jsme vlastně dosáhli za posledních 1000 let? Co jsme prožili za posledních
100 let? Při trošce zamyšlení vidíme, že se úžasně změnil náš život. Lidstvo dosáhlo
takového technického pokroku, že dnešní samozřejmé věci, jako kosmonautika, Internet,
doprava, by se zdály v minulém století jako pohádka. Naproti tomu denně si v sami
zhoršujeme své životní prostředí, což se odráží na zdravotním stavu většiny z nás. Lidé
si taktéž nezbavili svých špatných vlastností jako jsou závist, chamtivost a podobně.
V tomto století snad nebylo jediného roku, aby někde ve světě nehořel válečný konflikt. I
přes naše území se přehnaly hrůzy dvou světových válek. Také zde byl hlavní důvod
konfliktů chamtivost podmanit si něco, co vlastně patří někomu jinému.
Stojíme na prahu nového tisíciletí. Vyhlasme proto nesmiřitelnou válku lidské
závisti a chamtivosti. I v našem okolí je dost lidí, kteří pod různými líbivými hesly dělají
vše proto, aby se především sami měli dobře bez ohledu na nás ostatní. Přejme si,
abychom v budoucnu dosáhli alespoň z části takového pokroku v myšlení jako bylo
dosaženo v technice.
Poznámka: Toto zamyšlení jsem převzala ze „Slova starosty“ z prosincového čísla Dětmarovického
okénka.
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Z historie

Vzpomínka na zimu století
Zimou století byla ta z počátku roku 1929)*.
Sněžit a mrznout začalo na Silvestra roku
1928 a nepřestalo až do počátku března 1929. Za
více než dva měsíce vpravdě sibiřské zimy
nevystoupil teploměr ani jednou nad bod mrazu.
V lednu se blížily teploty povětšině k minus 20oC,
zatímco v prvé půli února až dokonce k minus 40oC. Mrazy změnily Slezsko
v Československou Sibiř. Do plusových hodnot vystoupila rtuť teploměru poprvé až 7.
března 1929, kdy si vyčerpaní lidé oddechli – teploměr ukazoval 2oC nad nulou.
Skončilo tak utrpení, které ani pamětníci v té době nepamatovali.
Vše tehdy vázlo. Doprava, práce, školy. Zastavily se desítky vlaků, praskaly
koleje. Vodovodní potrubí bylo popraskané, lidem tak chyběla pitná voda. Ale chybělo
také uhlí, které nešlo rozvážet a na které se stála fronta. Lidem omrzaly končetiny.
Desítky lidí dokonce umrzly.
Kruté mrazy decimovaly nejen lidi, ale také bezbrannou zvěř. Myslivci tehdy
odhadovali, že pomřelo až 70 % lesní zvěře.
Následky zimy 1929 byly vpravdě strašlivé.
)* Čerpáno z Novin Karvinska ze dne 19.1.1999. Více se můžete dozvědět a přečíst v přílohové části k této
Kronice.
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50 let o d za lo žení no vod obéh o kin a v obci

Dne 16.4. letošního roku uplynulo přesně 50 let ode dne, kdy se poprvé rozsvítily
lampy promítacího přístroje Meopton I v promítací kabině kina Hvězda v budově čp. 25
občana Františka Nebroje. Nebylo to ale poprvé, co se v Dětmarovicích promítal film.
Již dávno předtím totiž v Dětmarovicích kino existovalo. Víme ale o něm velmi málo.
První kino v Dětmarovicích – Lucerna
Při sále budovy čp. 25 zřídil hostinský Nebroj na svůj náklad zařízení (tj. kabinu a
elektrický zdroj) pro kino. Promítací stroj zakoupili kinooperatéři Urbančík a Pěcha
z Doubravy. Ti se také starali o filmy. Matiční odbor zakoupil kinolicenci, komisi,
kolky a vybíral od kinooperatéra 5 % z hrubého výtěžku. Při promítání měl dozor jeden
člen výboru a jeden člen filmové sekce. Hrálo se v sobotu a neděli. Kino neslo název
Lucerna. Nedochoval se však žádný další zápis, takže nevíme přesně, ve kterém roce
bylo toto kino zřízeno)1.
V dalším období jakékoliv informace o provozování kina scházejí)2. Protože ve
třicátých letech se obec mohutně rozvíjela, můžeme s největší pravděpodobností říci, že
kino fungovalo až do obsazení obce Poláky v roce 1938, kdy veškeré aktivity občanů
naší obce skončily.
Kino Hvězda v domě čp. 25
Hned po druhé světové válce
občané Dětmarovic požadovali znovu
zřízení kina.
Již v dubnu 1946 byl zpracován
plán na výstavbu kina v Dětmarovicích,
které se mělo jmenovat „Osvěta“. Na
tomto plánu je uvedeno, že to bude
„biograf pro 490 osob“. Velikost budovy
měla být 30,5 x 14,40 metrů, obestavěný
Promítací plátno v budově čp. 25
prostor 3.368 m3 a rozpočet 1,347.200
Kčs!
Tato stavba však nikdy nebyla realizována.
V dalších letech se občané Dětmarovic na schůzích Místního národního výboru
opětovně dožadovali zřízení kina. Tehdy byl v obci předsedou Místního národního
výboru Albín Liberda. Ten se ujal tohoto úkolu a začal plánovat výstavbu nového kina
pro zdejší obyvatele.
Někteří členové pléna Místního národního výboru však stále zamítali tento
předsedův návrh s odůvodněním, že je škoda dělat obci výlohy, a že je možné použít
pro kino některé budovy místních sálů. Tento návrh byl přijat. Předseda Místního
národního výboru předložil osobně žádost Správě státních kin - sekretariátu v Ostravě a
zároveň žádal o informace pro zřízení kina.
)1 S největší pravděpodobností bylo první dětmarovické kino zřízeno někdy mezi roky 1908 – 1928.
V roce 1908 byl totiž v Dětmarovicích ustaven Odbor matice osvěty lidové. Když kronikář v Pamětní knize
obce píše o roce 1928, kdy připadlo dvacetileté výročí trvání tohoto místního odboru, kino
v Dětmarovicích již existovalo.
)2 Kronika v té době nebyla vedena, takže scházejí údaje nejen o kině, ale o životě v Dětmarovicích vůbec.
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Bohužel mu ale bylo sděleno, že v pohraničí jsou kina od sebe vzdálená čtyři až
pět vesnic, a že Dětmarovice v sousedních obcích kino mají a tudíž musí počkat. Na
tento argument se Liberda obrátil se žádostí přímo do Prahy, aby bylo zřízení kina
urychleno.
V té době nastoupil na místo ředitele Správy státních kin v Ostravě bývalý učitel
z Dětmarovic Obhlídal, ke kterému se znovu předseda Liberda obrátil se žádostí o
urychlení zřízení kina.
Brzy ředitel Správy státních kin Obhlídal navštívil Dětmarovice a prohlédnul si
místnost v hostinci Františka Uhra v domě čp.137. Tato místnost však nebyla
vyhovující z důvodů vlhkosti v sále. Po delších jednáních představitelů obce bylo
rozhodnuto, že pro potřeby kina bude přebudován sál hostince Františka Něbroje
v domě čp. 25.
V krátké době v roce 1949 došlo k rekonstrukci původních hostinských místností.
Z výčepu bylo vytvořeno předsálí kina, kde byla umístěna pokladna, z tanečního sálu
kinosál a z jeviště balkón. K zadní části – za balkón – byla přistavena promítací kabina.
Správa státních kin zaslala veškerou aparaturu a další potřebné věci pro chod kina.
Z popudu Místního národního výboru a osvěty byla tato přestavba již začátkem
dubna 1949 dokončena a vyžádala si částku 111.336,- Kčs. Náklady tentokrát hradila
obec.
V době otevření – v roce 1949 – byly používány promítací uhlíkové přístroje
Meopton I. Později byly předělány na přístroje Meopton II.
O velikonocích dne 16.dubna 1949)1 byla činnost dětmarovického kina
slavnostně zahájena slovenským filmem „Vlčí díry“. Film byl promítán za velké účasti.
Před slavnostním zahajovacím představením promluvil za MNV předseda Albín
Liberda a za Československý státní film okresní vedoucí Josef Karas.
Kinosál byl vybaven dřevěnými sklápěcími sedadly. Stěny byly pobity
heraklitovými deskami a nabíleny vápnem. Vytápění sálu bylo zajišťováno velkými
železnými kamny na tuhá paliva. Jako perličku lze uvést fakt, že se stávalo, že během
představení vypadla roura z komína a film tak musel být po dobu nezbytně nutnou
přerušen.
Kapacita kina)2 v době otevření byla cca 160 míst (snad přesně 166 míst), které
byly v kinosále seřazeny v devíti řadách a dále v šesti řadách na balkóně. Postupně se
kapacita míst z důvodu některých provozních úprav (např. při instalace kamen ) snížila.
Vedoucím kina, jež neslo název „Hvězda“, byl od začátku provozu ustanoven
tehdejší tajemník MNV Jaroslav Kyjonka.
Jako první od roku 1949 v kině pracovali:
promítač Leopold Hanusek
pokladní Jiřina Štefková (později provdaná Černá)
uvaděči Josef Šimík a Jarmila Něbrojová (z čp. 320)
šatnářka a uklízečka Karla Celnerová

)1 V některých materiálech jsem se dočetla, že kino bylo otevřeno v roce 1951. Tato informace je zcela
mylná, není pravdivá. Zde uvedené datum 16. dubna 1949 je zcela přesné. Dochovaly se totiž mzdové listy
všech prvních zaměstnanců kina. Na nich je u všech pracovníků uveden datum 16. duben 1949 jako
datum prvního vstupu do zaměstnání.
)2 Ani zřízení tohoto kina nezažehnalo myšlenky na výstavbu kina nového. Další úvahy o výstavbě nové
budovy kina pocházejí ze září 1956. V té době již byla zpracována obsáhlejší dokumentace včetně
technické zprávy. Uvažovalo se o stavbě členité budovy o rozměru 27,5 x 18,20 metrů se sálem 17 x 11
metrů, to je 187 m2 pro 252 osob.
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Později je ve funkcích vystřídali: pokladní Zdeňka Vronková, pokladní a
uklízečka Anděla Trojanová. Pamatuji si také, že ve starém kině pracovala paní
Ciastoňová a paní Anna Chorovská.

Na fotografii z roku 1963
je v horní řadě první zleva
promítač Leopold Hanusek,
druhý zleva vedoucí kina
Jaroslav Kyjonka..
V popředí stojí první zleva
Anna Chorovská,
třetí zleva paní Ciastoňová

Vedoucí kina pan Jaroslav Kyjonka vedl kino až do roku 1971. Po něm je převzal
pan Milan Antončík.
V roce 1972 byla provedena oprava kina. Stěny byly obloženy izolačními
tabulemi akuplatu, boční stěny opatřeny závěsy. Kamna na tuhá paliva byla vyměněna
kamny naftovými. Bylo instalováno a nastříkáno nové promítací plátno. Promítací
přístroje byly opatřeny objektivy pro rozšířený formát. Na čas tak byly prostory kina
zkulturněny.
Po celou dobu první poloviny 20. století patřilo kino pod správu obce.
Zaměstnanci nově vzniklého kina v 1949 přešli pod správu Ostravského filmového
podniku. V šedesátých a sedmdesátých létech pak pracovníci spadali pod Odbor kultury
Okresního národního výboru, pod kterým zůstali až do 31.12.1981. K 1.lednu 1982 se
kino dostalo pod správu Osvětové besedy v Dětmarovicích. K tomuto datu došlo k tzv.
delimitaci kina, tj. převedení správy kina jak po stránce finanční a metodické, tak k
převodu pracovníků. Ti se k 1.1.1982 stali zaměstnanci Osvětové besedy.
V padesátých a šedesátých letech mělo kino velkou úspěšnost a návštěvnost.
Později byl zaznamenán určitý pokles počtu diváků. Příčiny byly různé, ale nejvíce na
to měl vliv postupný nárůst televizních přijímačů v domácnostech.
V době rekonstrukce Dělnického domu v letech 1981-1985 se v kinosále konaly
některé kulturní, společenské a politické akce celoobecního charakteru, jako např.
oslavy MDŽ, zasedání orgánů naší obce a pod.
Po celou dobu téměř čtyřiceti let (1949-1987) nepřetržitě fungovalo kino
v pronajatém sále domu čp.25 Františka Něbroje, kterému byl hrazen roční poplatek za
pronájem)1.
Postupem času zastaralá 16 mm promítací technika nabízela jen velmi omezené
možnosti výběru filmů. Návštěvnost neustále klesala a plán tržeb byl snížen
z původních 20.000 Kčs na 11.000 Kčs.
Koncem roku 1986 rozhodli představitelé naší obce, že činnost kina bude
převedena do nedávno rekonstruovaného Dělnického domu.
)1 V letech 1982 – 1995 činil poplatek za pronájem prostor kina stále 2.400,- Kčs ročně.
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Kino v Dělnickém domě
Jak přípravné práce, tak vlastní stavební úpravy byly prováděny v zimních
měsících na přelomu roku 1986 a 1987 za plného provozu tohoto kulturního zařízení.
Přesto probíhaly velmi rychle.
Již dne 2. března 1987 bylo kino Hvězda v nově vybudovaných prostorách
Dělnického domu slavnostně uvedeno do provozu.
Slavnostního zahájení se zúčastnili poslanec FS a vedoucí tajemník OV KSČ Ing.
Oldřich Blažek, poslankyně a zároveň tajemnice ONV paní Libuše Šeligová, vedoucí
odboru kultury Okresního národního výboru v Karviné Miloslav Kijonka, zástupci
Krajského filmového podniku Ostrava a mnozí další hosté.
Předseda MNV Ing. Bronislav Kubatko ve svém projevu připomenul historii kina
od roku 1949 a také poděkoval všem, jejichž iniciativa přispěla k vytvoření tohoto
velmi hezkého kulturního stánku. Ve svém projevu mimo jiné řekl: „…….musíme
ocenit velkou iniciativu pana Štěrby, Antončíka, Nelhübla a dalších, kteří na úkor svého
volného času zabezpečovali stavební úpravy i vlastní montáž tohoto kina……“.
Jako první se zde promítal úspěšný český film Krajina s nábytkem.
Jak jsem již napsala, zřízení kina v prostorách Dělnického domu probíhalo za
plného provozu kulturního zařízení a z převážné části svépomocí. Jak vyplývá
z citovaných slov tehdejšího předsedy MNV Ing. Bronislava Kubatka, měli velkou
zásluhu na vybudování této instituce jak pracovníci kina – především vedoucí Milan
Antončík, promítači Milan Nelhűbel a Jan Skříšovský, tak i další zaměstnanci Osvětové
besedy. Po odborné stránce hodně také pomohl odborník na slovo vzatý, vedoucí kina
Vesmír z Orlové pan Rudolf Štěrba. Pouze ryze technické záležitosti byly provedeny
dodavatelsky odbornými firmami.
V části nazvané přisálí byl tak vybudován nádherný kinosál pro 63 návštěvníků
plus 1 sedadlo služební. Sezení zde bylo velmi pohodové, byla zde pohodlná čalouněná
křesla, na podlaze koberce. Na venkovní stěně s okny bylo zavěšeno 12 červených
sametových závěsů, které místnosti dodávaly útulnost. Ze stejného materiálu byly i
závěsy a opona, zakrývající promítací perličkové plátno.
Promítací kabina, která byla zčásti obložena dřevem a zčásti akuplatem, byla
zřízena vedle jeviště z jedné ze šaten pro umělce a byla již vybavena moderní technikou
na promítání 35 mm filmů. Zároveň byly zakoupeny objektivy, které umožňovaly
promítání širokoúhlých filmů.
Z druhé šatny pro umělce byla zřízena kancelář vedoucího kina.
Ve vestibulu vstupní haly Dělnického domu byla umístěna pokladna.
Náklady na zřízení kina v Dělnickém domě vyšly na 220 tisíc korun.
Kino kromě zaběhnutého hracího profilu zajišťovalo i další mimořádné akce. 2x
měsíčně se promítala pravidelná dětská představení pro mateřské školy, hromadná
představení v rámci vyučování pro žáky základní školy. Byly pořádány přehlídky filmů
pro děti. V průběhu několika let se uskutečnila přehlídka ekofilmů. Na žádost
společenských a zájmových organizací se promítla uzavřená představení či odborné
filmy pro dotyčnou členskou základnu)1.
Koncem osmdesátých let, kdy začalo na náš trh pronikat video, a kdy byla tato
nová technika dostupná pouze některým rodinám, byly promítány videofilmy pro děti
mateřských škol. Tuto možnost využívaly i třídní výbory ze základní školy v rámci
naplnění volného času dětí po vyučování a rovněž zájmové a společenské organizace.
)1 Podrobněji viz Kronika obce, díl 3., str. 452

65/99

Asi rok byla zkušebně v provozu kinokavárna.
O řádný chod kina se staral zkušený kolektiv pracovníků)1, kteří nelitovali svého
volného času, kteří byli nadšenými fandy bílého plátna a svou práci měli rádi. Byli to
také odborníci, o čemž svědčí fakt, že náš promítač pan Jan Skříšovský promítal na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech)2.
Pan Milan Antončík zůstal vedoucím kina až do doby zrušení Osvětové besedy do
roku 1995.

Promítací kabina
kina Hvězda
v Dělnickém domě

Pozvánka
na slavnostní otevření
provozu kina
v Dělnickém domě

Konec kina v Dětmarovicích
Druhá polovina devadesátých let byla již ve znamení stagnace kina. V souvislosti
s ukončením činnosti Osvětové besedy dne 30.11.1995 došlo také k uzavření kina.
Později bylo kino v pronájmu paní Vlastimily Bílkové, za jejíhož působení byl již hrací
profil značně omezen. Po paní Bílkové převzal kino, stejně jako celý Dělnický dům,
podnikatel Jaromír Ligocký, ale ten nesplnil svůj slib a provoz kina již neobnovil.
V roce 1998 došlo k definitivnímu zrušení kina v Dětmarovicích.

)1 O zaměstnancích kina pojednáno v Kronice obce díl 4., str. 61/95
)2 Viz Kronika obce, díl 3., str. 452
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Chata na Kotaři
Ve 43. čísle našeho zpravodaje Dětmarovické okénko v červenci 1999 se objevila
reklama na využití chaty na Kotaři.
To mě inspirovalo k napsání těchto řádků.
O chatě je něco málo napsáno v minulých dílech Kroniky obce. Já sama jsem do
roku 1992 napsala pár slov o jejím prodeji.
Ale nikde není nic napsáno o její historii. Kdy a kým byla postavena? Co s ní bylo
po prodeji?
810 metrů nad mořem v sedle pod vrchem Lipí (901 m n. m.) stojí chata na
Kotaři. Katastrálně patří chata do známé rekreační obce Morávka v okrese FrýdekMístek.

Turistickou chatu postavil Ignác Gřunděl, horník z Ostravské šachty a v roce 1936
otevřel. Ale chatu ihned čekaly velice špatné časy. V roce 1938 připadla do polského
záboru, rázem se ocitla za státní hranicí. V roce 1939 se situace znovu měnila. Ač se to
zdá neuvěřitelné, byla na území německé říše. V letech války byla svědkem odboje,
vzdoru a hrdinství Moravčanů. Scházeli se zde Češi, kteří museli opustit Těšínsko
s těmi, kteří zůstali. Zpívaly se zde české písničky. Přecházeli tudy do zahraničí vojáci,
politici, Židé. Prchali před fašismem. Hranice probíhala několik desítek metrů pod
chatou na moravské straně. V roce 1942 byla chata uzavřena.
V roce 1962 zakoupilo SRPŠ při základní škole v Dětmarovicích za částku 22.000
Kčs pro děti turistickou chatu, která byla v dezolátním stavu a bez elektřiny. Byly nutné
okamžité opravy střechy, oken, podlah, vodovodu a zavedení elektřiny.
Všechny nutné opravy prováděli ochotní rodiče a přátele školy zcela zdarma.
Dokonce ani cestovné jim nebylo propláceno. Od roku 1962 do roku 1969 bylo na chatě
odpracováno 10 119 brigádnických hodin.
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Dnes je s odstupem času obdivuhodné, jak se na chatu dopravoval stavební
materiál. Koňmo!
Chata po nejnutnějších opravách začala již od roku 1963 sloužit rekreaci.

Brigáda SRPŠ na Kotaři
dne 13. června 1965.
V podřepu vlevo učitelka
Anna Malcharová,
vpravo Irena Galmusová,
zleva stojí
Bronislava Šeligová,
Zdenka Lalíková,
Ladislav Šotek,
Emil Šeliga a
Robert Madecký

Teprve v roce 1967 byla dokončena elektrifikace objektu, což dokládá dochovaná
fotografie, na které je ofocena pozvánka na společenský večírek u příležitosti
elektrifikace dne 14. října 1967.
Jezdily se zde rekreovat nejen žáci dětmarovické školy, ale mohly sem jezdit také
děti z jiných škol a turisté. Chata sloužila také k lyžařským výcvikům, pobytům ve škole
v přírodě, prázdninové rekreaci dětí i dospělých.
Našli zde útočiště také účastníci turistického pochodu „Jarní slezské šlápoty“,
který organizovala TJ Sokol.
Jednu dobu se chatě říkalo „Pionýr“.
Při SRPŠ byla zřízena chatařská komise, která se o chatu pečlivě starala.
Předsedou byl svého času (zřejmě na začátku) bývalý předseda MNV pan Miloslav
Kijonka. Posledním předsedou chatařské komise byl pan Oldřich Krůček.
Na chatě bývali také správcové. Byl tam například pan Rosman, později Ludvík
Vaštyl.
Po letech přestalo vybavení chaty odpovídat požadavkům doby. Okresní
hygienická stanice měla závažné výhrady, a tak po dlouhém rozhodování nakonec v září
roku 1988 SRPŠ chatu prodalo)1 sportovnímu oddílu TJ Baník Dolu ČSA Karviná)2.
Po roce 1989 údajně prošla velmi nepřehledným vlastnictvím a chátrala.
Dnes nový majitel nabízí rekreační pobyt v horské chatě s plnou penzí za 320
Kč/osobu, pro děti do 7 let za 240 Kč na osobu. Pro kapacitu 40 osob je ubytování ve
čtyřlůžkových a vícelůžkových pokojích, když každý má umyvadlo. Sprchovací kout a
WC jsou v patře.
V přízemí chaty je restaurace s jídelnou a venkovní terasou. Je odtud krásný
výhled na Lysou horu.
V okolí se nabízí možnost sběru borůvek, malin, ostružin a hub.
Dnes je možno dojet autem až k chatě. A to od Frýdku-Místku přes Dobrou na
Morávku a přes údolí Velký Lipový až nahoru na místo určení.
)1 Viz Kronika obce, díl 3., str. 442
)2 V novinách ve Svobodě ze dne 18.8.2000 v článku „Povídání o chatě Na Kotaři“ jsem se dočetla, že po
Dětmarovicích chatu vlastnilo nějaké zemědělské družstvo Bolatice u Opavy. Je zcela možné, že se zde po
dětmarovickém SRPŠ vystřídalo více majitelů. Článek je založen v přílohové části.
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Bunkry - ma lé bojové pevnůst ky
Budování opevnění ČSR se ve třicátých letech dvacátého století stalo největší
stavební akcí této země. Odstupem času - za více než šedesát let - už předválečné bunkry
ztratily téměř všechen svůj vojenský smysl. Vojenská hodnota je v jejich dílčím využití
na taktické úrovni. V boji jich lze využít jen jako falešných cílů, na které by protivník
plýtval drahou munici. Moderním střelám se totiž několikametrové (v naší obci desítky
centimetrů) betonové stěny už neubrání. Jejich střílny navíc už nemíří na
potencionálního nepřítele, ale na naše spojence v NATO a neutrální Rakousko.
A tak teď jsou bunkry už jen koníčkem mnoha nadšenců, kteří jim věnují téměř
každou volnou chvíli. Z mnohých se stala muzea.
Trochu historie
První úvahy o stavbě opevnění jako způsobu obrany tehdejšího Československa
vznikly v roce 1933, a to z několika důvodů.
V té době byla ČSR obklopena státy, které bylo jen těžko možno označit za
přátelské s výjimkou malodohodového spojence Rumunska. Nejdelší část hranic byla
s Německem, odkud hrozil vznikající fašismus. Ale nebezpečí hrozilo i od Rakouska,
Maďarska a od poloviny třicátých let i od Polska.
Československo svou polohou skýtala možnosti pro další výboje a na tehdejší
dobu poskytovala i dobrou materiální základnu.
Proto bylo rozhodnuto vybudovat stálé opevnění podél hranic. Tím by se na čas
zadržela ofenzíva nepřátelských vojsk do příchodu posil – jednak našich jednotek, které
by měly čas zmobilizovat se, tak i do příchodu spojenců.
V roce 1934 přijala ČSR za svou definitivní doktrínu francouzského vzoru.
Strategická obrana měla být v následujících letech usnadněna vybudováním
stálého opevnění. (v roce 1935 se začalo se stavbou)
Hlavním nepřítelem bylo Německo, a tak se jako první začaly stavět objekty právě
na této hranici. Opevňování bylo zahájeno výstavbou izolovaných pěchotních srubů
podél severních hranic vedoucích od Bohumína až po Krkonoše. První objekt byl
postaven u nedalekých Antošovic pod označením MO S-8.
K zabezpečení proti vpádu německých vojsk do týlu těchto opevnění přes území
Polska, bylo nutné vytvořit další systém opevnění, a to právě ten, který vede přes naši
obec – od Bohumína až po Třinec, tedy podél hranic s Polskem.
Podle plánu mělo republiku hájit zhruba 15 tisíc lehkých pevností a 1300 těžkých.
Před obsazením pohraničí však bylo hotovo či rozestavěno pouze 10 tisíc lehkých a jen
270 těžkých bunkrů.
Původně výstavba celé opevňovací linie s těžkými i lehkými objekty měla být
ukončena až v roce 1951 případně i později. Byla však ukončena předčasně - obsazením
polskými vojsky.
Tato monstrózní stavební akce měla každopádně jedno velké plus. Dala lidem
práci. Vláda na stavbu uvolnila deset miliard předválečných korun, přičemž se stačilo
prostavět pouze dvě a půl miliardy. Přesto ji historici přirovnávají k čínské hladové zdi:
ve třicátých letech, v době krize, zaměstnala desetitisíce lidí.
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Výstavba linie
Tato část byla rozdělena na stavební úseky. V Dětmarovicích se stýkaly dva
úseky, a to č. XVI Bohumín (někdy také nazýván Německá Lutyně) a č. XVII
Dětmarovice, který končil na Sovinci.
Výstavba lehkých objektů byla zadána firmě Ing. Kaulich, Moravská Ostrava,
v roce 1937. Tyto objekty byly stavěny ve dvou sledech podél tratě Bohumín –
Dětmarovice – Petrovice k řece Olši a pak dále podél levého břehu Olše přes Doubravu,
Staré Město, Darkov, Louky nad Olší, Český Těšín až za Třinec.
Vzdálenost mezi jednotlivými objekty byla v rozmezí 400 – 500 metrů, v hloubce
300 – 400 m. Střílny jednotlivých staveb vykrývaly prostor před sousedem asi 400 –
600 m do předpolí, takže mohl chránit i svého souseda. V rovinatém terénu byla
hustota 6 – 7 objektů na kilometr.
Na území dnešních Dětmarovic mohlo být vybudováno asi 20 objektů, z nichž
jsou v různém stavu zachovány 3 v okolí elektrárny Dětmarovice. Jednoznačně nelze
určit počet. Některé objekty byly likvidovány již při obsazení po roce 1938 Poláky a
pak i Němci. Další objekty byly zničeny po druhé světové válce při regulaci řeky Olše,
výstavbě EDĚ a Agloporitového závodu. Na některých místech lze najít zbytky
v podobě základových desek, záhozů nebo v podobě zbytků stavebního materiálu.

Část mapy, na které je zakreslena opevňovací linie.
Červeně je zakreslena linie lehkých objektů,
fialově linie těžkých objektů.

Objekt lehkého opevnění vzor 37 (dále jen LO vz. 37)
Je to kvalitativně lepší pevnůstka než její předchozí lehké objekty. Její název
„řopík“ je odvozen od zkratky ŘOP, tedy Ředitelství opevňovacích prací. Také byla
nazývána „habešan“ – v té době probíhaly boje v dnešní Etiopii – kdysi Habeši.
Jednotlivé LO vz. 37 byly vyzbrojeny převážně kulomety, přičemž podle počtu
střílen a stavebního řešení existovalo velké množství variant. Nejdříve vznikaly typy,
které byly označovány písmeny A, B, C, později k nim přibyly pevnůstky typů D a E.
Na území Dětmarovic byly stavěny varianty typů A. Je to železobetonový
oboustranný objekt. Jak už název napovídá, palba byla vedena dvěma směry. Podle
natočení palebných vějířů existovalo několik variant dle toho, jaký úhel spolu svíraly
osy kulometných střílen (A-120, A-140, A-160, A-180, A-200, A-220). Konstrukční
řešení bylo jednoduché a účelné. Vchod do pevnůstky, umístěný v týlové stěně objektu,
uzavírala mřížková dvířka, která chránila vchodová střílna umístěná ve stěně přímo
proti vstupu. Střílna byla bez lafetace a podle potřeby mohla být vyzbrojena pistolí,
kulometnou pistolí nebo i puškou. Pokud z ní nebyla vedena palba, byla uzavřená
posuvnou ocelovou clonou. Ochranu vstupu do pevnůstky zabezpečovala silnostěnná
plechová dvířka, opatřena pistolovou střílnou. Mezi oběma uzávěry byla malá

70/99

předsíňka, do níž se sestupovalo po dvou schůdcích (vyrovnávaly malý výškový rozdíl
mezi podlahou uvnitř objektu a okolním terénem). Pod vchodovou střílnou se rovněž
nacházel sací otvor ventilátoru. V místě ocelových dvířek byl 35 cm vysoký práh, který
zabraňoval vniknutí vody do objektu. Vlastní interiér pevnůstky tvořila dvě střelecká
stanoviště. Ta byla opatřena ocelolitinovými střílnami, oddělená od sebe úzkou
chodbičkou, v níž byl umístěn ventilátor. Chodbička byla vytvořena vlastně předsíňkou,
která zasahovala hluboko do objektu. Díky tomuto řešení byly vytvořeny podmínky pro
větší bezpečnost osádky v případě zásahu jedné střelecké místnosti. Proti úlomkům
betonu a střepinám byla ve vnitřku ponechána výdřeva (vlastní dřevěné bednění).
Čelní stěna objektu byla navíc chráněna ochranným záhozem tvořeným kamennou
rovnaninou o tloušťce jeden až jeden a půl metru u zesílených objektů. Rovnanina byla,
jakož i strop pevnůstky, opatřena zemním náspem a oseta travou, takže objekty splývaly
s okolním terénem.
Charakteristickým prvkem řopíků jsou ochranná křídla, která vznikla
prodloužením čelní stěny do stran, a to v její plné tloušťce. Úkolem těchto uší bylo
zabránit ostřelování hlavních střílen přímou palbou z předpolí.

Vchod do bunkru s mřížkovanými dvířky.
V pozadí je vidět vchodová střílna.

Hlavní konstrukční údaje
o
konstrukce typ A: normální typ A zesílený
o
čelní stěna: 80 – 120 cm
o
strop: 60 – 100 cm
o
boční stěna se střílnou: 60 – 80 cm
o
týlová stěna: 50 – 80 cm
Odolnost u normálních objektů byla proti zásahu
10 cm houfnice, u zesílených variant byla odolnost proti
zásahu 15 cm houfnice.
Osádku tvořilo dle potřeby 7 vojáků, v nepříznivých situacích postačili 4.
Výzbroj měla tvořit zavedená řada těžkých kulometů vz. 24 a vz. 37 a především
pak lehký kulomet vz. 26. Pro vedení přesných paleb z pevnůstek, kde malé otvory
znesnadňovaly spolehlivé zaměření, bylo nutné vybavit střílny speciálními lafetami.
Tyto lafety měly spolehlivě plnit na ně kladené úkoly. Pozorování objektu a navádění
palby zajišťoval jednoduchý zrcátkový periskop vz. 37 umístěný v periskopické rouře
ve stropě, ovládaný jedním vojákem. Každá střelecká místnost měla svůj periskop. Další
pomůckou byla panoramatická kresba umístěna nad vlastní zbraní a pomocí ní střelec
postřeloval daný prostor.
Obranu objektu zajišťoval i granátový skluz, což byla roura o průměru 10 cm
vedená týlovou stěnou pod úhlem 45o, jejíž ústí bylo nad upravenou a zpravidla
vydlážděnou plochou u levé části vchodu. Granátovým skluzem se vlastně spouštěly
časované granáty, které svým střepinovým účinkem ničily nepřítele v blízkosti
napadeného objektu.
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Na snímcích z roku 1939 jsou zachyceny
dětmarovické bunkry.
Fotografií s touto problematikou
se dochovalo velice málo.

Závěr
Jak je vidět, šlo o malé objekty mírně zapuštěné v terénu, takže nemohly být
propojeny podzemními chodbami. Mezi jednotlivými objekty byly vybudovány
spojovací zákopy a hlavně zde byly vybudované překážky. A to jak obvodové (okolo
pevnůstky), tak intervalové (od jednoho objektu k druhému). Tvořily je jak lehké
(protipěchotní) tak těžké (proti útočné vozbě).
V době mobilizace byly obsazeny československými vojsky, pak i Poláky a
v závěru druhé světové války i Němci. Například v oblasti Dolní Lutyně – Věřňovice
stály dle pamětníků proti Němci obsazené linii vojska Svobodovy armády v SSSR.
LO vz. 37 nemají jména a čísla uvedená na objektech jsou současná armádní
značení.
Těžké objekty jsou v Bohumíně, kde začala vlastní výstavba na hranicích a
Německem v roce 1935. Zde stojí za návštěvu MO S-5 „Na trati“, který je upravován
skupinou nadšenců KVH Bohumín.

Dvě fotografie ze dne 1. září 1939.
Na prvním jeden z bunkrů.
Na pravém snímku je další již srovnán se zemí.
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Vlastnické vztahy
Vlastnické vztahy jsou v současné době nejasné.
Před stavbou stát pozemky od vlastníků vykupoval. Změny se zanášely do
katastrálních knih. Ovšem jen do té doby, než vojáci zjistili, že Henleinovci do knih
nahlížejí a zakreslují si v mapách přesnou pozici opevnění. Armáda tak chtěla změny
vlastnictví na úřadech udělat až v klidnější době. Ale už se tak bohužel nikdy nestalo.
I když byly pozemky armádou vykoupeny včetně prostoru mezi objekty,
přístupových cest apod., údajně nejsou v archivech žádné podklady. A protože v té
době vše podléhalo přísnému utajení, stavby nejsou ani v geometrických plánech na
katastrálních úřadech, třebaže-li si je obec nebo vlastník pozemku nechali zaměřit.
Po revoluci v roce 1989 tak dostali restituenti pozemky přesně podle listin, na
kterých bunkry vlastně vůbec nejsou. Podle současného platného zákona tak dnes
vlastně jde o tzv. „černé stavby“.
Jaké bude vypořádání v budoucnu, či zda k němu vůbec někdy dojde, nemohou
odpovědně posoudit ani odborníci.

Pohled na bunkr od železniční trati

Vlevo detailní pohled na bunkr,
který se nachází v rovině uprostřed
obdělávaného pole jen kousek od elektrárny.
Na pravém snímku je bunkr schován v křoví uprostřed.
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Seznam příloh
Fotodokumentace:
-

6 ks foto velké vody v červnu (str. 114 – 115 hlavního alba)
2 ks foto sesutého svahu na hranicích Doubravy (str. 115 hlavního alba)
3 ks foto z výstavby vodovodu Glembovec (str. 116 hlavního alba)
3 ks foto z výstavby mostku u občanky Kubátkové ( str. 116 hlavního alba)
3 ks foto z výstavby mostku u občana Fejtka (str. 117 hlavního alba)
3 ks foto počítačové učebny ve škole (str. 117 hlavního alba)
2 ks foto opuštěné kanceláře firmy Tercia (str. 118 hlavního alba)
3 ks foto z vítání občánků (dvojčátka, trojčátka) (str. 118 hlavního alba)
6 ks foto z rodinné tragédie u Kostelníkových (str. 119 hlavního alba)
8 ks foto z 1. obecního plesu (str. 120 – 121 hlavního alba)
4 ks foto ze setkání jubilantů (/str. 122 hlavního alba)
6 ks foto z vystoupení básníka Žáčka a Hruškové (str. 123 hlavního alba)
7 ks foto z přijetí fotbalistů na OÚ (str. 124 hlavního alba)

Jiné mat eriály:
-

PF 99 obecního úřadu
článek z novin o první světové válce v našem kraji
článek z novin o srpnu 1969
článek z novin o listopadu 1989
článek z novin – zhodnocení desetiletého období od revoluce 89
článek z novin – současný život na Karvinsku „Nedožiješ!“
článek z novin o restrukturalizaci hornictví
článek z novin o historii těžby černého uhlí
článek z novin – poslední komunistický 1. máj
článek z novin – 140 let plynárenství na Severní Moravě
článek z novin – krachy bank
článek z novin o prvním sněhu
články z novin o zatmění Slunce (7 stran)
brýle na pozorování zatmění Slunce
mapy k územnímu plánu obce (2 ks)
důvodová zpráva k územnímu plánu obce
články z novin o vodárenských akciích (2 ks)
brožura „Dětmarovice 1991 – 94“
příspěvek kronikářky do „Karvinska – speciál 2000“
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-

článek z novin o ekologické havárii na Olši
materiál pro zastupitelstvo obce o rozšíření Elektrárny
články z novin o otřesech na dolech (2 str.)
vlastnoruční životopis Anny Dulavové
článek z novin o rodinné tragédii Kostelníkových
článek z novin o dopravních nehodách
osobní pozvánka na 1. obecní ples
vstupenka a místenka na 1. obecní ples
vstupenka na silvestrovskou zábavu
kopie podpisu básníka Jiřího Žáčka
příspěvek CASD do Dětmarovického okénka o programu „Odvaha žít“
články z novin o dětmarovickém fotbalu (8 str.)
zpravodaj turnaje „O pohár MONT a.s.“
„eSKáčko speciál“ k zápasu se Sigmou Olomouc
vstupenka na utkání SK Dětmarovice – Sigma Olomouc
články z novin o cyklistickém závodu Grácia (2 str.)
plakát 13. ročníku cyklistického závodu Grácia
program muzikálu na ledě Mrazík
články z novin o „zimě století“ (2 ks)
propagační materiál o chatě na Kotaři
článek z novin o chatě na Kotaři

Mimořádné materiály:
-

noviny „Karvisko - speciál 2000“ ze dne 28. prosince 1999
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Poznámky

